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Búria sa národy -
Je svet na prahu novej svetovej vojny?
Sankcie voči Iránu, Európa zmietaná v masívnych de-
monštráciách či konflikty na blízkom východe či v Afri-
ke. Má svet na mále, aby nevhupol do vojny? Poprední 
experti nevylučujú „rozsiahlu vojnu, ktorá by mohla byť 
výsledkom nakumulovaných udalostí“.

Pesimistické prognózy 
Americký Washington Post priniesol analýzy najlepších 
ekonomických poradcov na najbližšie obdobie.  Ana-
lytik Kyle Bass píše, že „vojna je logickým vyústením 
ekonomického kolapsu. Miliardy dolárov dlhov prejdú 
nanovo ďalšou reštrukturalizáciou. Dnešný človek verí, 
že vojna je nevyhnutným dôsledkom súčasnej svetovej 
ekonomickej situácie.“ 
Posledné protesty v Aténach boli také masívne, že sa 
začalo skloňovať riziko občianskej vojny. Žurnalista 
Charlie McGrath z rádia Wide Awake News vtedy ho-
voril o tom, že Grécku by pomohol bankrot, aby mohlo 
začať od nuly. Pred parlamentom krajiny spod Olympu 
bolo spáchaných niekoľko samovrážd; ľudia svoje zúfalstvo pre-
javujú hnevom voči vláde. Grécko je totiž jednou z najviac krízou 
postihnutých krajín eurozóny. 
Podľa experta Larryho Edelsona je pravdepodobnosť vojny vo 
svete veľmi vysoká a dokonca existuje reálny dôvod, aby sa vysoko-
postavení politici začali zaoberať hroziacou eventualitou v podobe 
vojnového konfliktu. Edelson dokonca tvrdí, že „existuje veľmi málo 
ľudí, ktorí sú ochotní diskutovať o tejto problematike“. „Nie som prvá 
osoba, ktorá predpovedá, že hrozba vyhroteného konfliktu by mohla 
na budúci rok prísť.“ 
Analytik spoločnosti Goldman Sachs Charles Nenner sa už pred 
časom predstavil ako zručný analytik v oblasti hadgeových fondov, 
viacerých popredných bánk či jednotlivých klientov. Nenner predpo-
kladá, že „veľká vojna by mohla vypuknúť koncom roka 2012 alebo 
začiatkom roka 2013“. Okrem iného uviedol, že „množstvo vplyv-
ných ľudí sa domnieva, že vojna je dobrá pre ekonomiku“.

Čo predpovedá Biblia?
Nie je naším zámerom komentovať vyjadrenia ekonomických 
poradcov ani skúmať ich pravdivosť. Isté však je, že podľa Biblie  
sa v závere dejín bude stupňovať výskyt vojenských konfliktov.  
V skutočnosti Ježiš hovorí o vojnách ako o znamení, ktoré je pred-
zvesťou konca. 
„A keď budete počuť o vojnách a o nepokojoch, nestrachuj-
te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.“  
Lukáš 21,9.
O vojenských konfliktoch a katastrofách čítame na viacerých 
miestach Biblie. Jeden z výrokov sa nachádza v Zjavení Jána:
„A šiesty anjel zatrúbil, a počul som jeden hlas zo štyroch ro-
hov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom, ktorý to hlas hovoril 
šiestemu anjelovi, ktorý mal trúbu: Rozviaž tých štyroch anje-
lov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní šty-
ria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac 
a na rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet vojsk tej jazdy bol dve 
myriady myriád. Počul som ich počet.“ Zjavenie 9,13-16. 
V Starom zákone trúbenie symbolizovalo Božie zásahy do udalostí 
a dejín tohto sveta. Trúba bola použitá, keď národ izraelský dobýval 
Jericho. Inokedy, keď Izraelci začali uctievať modly, Pán Boh pove-
dal: Zatrúb na trúbu, lebo národ pôjde do zajatia. V deň zmierenia 
– na konci, keď Pán Boh odpustil všetky hriechy ľudu - sa trúbilo 
na trúbu.

Boží zásah do udalostí tohto sveta je vždy Božím rozhodnutím 
a nedá sa proti nemu nič urobiť. 
Na inom mieste čítame:
„A potom som videl štyroch anjelov, ktorí stáli na štyroch uh-
loch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi 
ani na mori, ani na niktorý strom.
A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnca 
a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na šty-
roch anjelov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru, a 
hovoril: Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepope-
čatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. “ Zjavenie Jána 
7,1-3.
Keď už vetry nepokojov a konfliktov začnú viať, Pán Boh posiela 
svojho anjela, aby ich zastavil. Kvôli jednému dôvodu: aby služobní-
ci živého Boha mohli byť zapečatení.
Boží anjeli potom hľadajú tých, ktorí sú verní Pánu Bohu a rozhodli 
sa, že mu budú slúžiť. Tých, ktorí chcú rešpektovať Božie zásady a 
zachovávať jeho zákony. Anjeli hľadajú tých, ktorí majú čisté úmysly 
a chcú odovzdať svoj život Pánu Bohu, ktorí sa tešia na večný život 
s Ježišom Kristom.
Dejiny sveta sa blížia k záveru. Anjeli chcú nájsť ľudí, ktorých by 
mohli zapečatiť. Na krátky čas vetry nemajú škodiť zemi, moru ani 
stromom... 
Jedine Pán Boh vie, či koflikty poslednej doby zasiahnu aj nás osob-
ne. Ale ak je naše meno v nebeskej evidencii, nemáme sa čoho báť:
„Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; 
nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, 
ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať 
tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.“ Žalm 91,5-7.  
Môžeme byť vďační Pánu Bohu, že v našej oblasti je relatívny pokoj 
a že zatiaľ môžeme slobodne vyznávať našu vieru v Ježiša Krista. 
Keď však vidíme, ako sa biblické proroctvá napĺňajú a ako všetko 
ide podľa Božieho plánu, spomeňme si na slová Pána Ježiša:
„Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. 
Lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žia-
dali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a 
nepočuli.“ Matúš 13,16-17.
Otázka znie: na čo by sme sa teda mali v tejto dobe sústrediť?
„A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo 
spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo 
vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme 
teda skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla.“ Rimanom 
13,11-12.
Uvažujme o radách apoštola Pavla. Našou úlohou je sledovať vyš-
šie ciele. Vlievajme ľuďom nádej do srdca. Hovorme im o tom, že 
existuje záchrana. Je tu evanjelium – radostné posolstvo. Svieťme 
vo tme tohto sveta. A usilujme sa, aby naše mená boli zapísané 
v knihe života.
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Sýrski rebeli pochodujú pri demonštrácii sily v meste Idlib v Sýrii – The Telegraph

Protesty proti úsporným opatreniam blízko námestia Syntagma v Aténach. 
Improvizovaná výbušnina typu „Molotov koktail“ vybuchla pri pri príslušní-
koch poriadkovej polície – ABC News.

OBSAH:

BILICKÉ PERSPEKTÍVY

ŠPECIÁL

2 ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY



Pred mnohými rokmi, keď sa  
v telegrafných službách ešte 
používala morzeovka, množ-
stvo mladých mužov sa uchá-
dzalo o prácu na miestnom te-
legrafnom úrade. Kým všetci 
čakali na pohovor na recepcii 
a rozprávali sa, z neďaleké-
ho telegrafného zariadenia 
sa ozval slabý zvuk „bodka, 

bodka, bodka, pomlčka, pomlčka, pomlčka, bodka, bodka, bodka“. Náhle 
jeden z mužov vyskočil na nohy a rozbehol sa dverami do susednej kan-
celárie. O chvíľu sa vrátil a usmieval sa. Oznámil ostatným: „Dostal som 
prácu!“
Ostatní sa divili: „Ako to, že si dostal prácu? Veď my sme ešte ani neboli 
na pohovore.“ On odpovedal: „Boli ste tak zaujatí rozhovorom, že ste ne-
venovali pozornosť kódu SOS.“ Vysvetlil: „Keď som vošiel dnu, bolo mi 
oznámené, že hľadajú niekoho, kto je ostražitý, a že prijmú toho, kto prvý 
začuje núdzový signál a príde do kancelárie.“ 
Ten človek jednoducho dával pozor!
Myslím, že je to poučný príbeh pre členov kresťanskej cirkvi, ktorí neve-
nujú pozornosť posolstvu, ktoré sa im Boh snaží odovzdať.
U Mareka v 13. kapitole, kde Ježiš upozorňuje na ohromujúce znamenia 
svojho druhého príchodu, štyrikrát hovorí: „Bdejte!“ To znamená venovať 
pozornosť. Grécky výraz pre „bdejte“ v tejto pasáži pochádza zo slova 
„greguru“, čo znamená „byť prebudený, čulý, pozorný, ostražitý“.
Zaujímavé je, že Biblia nás vyzýva k bdelosti niekoľkými rôznymi spô-
sobmi. Pustime sa na chvíľu do štúdia Biblie, ktoré by nám všetkým malo 
pomôcť k prebudeniu.

DUCHOVNÁ BDELOSŤ
Prvý spôsob, ako bdieť, je jednoducho byť duchovne hore, nespať. Je-
žiš povedal, že pri príchode ženícha bude veľa ľudí spať, nie bdieť.  
„A keď ženích dlho neprichádzal, podriemali všetky a pospali.“ (Matúš 
25,5). Svadobní hostia mali očakávať ženícha, ale v tomto kritickom mo-
mente všetci zadriemali. Všimnite si, že sa tam hovorí „všetky“, teda 100 
percent - rozumné aj bláznivé družičky - pospali.
Pavol nás nabáda: „Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme 
synmi noci ani tmy. A tak teda nespime ako ostatní, ale bdejme a buďme 
triezvi.“ (1. Tesaloničanom 5,5-6). Tento druh bdelosti znamená viac než 
len sledovať, ako keď zízate apaticky na televíziu. To si vyžaduje byť 
všímavý, ostražitý a mať prehľad o dianí okolo nás.

BDEJTE A MODLITE SA
Nielenže máme nespať a byť v strehu, ale Ježiš povedal, že máme bdieť 
a modliť sa.
Už ste niekedy boli v nemocnici a celú noc ani oka nezažmúrili, preto-
že niekto z vašich blízkych musel ísť na kritickú operáciu? Určite ste 
sa modlili za vašu milovanú osobu a s napätím sledovali, kedy sa dvere  
z operačnej sály otvoria, pretože lekár mohol vyjsť kedykoľvek s dôleži-
tou správou. Vaše srdce bolo naozaj zainteresované, pretože ste sa modlili 
za výsledok, ktorý mohol znamenať život alebo smrť.
Toto znamená bdieť a modliť sa. To je to, čo by kresťania mali teraz robiť. 
„Koniec všetkého je na dosah ruky. Buďte teda triezvi a pohotoví k mod-
litbám.“ (1.Petrova 4,7-8).

BDEJTE A SLEDUJTE SEBA
V Getsemanskej záhrade Ježiš zažíval svoju najväčšiu skúšku. Tam, v sa-
motnom epicentre plánu spásenia vedel, že zažije intenzívne utrpenie a 
smrť na kríži. Mal jednu jednoduchú prosbu na učeníkov, keď odchádzal 
modliť sa: aby bdeli.
„Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi: Či ste ne-
mohli so mnou bdieť jednu hodinu?“ (Matúš 26,40). Mám podozrenie, že 
mnoho z nás bdie tak ako Peter. A Pán nám hovorí: Či ste nemohli so mnou 
bdieť jednu hodinu?
Aj teraz sa nachádzame v kritickom bode v histórii. Ježiš sa má vrátiť na 
planétu Zem. Doba milosti sa končí a On nás prosí, aby sme bdeli. Snáď 
nechceme, aby povedal: Či ste nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? No 
obávam sa, že by to povedal aj dnes! A tak nás napomína: „Bdejte a mod-
lite sa.“ (Matúš 26,41).

Súčasťou bdenia je aj to, že 
sledujeme seba. „Sami seba 
skúmajte, či ste vo viere, 
seba skúšajte.“ (2.Korinťa-
nom 13,5). Musíte sledovať 
seba a svoje okolie. Musíte 
sa pýtať sami seba: Rastiem? 
Som stále viac podobný Je-
žišovi? „Postav, Hospodine, 
mojim ústam stráž! Stráž 
dvere mojich rtov!“ (Žalm 
141,3).

BDEJTE A SLEDUJTE OSTATNÝCH
Musíme sledovať svojich bratov a sestry. Nechcem tým povedať, aby sme 
ich súdili a snažili sa ich prichytiť pri hriechu. Hovorím o úprimnej sta-
rostlivosti o iných.  „Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od 
pravdy a keby ho niekto obrátil naspäť, nech vie, že ten, kto obrátil hrieš-
nika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryl množstvo 
hriechov.” (Jakub 5,19-20).
Musíme si všímať jeden druhého! Niektorí duchovne kolíšu a my by sme 
mali o nich prejaviť záujem.

BDEJTE A SLEDUJTE NEPRIATEĽA
Mal som kamaráta, ktorý býval v horách a kedysi mal jedného tvrdohlavé-
ho capa. Raz ma požiadal, aby som dohliadol na jeho dobytok, no upozor-
nil ma: „Nikdy sa neotáčaj chrbtom k tomuto capovi. Akonáhle to urobíš, 
drgne do teba tak silno, že zabudneš svoju adresu!“ Tento cap ma síce 
nikdy nedostal, ale videl som, ako zrazil niekoho iného z nôh. Inak sa 
pokojne pásol, akoby si ani nevšímal, že ste tam. Ale akonáhle ste z neho 
spustili zrak, prásk!
A diabol je presne taký.
Musíme sledovať nepriateľa. Peter hovorí: „Buďte triezvi a bdejte, lebo 
váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ 
(1.Petrova 5,8).

BDEJTE A VARUJTE
„Keby [strážca] uvidel meč, že prichádza na 
zem, a zatrúbil by na trúbu a varoval by ľud, 
potom každý, kto by začul zvuk trúby a ne-
dbal by na varovanie, keď príde meč a vzal 
by ho, jeho krv padne na jeho hlavu... ale 
ten, kto by prijal varovanie, zachráni svoju 
dušu.“ (Ezechiel 33,3-5). Očakáva sa od nás, 
že ak začujeme varovanie, budeme konať. 
Všetci sme svojím spôsobom strážcami. Boh 
nám vo svojom Slove dal posolstvo na život a na smrť. Vieme, že meč sa 
blíži.
Boh nás povolal, aby sme boli strážcami na múroch Jeruzalema a varova-
li bezbožných, aby sa odvrátili od svojich ciest. Máme aj dobrú správu: 
Obráťte sa a žite! Je to posolstvo nádeje a veľa ľudí ho potrebuje počuť.

BDEJTE A SLEDUJTE ZNAMENIA
V neposlednom rade by sme mali sledovať znamenia doby. „A on odpove-
dal a riekol im: Keď je večer hovoríte: Bude pekné počasie, lebo sa červe-
nie nebo, a ráno: Dnes bude nečas, lebo sa červenie nebo a je zatiahnuté. 
Pokrytci, vzhľad neba viete posúdiť a znamenia doby neviete?“ (Matúš 
16,2-3).
Boh chce, aby sme bdeli a čakali na neho. Aby sme boli v pohotovosti, aby 
sme sa modlili, aby sme žili v očakávaní a dokonca v radosti. „A keď sa 
to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše 
vykúpenie.“ (Lukáš 21,28). Sledovanie znamení by nás malo motivovať 
k činnosti, aby sme zistili, kde sme a kde sú iní, a aby sme urobili, čo 
môžeme, aby ich čo najviac bolo v nebeskom kráľovstve, keď sa Ježiš 
vráti na tento svet.
Mnohé veci, o ktorých Ježiš hovoril, sa čoskoro udejú. Neopakujme chyby 
Božieho ľudu z minulosti, nezaspime v kritickom okamihu. Ak nám Pán 
prikazuje byť hore a bdieť, môžeme byť hore a bdieť. On by nás nežiadal 
o nemožné. Potrebujeme však Ducha Svätého, viac ako inokedy, aby nás 
prebudil. Potrebujeme oživenie.
Buďte vernými strážcami pre Pána. Sledujte seba. Sledujte svojich bratov 
a sestry. Sledujte, čo robí nepriateľ. Sledujte, čo sa deje vo svete. Sledujte 
naplnenie blahoslavenej nádeje a príchod nášho Pána. Amen. 

Zdroj: http://www.amazingfacts.org/news-and-features/inside-report/id/623/

watching.aspx

Bdejte a sledujte...
Doug Batchelor

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY 3



Bibliu Elvisa Presleyho vydražili za 59-tisíc libier
Biblia legendárneho speváka Elvisa Presleyho, ktorá obsahuje ním napísané poznámky, sa na aukcii 8. 
septembra 2012 v anglickom grófstve Cheshire predala za 59 tisíc libier (v prepočte približne 74 tisíc eur).  
Spoločnosť Omega Auctions na svojej webstránke informovala, že ju kúpil Američan, ktorý býva vo Veľkej 
Británii. Za Bibliu pritom očakávali len 25 tisíc libier (31 tisíc eur). Presley ju dostal ako darček na prvé 
Vianoce strávené v jeho sídle Graceland v roku 1957.
Elvis Presley zomrel 16. augusta 1977 po zlyhaní srdca vo veku 42 rokov.

Zdroj: http://www.webnoviny.sk/soubiznis/bibliu-elvisa-presleyho-vydrazili-za-59/540442-clanok.html

Katolícka cirkev v Nemecku nepochová toho, kto neplatí poplatky
Katolícka cirkev v Nemecku varovala veriacich, že im odoprie sviatosti či cirkevný pohreb, ak jej nebudú platiť cirkevné poplat-
ky, pretože ich prestane považovať za katolíkov. 
Cirkevné poplatky sú zakotvené v nemeckom práve od 19. storočia, kedy bol znárodnený cirkevný majetok a odvádzajú sa 
spoločne s daňou z príjmu, ktorú zvyšujú o osem až deväť percent. Platia ich registrovaní katolíci, protestanti i Židia. Niektorí 
veriaci však systém napadli, argumentujú, že príspevky cirkvi by mali byť dobrovoľné. 
25.9. 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie katolíckych biskupov, podľa ktorého tým, čo nebudú platiť, cirkev odoprie katolícky 
pohreb. „Kto vystúpi z cirkvi, nemôže v nej zostať aktívny a prijímať sviatosti,“ povedal arcibiskup z Freiburgu Robert Zollitsch. 
V roku 2011 ukončilo svoju povinnosť platiť odvody cirkvi 126.000 ľudí, ktorí oznámili úradom, že prestali byť katolíkmi. Počet 
ľudí, ktorí z cirkvi vystúpili, dosiahol vrchol - 181.000 v roku 2010, keď bola cirkev kritizovaná za utajovanie zneužívania detí 
kňazmi. 

Zdroj: http://hnonline.sk/svet/c1-57632950-nemecka-katolicka-cirkev-nepochova-toho-kto-neplati-poplatky

Izraelský poslanec roztrhal výtlačok Nového zákona
Izraelský poslanec roztrhal výtlačok Nového zákona na protest proti šíreniu 
„opovrhnutiahodnej knihy“, ktorú istá kresťanská organizácia rozoslala členom 
parlamentu.
Michael Ben Ari (na obrázku vpravo) - člen ultra-nacionalistickej Strany národ-
nej jednoty bol jedným z členov Knesetu, ktorí v júli 2012 poštou dostali vý-
tlačok „Knihy Zákonov.“ Obsahuje židovskú Bibliu – teda Starý zákon, a Nový 
zákon – evanjeliá a epištoly kresťanskej viery.
V liste zaslanom spolu s knihou, ktorý napísal riaditeľ Biblickej spoločnosti v 
Izraeli Victor Kalisher, sa uvádza, že toto nové vydanie „vrhá svetlo na Sväté 
písmo a pomáha mu porozumieť.“ Okrem toho, referenčné odkazy potvrdzujú 
„úzku súvislosť“ medzi SZ a NZ. „Dúfame, že kniha vám pomôže a osvieti vašu cestu,“ napísal Kalisher.
Pri roztrhaní Nového zákona poslanec Ben Ari povedal:
„Táto ohavná kniha umelo oživuje momenty vraždenia miliónov Židov počas inkvizície a počas prípadov auto da fé.“
„Je to škaredá misijná provokácia zo strany cirkvi; táto kniha a jej odosielatelia patria do odpadkového koša dejín“, povedal 
Ben Ari pre portál NRG-Maariv.

Zdroj: http://english.alarabiya.net/articles/2012/07/17/226944.html

Saudská Arábia prikázala nemoslimom dodržiavať moslimské tradície
Ministerstvo vnútra Saudskej Arábie prikázalo nemoslimom, ktorí sú obyvateľmi kraľovstva, dodržiavať moslimské tradície, 
nekonzumovať otvorene stravu cez deň počas moslimského mesiaca Ramadán a tiež nepožívať alkoholické nápoje a nefajčiť. 
V opačnom prípade môžu mať tieto osoby vážne následky, dokonca môžu byť deportované. Upozornilo na to ministerstvo 
vnútra prostredníctvom televízie Al Arabiya. „Skutočnosť, že títo ľudia nie sú veriaci, neoslobodzuje cudzincov od potreby ctiť 
pocity moslimov a islamské symboly tejto krajiny“, uvádza sa vo vyhlásení. V roku 2012 sa Ramadán začal 20. júla a trval do 
18. augusta.

Zdroj: http://slovak.ruvr.ru/2012_07_23/82612864

Nemecký súd zakázal vykonávať obriezku
Začiatkom júla 2012 nemecký súd v Kolíne nad Rýnom zakázal vykonávať obriezku malým deťom s tým, že ide o ublíženie 
na zdraví. Reagoval tak na prípad štvorročného moslimského chlapca, ktorý po zákroku začal opakovane krvácať. Bolestivé 
obriezky by sa podľa kolínskeho súdu mali robiť len  dospelým s ich súhlasom.
Niektoré náboženské autority to označili za najhoršiu vec, akú urobili Nemci Židom od holokaustu a pohrozili masívnym exo-
dom z krajiny.
Rituál obriezky, ktorá sa má urobiť na ôsmy deň po narodení dieťaťa, je pritom pevnou súčasťou židovskej viery. Obrezávanie 
detí je zaužívané aj medzi moslimami, ktorých len v Kolíne žije vyše stotisíc.
Neskôr nemecká kancelárka Angela Merkelová prostredníctvom hovorcu vyhlásila, že Židia aj moslimovia môžu slobodne po-
kračovať v obrezávaní. Vláda v Berlíne podľa nej rýchlo nájde spôsob, ako sa vyrovnať s kolínskym precedensom. „Obriezka 
vykonaná zodpovedným spôsobom musí byť umožnená bez potrestania,“ citoval Reuters hovorcu Steffena Seiberta.
Predseda Konferencie európskych rabínov Pinchas Goldschmidt, ktorý je tiež hlavným moskovským rabínom, považuje ko-
línsky verdikt za ďalší zo série útokov proti nekresťanským náboženstvám. Pripomenul zákaz minaretov vo Švajčiarsku či 
nosenia buriek vo Francúzsku a Belgicku.

Zdroj: http://www.sme.sk/c/6458299/deti-mozete-obrezavat-dalej-slubila-merkelova.html

Rusko zachvátila proticirkevná hystéria
Na rôznych miestach Ruska boli zoťaté štyri pravoslávne kríže. Tieto incidenty sa objavili po-
tom, čo hnutie Femen zaútočilo na kríž v Kyjeve na protest proti odsúdeniu členiek punkovej 
skupiny Pussy Riot, ktoré dostali dvojročný nepodmienečný trest.
Tri kríže boli zoťaté v regióne Čeljabinsk na Urale a jeden v regióne Archangelsk v severnom 
Rusku. Úrady začali vyšetrovanie v obidvoch prípadoch. 
Ruský Ombudsman pre ľudské práva ostro odsúdil tieto činy vandalizmu. 
Uvedené incidenty sa stali po podobnom prípade, kedy vodca Ukrajinskej skupiny aktivistov 
Femen zrezal kríž v Kyjeve pomocou motorovej píly. Skutok, ktorý bol nafilmovaný a nafote-
ný, mal veľkú sledovanosť na internete.
Vo svojom vyjadrení skupina Femen uvádza, že kríž bol zoťatý zo solidarity k členkám punkovej skupiny Pussy Riot, koré boli 
odsúdené na dva roky väzenia za chuligánstvo motivované náboženskou nenávisťou.

Zdroj: http://rt.com/news/cross-arkhangelsk-564

Zatkli pápežovho komorníka, vynášal tajné dokumenty
Vatikán, ktorý sa už niekoľko mesiacov snaží vysvetliť škandál so zverejnením interných dokumentov Svätej stolice o mocen-
ských bojoch v najvyššej rímskokatolíckej inštitúcii, v máji oznámil, že vatikánska polícia zadržala osobu s tajnými dokumentmi.
Zadržanú osobu, ktorá podľa nemenovaného vatikánskeho zdroja agentúry Reuters nepatrí k vyššiemu duchovenstvu, podro-
bili výsluchu. O tom, že ide o komorníka Benedikta XVI., ako prvý informoval denník Il Foglio, podľa ktorého je zadržaný 
„obetným baránkom“, keďže na vynášaní tajných dokumentov sa malo podieľať viacero osôb.
Pápež Benedikt XVI. na vyšetrenie prípadu vymenoval komisiu kardinálov, ktorá sa kauzou, v médiách známou pod ozna-
čením „Vatileaks“, zaoberá. Škandál pripravil o kreslo aj prezidenta Vatikánskej banky Ettoreho Gottiho, ktorého odvolala 
dozorná rada.

http://www.sme.sk/c/6391188/zatkli-papezovho-komornika-vynasal-tajne-dokumenty.html#ixzz2CsdtidF7

Z analýzy komplexných dát získaných počas 26 rokov 
od 143.197 osôb zo 67 krajín sveta vyplynulo, že bene-
volentnejšia viera vedie k vyššej kriminalite. Náboženská 
viera obsahujúca silné represívne zložky počet trestných 
činov znižuje. Krajiny, kde veriaci viac spoliehajú na milo-
srdenstvo neba, ako sa boja pekla, majú vyššiu mieru kri-
minality než tie, kde sú tieto názory zhruba v rovnováhe. 
Azim F. Shariff, profesor psychológie a vedúci laboratória 
kultúry a morálky na University of Oregon, je spoluauto-
rom štúdie, ktorá bola uverejnená v májovom čísle časo-
pisu PLoS ONE. Jej výsledky by sa dali zhrnúť nasledov-
ne: presvedčenie o existencii nadprirodzeného trestu, 
ale aj viera v nadprirodzenú zhovievavosť sú silnými fak-
tormi v správaní ľudí. Dokladajú to výsledky experimen-
tov aj dianie v reálnom svete. Oba tieto faktory súvisia s 
bezpečnosťou v spoločnosti. Nejde o ojedinelý poznatok. 
V minulom roku Medzinárodný vestník pre psychológiu 
náboženstva uverejnil prácu, z ktorej okrem iného vyplý-
va, že častejšie podvádzajú vysokoškolskí študenti, ktorí 
veria v odpúšťajúceho Boha, ako tí so silnou predstavou 
trestajúceho Boha.

Zdroj: http://dolezite.sk

Zvyšovanie hladiny svetových oceánov sa zrejme ďal-
ších niekoľko sto rokov nezastaví napriek tomu, že by 
došlo k poklesu priemernej globálnej teploty, varujú vedci 
na stránkach portálu nature.com.
Pripomínajú, že vzostup hladín ohrozuje desatinu sveto-
vej populácie žijúcej na ostrovoch či v nízko položených 
oblastiach. Rozsiahle záplavy ohrozujú svetové met-
ropoly Sydney, Miami či San Francisco, ako aj ostrovy  
v Karibiku, Maledivy i ďalšie ázijské ostrovy v Tichomorí.
Opatrenia na zastavenie tohto trendu sa zamerali predo-
všetkým na zníženie globálnej teploty na Zemi. Nemusí 
to však stačiť, vystríhajú odborníci.
Podľa štúdie stúpla globálna priemerná teplota zemské-
ho povrchu o 0,17 stupňov Celzia v priebehu rokov 1980-
2010. Hladina morí sa zvýšila počas rokov 2005 až 2010 
o 2,3 milimetra.
Odborníci predpokladajú, že v roku 2100 bude na Zemi 
v priemere teplejšie o 3,91 stupňa Celzia. Hladina sveto-
vých oceánov by tak išla hore o 32,3 cm.

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/technologie/hladiny-
svetovych-oceanov-budu-stupat-nic-ich-nezastavi.html

Obyvatelia obce Milín v okrese Příbram zrejme dlho ne-
zabudnú na večer 2. 7. 2012. Padali tu totiž krúpy, ktoré 
boli väčšie než slepačie vajcia. A nešetrili nič - rozbíjali 
okná, ničili strechy a pobili úrodu v záhradách. 
„Normálne, keď padajú krúpy, tak ich je veľa a je to oveľa 
hustejšie. Toto boli už skôr kusy ľadu, ktoré padali jednotli-
vo“, opísal zážitok Martin Mottl z Milína v okrese Příbram.
Krupobitie podľa jeho slov trvalo zhruba desať minút. 
Napriek tomu stihlo napáchať značné škody. Pobitá ze-
lenina na záhradke nebola všetko. „Rozbili nám strešné 
okno, susedia mali diery v streche. Pár sme ich scho-
vali do mrazničky, pretože to sme v živote nevideli.“
Krúpy zničili ľuďom aj automobily, ktoré stáli zapar-
kované mimo garáže - rozbili kapoty aj okienka. 
Škody sčítajú v Milíne ako obyvatelia, tak vedenie obce. 
Nikoho z ľudí krúpy nezranili. Podľa hovorkyne stredo-
českých hasičov bola nočná búrka najsilnejšia práve na 
Příbramsku. „Museli sme ale zasahovať po celom kra-
ji. Zaznamenali sme približne dvadsať výjazdov, najmä  
k popadanými stromom, odčerpávali sme tiež vodu z piv-
níc,“ uviedla Lenka Kostková.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/krupobiti-na-pribramsku

Info Monitoring Viera v odpúšťajúceho Boha vraj 
vedie k väčšej kriminalite

V okrese Příbram padali krúpy 
väčšie ako slepačie vajíčka

Stúpanie hladiny oceánov  
nič nezastaví
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Vysväcovanie žien za biskupov v Anglicku zamietnuté
V novembri 2012 generálna synoda anglikánskej cirkvi hlasovala proti navrhovanému vysväcovaniu žien za biskupov.
K prijatiu tohto návrhu chýbali štyri hlasy.
Návrh prijala snemovňa biskupov a duchovenstva, ale bol odmietnutý snemovňou laikov.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-20415689
Legislatívny návrh tak nezískal požadovanú dvojtretinovú väčšinu a právna úprava bola zamietnutá. Návrh nemôže byť opäť 
prejednávaný skôr ako v roku 2015.

http://www.churchofengland.org/our-views/women-bishops.aspx

Poslanec Brocka na októbrovej schôdzi parlamentu navrhol zákaz  
predaja cez sviatky a nedele 
Poslanec KDH Július Brocka podal počas rokovania o zmenách v Zákonníku práce pozmeňujúci návrh na rozšírenie zákazu 
maloobchodného predaja na ďalšie dni. Prvý jeho návrh hovoril o tom, že by obchody zostali zatvorené vo všetky sviatky aj 
nedele, druhý návrh zakazuje maloobchodný predaj cez všetky sviatky. V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené len 1. 
januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 a 25. decembra.
Tento jeho návrh vyvolal veľké emócie u poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Poslanec Martin Chren ho označil 
za čisto ideologický návrh.
Obchody budú od budúceho roka zrejme aj naďalej povinne zatvorené len počas 3,5 dňa v roku. Poslanci Smeru totiž ešte 
minulý týždeň ustúpili od zámeru rozšíriť počet sviatkov, kedy sa zakáže maloobchodný predaj. Šéf sociálneho výboru Ján 
Podmanický (Smer) povedal, že rozšírením zákazu predaja v obchodoch na ďalšie sviatky by podľa neho išlo o zásah, ktorý 
nebol prerokovaný so zamestnávateľmi a odborármi. „Dohodli sme sa preto takýto návrh nepredkladať,“ povedal. Podmanický 
však do budúcnosti nevylúčil, že sa k tejto téme Smer ešte vráti.

Zdroj: http://spravy.pravda.sk/brocka-zakazom-predaja-cez-sviatky-a-nedele-vyvolal-v-parlamente-emocie-1nd-/sk_do-
mace.asp?c=A121024_182412_sk_domace_p70#ixzz2DeKTum3Y

Následne poslanci OĽaNO vypracovali novelu zákona o priestupkoch, ktorou chceli predĺžiť pokoj z noci aj na nedele a štátne 
sviatky. Národná rada SR však tento návrh novely zákona neschválila. „Obyčajní“ navrhovali, aby sa režim pokoja týkal nielen 
nočného času medzi 22:00 a 6:00, ale aj dní štátneho sviatku a dní pracovného pokoja. 
Poslanec za Smer-SD Anton Martvoň upozorňoval, že pri schválení návrhu môžu mať problém farári so zvonením kostolných 
zvonov, usporiadatelia futbalových zápasov a kultúrnych podujatí či starostovia pri hlásení v obecnom rozhlase. Všetky tieto 
aktivity totiž podľa neho presahujú vyhláškou stanovený limit hlučnosti, podľa ktorej hlukový limit pre obytné územie cez deň 
predstavuje úroveň 50 dB a cez noc je limit znížený na 45 dB. Kostolné zvony, hluk z futbalového zápasu či hlásenie v obec-
nom rozhlase pritom dosahujú priemernú hlučnosť cca 100 dB. 
Zdroj: http://spravy.pravda.sk/nedele-a-statne-sviatky-zostanu-po-starom-fic-/sk_domace.asp?c=A121106_120358_

sk_domace_p60#ixzz2DeHwCHQl

V Českej republike bol schálený zákon o vyrovnaní medzi štátom a cirkvami
Dňa 8. novembra 2012 poslanci českého parlamentu schválili zákon o finančnom vyrovnaní s cirkvami. Takzvané cirkevné 
reštitúcie poslanci pretlačili aj napriek vetu Senátu. Prezident Václav Klaus sa odmietol pod zákon podpísať, ale zároveň ho 
ani nevetoval. Zákon začne platiť od 1. 1. 2013 – 22 rokov od začiatku jeho prípravy.
Podľa zákona cirkvi dostanú od štátu nehnuteľný majetok v hodnote zhruba 75 miliárd korún. Budú musieť ale preukázať, že 
naňho majú nárok a že im bol zabavený v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990. 
Za majetok, ktorý už nemožno vydať - ktorý je vo vlastníctve obcí, krajov alebo súkromníkov - cirkvi dostanú finančnú náhradu 
59 miliárd korún, ktorá sa bude vyplácať 30 rokov. Priemerná ročná splátka zo štátneho rozpočtu teda predstavuje zhruba dve 
miliardy korún. K tejto sume sa bude pripočítavať inflácia.
V priebehu nasledujúcich 17 rokov má štát postupne znižovať príspevky na činnosť cirkví a platy duchovných. Prvé tri roky 
budú príspevky v plnej výške a v zvyšnom období budú každý rok znižované o 5% oproti pôvodnej sume.
Po sedemnástich rokoch štát prestane príspevky vyplácať úplne. Cirkvi sa tak stanú úplne nezávislé na štáte a štátnom 
rozpočte.
Platy duchovných momentálne predstavujú zhruba jeden a pol miliardy korún ročne.
Premiér Petr Nečas k zákonu povedal: „Urovnanie vzťahu štátu s cirkvami považujem za dôležitý krok nielen z hľadiska na-
pravenia historických krívd komunistického režimu, ale aj k postupnému odbúraniu finančnej závislosti cirkví na štáte, čo je v 
Európe úplná anomália.“

a

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/majetkove-narovnani-statu-s-cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-97510/
http://www.lidovky.cz/snemovna-prehlasovala-senat-cirkevni-restituce-jsou-v- 

rukach-klause-1j5-/ln_domov.asp?c=A121108_004450_ln_domov_sm
http://www.lidovky.cz/prezident-klaus-nechal-cirkevni-restituce-projit-ale-nepodepsal-je-1pz-/ln_domov.asp?c= 

A121122_104055_ln_domov_kh
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/11/08/vyplatni-paska-cirkvi-projdete-si-kolik-plati-stat/

Päťhviezdičková moderná  
Noachova archa má zachrániť ľudí 
pred koncom sveta

Muž z Číny minul celoživotné 
úspory na stavbu korábu, aby 
unikol pred apokalypsou

Finančná náhrada Výška štátnej podpory  
v roku 2011

Apoštolská cirkev: 1 056 336 374 Kč 48 529 000 Kč

Cirkev adventistov siedmeho dňa: 520 827 586 Kč 31 000 000 Kč

Cirkev bratská: 761 051 303 Kč 32 335 000 Kč

Cirkev československá husitská: 3 085 312 000 Kč 114 472 000 Kč

Rímskokatolícka cirkev: 47 200 000 000 Kč 951 466 000 Kč

Českobratská cirkev evanjelická: 2 266 593 186 Kč 82 957 000 Kč

Federácia židovských obcí v ČR: 272 064 153 Kč 12 093 000 Kč

Pravoslávna cirkev: 1 146 511 242 Kč 44 996 000 Kč

Uvádzame výšku finančnej náhrady podľa prijatého zákona pre niekoľko 
vybraných cirkví:

Stavebná firma z Ruska sa nechala inšpirovat predpo-
vedaným koncom sveta. Predstavitelia firmy koncom 
septembra 2012 predviedli svetu svoj najnovší nápad v 
podobe modernej a futuristickej Noachovej archy. Tá má 
ubytovaných pasažierov zachrániť pred súdnym dňom.

Novodobá Noachova archa, zdroj: Remistudio 

Stavitelia dokonale využili predsudky a rastúci strach z 
údajného konca sveta, ktorý by podľa niektorých pred-
povedí mal nastať 21. decembra 2012. Plánujú postaviť 
„budovu“, ktorá bude vďaka solárnej, veternej a termál-
nej energii schopná udržať ľudí pri živote aj po údajnom 
biblickom Armagedone.
Novodobá Noachova archa by mala svojim obyvateľom 
ponúknuť všetok komfort a to napríklad aj v oblasti zába-
vy a športu. Majitelia zakúpených izieb si budú môcť na 
archu vziať okrem iného aj rastliny a zvieratá.
Hoci sa informácie o výstavbe modernej archy zdajú 
akokoľvek nereálne, ruská firma chce čoskoro vypustiť 
do sveta informácie o cenách izieb. Isté je, že ceny za 
ubytovanie budú astronomické.

http://www.novinky.cz/koktejl/279999-petihvezdickova-
moderni-noemova-archa-vas-zachrani-pred-koncem-

sveta.html

Lu Zhengai je taký vystrašený z mayskej apokalypsy 
predpovedanej na 21. december 2012, že minul všetky 
svoje peniaze - 160.000 dolárov na vybudovanie vlastnej 
Noachovej archy. Loď, ktorá je sotva vhodná na plavbu 
po mori, meria 20 metrov a váži 80 ton.
Ale Lu nie je sám. New York Daily News v auguste ozná-
mili, že ďalší Číňan strávil dva roky stavbou úplne inej 
Noachovej archy - pevnej žltej gule, ktorá si možno lep-
šie poradí s cunami a obrími morskými vlnami než bárka  
s plochým dnom, ktorú postavil Lu.
Medzitým sa ľudia vo Francúzsku v strachu pred apoka-
lypsou zbiehajú na horu Pic de Bugarach v juhozápadnej 
časti krajiny a veria, že keď príde súdny deň, z úbočia 
tejto hory vyštartuje kozmická loď a mimozemšťania ich 
odvedú do bezpečia.
Predpoveď súdneho dňa vychádza z výkladov mayské-
ho dlhoročného kalendára, ktorý by mal skončiť 21. de-
cembra.
Apokalyptické vízie a predpovede nie sú neobvyklé a nie 
sú obmedzené iba na mayský kalendár. Nedávna pred-
poveď pochádza od Ronalda Weinlanda - amerického 
kazateľa, ktorý veril, Ježiš Kristus sa znovu vráti a svet 
skončí 27. mája 2012.

http://rt.com/news/chinese-noah-arc-apocalypse-809

Hurikán Sandy: O čom nikto nehovorí
V októbri 2012 zasiahla východné pobrežie Spojených štátov najhoršia búrka v moderných dejinách.
Hurikán Sandy spôsobil škody vo výške 20 až 50 miliárd dolárov. Jeden odhad dokonca hovorí o 100 
miliardách dolárov. 
Mesto New York bolo úplne odstavené. Bez elektriny, tepla a teplej vody sa ocitlo vyše 7 miliónov ľudí. 
Manhatan stmavol ako v hororovom filme – to všetko kvôli obrovským záplavám, ktoré zasiahli aj okolité 
mestá.
Guvernér štátu Connecticut uzatvoril všetky štátne diaľnice s poznámkou: „Toto je najkatastrofickejšia 
udalosť v našom živote.“
Na mnohých miestach došlo k rabovaniu.
Čo to všetko znamená?
Zrejme bude trvať dlhý čas, kým sa všetko vráti do normálnych koľají.
Meteorológovia hovoria, že neexistuje známy precedens tejto udalosti. Zdá sa, že prírodné katastrofy sú stále ničivejšie. Prečo je to tak? Niektorí si to vysvetľujú 
globálnym otepľovaním, ale takmer žiadny komentátor nespomína Boha. A veriaci ľudia by mali vedieť, že Pán Boh má s tým niečo spoločné. (Matúš 24. kap.). 
Čo to znamená pre Vás? Je to len ďalšia katastrofa? Pán Boh chce, aby ho ľudia spoznali, ale ľudia mu nevenujú pozornosť. Každý má svoju vlastnú predstavu 
o náboženstve, no málokto chce poznať Boha z Biblie a riadiť sa v živote Božím slovom. U Matúša 4,4 čítame, že by sme mali žiť z každého slova vychádzajúceho 
z Božích úst. A to zahŕňa Starý i Nový zákon.
Výkyvy počasia po celom svete nie sú náhodou. Je to naplnenie biblických proroctiev, ktoré hovoria o konci času.                        Redakcia ZDD, viac info na http://zaujimavosti.net

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY 5



Falošní proroci a falošní kristovia

Jedno zo znamení doby konca, ktoré dnes môžeme 
jasne vidieť, je znamenie zvodov, falošných 
prorokov, antikristov a falošných mesiášov. 
„A keď [Ježiš] sedel na Olivovom vrchu, 
pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: 
Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením 
tvojho príchodu a skonania sveta? A Ježiš 
odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto 
nezviedol!
Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú 
hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých... 
A povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú 
mnohých.“ Matúš 24,1-5.11.

Toto znamenie sa napĺňalo počas celých dejín 
kresťanskej cirkvi. V rokoch pred narodením Pána 
Ježiša a počas jeho života na Zemi, ešte pred 
jeho verejnou službou, vystúpilo mnoho falošných 
prorokov. Niektorí z nich sa dokonca vyhlasovali 
za mesiášov, a nebolo ich málo (okolo 50 až 60 
v období asi 100 rokov - Skutky apoštolov 5,34-39). 
Vieme však, že toto znamenie bolo tiež viditeľné 
pred zničením jeruzalemského chrámu v r. 70. n.l. 
Ako teda mohli Židia alebo ctitelia pravého Boha 
– Stvoriteľa nebies a zeme – rozpoznať, či prišiel 
pravý, skutočný Mesiáš, alebo či to bol falošný 
mesiáš? Podľa Božieho Slova, podľa skutkov 
daného mesiáša a podľa jeho života.
Prorok Izaiáš podáva charakteristiku pravého 
Mesiáša, ktorý mal prísť: „Hľa, môj služobník, 
ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má 
záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, 
vynášať bude národom súd. Nebude kričať, 
ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho 
hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho 
knôtu nevyhasí; súd bude vynášať podľa 
pravdy.“ Izaiáš 42,1-3.
Takisto sa mohli zorientovať podľa časového 
proroctva, ktoré zaznamenal prorok Daniel: „70 
týždňov je vymeraných pre tvoj ľud a pre tvoje 
sväté mesto ukončiť prestúpenie a zapečatiť 
hriech…“  A potom hovorí:  „Vedz preto a rozumej, 
že od vydania rozhodnutia navrátiť Izrael a 
vystaviť Jeruzalem až po Mesiáša – pomazané 
knieža, bude 69 týždňov.“ Daniel 9,24-25.
Ctitelia pravého Boha mohli poznať pravého 
Mesiáša na základe Božieho slova. Ale hlavne 
museli uveriť v toho, ktorý prišiel. To im prinieslo 
záchranu. Ján 17,3:  „A to je ten večný život, aby 
znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal, Ježiša Krista.“
Pravý Boh vedie k pravému pokániu, nielen  
k vyznávaniu hriechu, ale aj k odvráteniu sa od 
hriechu. Pravý Boh je Stvoriteľ, pretvára ma 

na svoj obraz. Pravý Boh je spravodlivý, vedie 
ma k tomu, aby som žil čestným, bezúhonným 
životom. Pravý Boh je milujúci, starostlivý. Som 
taký k svojej rodine, priateľom, ľuďom, prejavujem 
im jeho lásku? Alebo sú mi druhí ľahostajní ? Pravý 
Boh je verný. Na jeho slovo sa môžem spoľahnúť. 
Prijímam ho bez výhrad? Zachovám sa tak, ako mi 
radí? To bolo životne dôležité v prípade kresťanov 
v 1.storočí. 
K tomu všetkému, k čomu vedie pravý Boh, vedú aj 
praví proroci, či už sú to muži alebo ženy. Už v ranej 
kresťanskej cirkvi bol tento dar známy. Štyri dcéry 
evanjelistu Filipa prorokovali a aj apoštol Pavol sa 
osobne stretol s prorokom menom Agabus, ktorý 
bol z Judska, ktorý mu predpovedal, čo sa stane, 
ak pôjde do Jeruzalema. (Skutky apoštolov 21,8-11).
„Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že 
ja som silný Boh, a nie je viacej nijakého Boha, 
ani nieto podobného mne, ktorý oznamujem od 
počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna 
veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím: Moja 
rada stojí a činím všetko, čo sa mi len ľúbi.“ 
Izaiáš 46,9-10.
Historik Josefus Flavius svedčí o tom, že počas 
obliehania Jeruzalema v r. 66-70 n.l. sa v tomto 
meste objavili mnohí falošní proroci, ktorí sľubovali, 
že pokiaľ obyvatelia Jeruzalema zostanú v meste, 
zošle im Boh zázračné znamenie vyslobodenia.  
Avšak dejiny svedčia o tom, že všetci, ktorí týchto 

podvodníkov poslúchli, prišli v Jeruzaleme o život.
Ellen Whiteová v knihe Veľký spor vekov, na str. 
29 hovorí o znepriatelených skupinách vo vnútri 
Jeruzalema, ktoré medzi sebou bojovali, a o tom, 
že vodcovia týchto skupín „verejne vyhlasovali, 
že nemajú obavy, že by Jeruzalem mohol byť  
zničený, pretože je mestom samotného Boha. Aby 
ešte viac upevnili svoju moc, podplatili falošných 
prorokov, aby hlásali – napriek tomu, že rímske 
légie už obliehali chrám – že ľud má očakávať 
Božie vyslobodenie. Nakoniec veľké množstvo 
ľudí uverilo, že Najvyšší zasiahne a porazí ich 
nepriateľov.“
Avšak Pán Boh nenechal svoj vyvolený ľud bez 
pravého proroctva. Dejiny hovoria o mužovi, 
ktorý 7 rokov chodil ulicami Jeruzalema a spieval 
žalospev o skaze Jeruzalema: „Hlas z východu. 
Hlas zo západu. Hlas zo všetkých štyroch strán. 
Hlas proti Jeruzalemu a proti chrámu. Hlas proti 
ženíchom a nevestám. Hlas proti celému národu. 
Tento podivný človek bol uväznený a zbičovaný, 
z jeho úst však nevyšlo jediné slovo sťažovania sa. 
Na urážky a nadávky odpovedal len: Beda, beda 
Jeruzalemu. Beda, beda jeho obyvateľom. Jeho 

volanie a nárek neprestal, dokiaľ nebol zabitý pri 
obliehaní, ktoré predpovedal.“ Ellen Whiteová, 
Veľký spor vekov, str. 30.
Varovania týkajúce sa falošných prorokov však 
platia aj v dnešnej dobe - dobe pred 2. príchodom 
Pána Ježiša.Pán Ježiš hovorí: Dajte si pozor, aby 
vás niekto nezviedol, zvodcovia zvedú mnohých. 
Nechoďte za tými, čo hovoria, Kristus je tam 
alebo tam, - na púšti alebo tajnom mieste. Majte 
sa na pozore - budú sa diať mnohé veľké zázraky, 
nechoďte za tým. V skratke povedané: Buďte 
obozretní a bdelí. (Marek 13,5.6 a Lukáš 21,8).
Pán nám radí: Držte sa Božieho Slova. Ak sa držíte 
Božieho Slova a veríte mi, žijete ako moji učeníci: 
kráľovstvo Božie je medzi vami. Ja Ježiš Kristus 
som medzi Vami prítomný a iní medzi vás nemôžu 
prísť.
Je dobré si uvedomiť, že títo falošní proroci sú 
sami oklamaní tým Zlým, sami sú zvedení. Sú 
úplne oddaní bludu, ktorému veria, a preto sú takí 
nebezpeční pre všetkých ľudí, aj pre tých, ktorí žijú 
s Pánom Ježišom. Ten Zlý im prepožičiava moc 
konať divy a zázraky a oni ich konajú v Pánovom 
mene. Práve pred takýmito falošnými učiteľmi Pán 
Ježiš varuje, aby sme neboli zvedení ich učením 
alebo ich skutkami. (Matúš 7,15.20-23).
Je však evidentné, že ich život nesvedčí o tom, 
že patria Bohu, ich charakter nezjavuje Boha, 
nesvedčí o tom, že sú znovuzrodení k Božiemu 

obrazu. Často sú otrokmi zjavných hriechov, 
ktoré si ospravedlňujú tým, že konajú ešte viac 
divov, zázrakov, snažia sa vonkajšími skutkami, 
zázrakmi, uzdravovaním, prorokovaním odčiniť 
vnútornú skazenosť. A na súde sa budú obhajovať 
práve svojimi skutkami: prorokovaním, konaním 
divov, vyháňaním démonov.
„Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či 
sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom 
mene démonov nevyháňali a v tvojom mene 
mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: 
Nikdy som vás neznal...“ Matúš 7,22.23.
„Charakteristickou vlastnosťou falošných prorokov 
bola vždy skutočnosť, že mali videnia o pokoji a 
že radi hovoria: ,Pokoj a bezpečnosť‘, zatiaľ čo 
na nich náhle prichádza zahynutie. Praví proroci 
smelo vytýkajú hriech a varujú pred prichádzajúcim 
hnevom. Proroctvá, ktoré nie sú v súlade s jasným 
a rozhodným prehlásením Božieho Slova, majú byť 
zavrhnuté. Tak náš Spasiteľ učil svojich učeníkov, 
keď im vysvetľoval udalosti, týkajúce sa jeho 
druhého príchodu.“  Ellen Whiteová, Rané spisy, str. 139.
Božie slovo nás vyzýva, aby sme duchov podrobili 
skúške:

Ako ich rozoznať a nenechať sa podviesť?

„Už ste videli falošnú 97-dolárovú bankovku? Asi nie. 
A prečo nie? Pretože neexistuje ani pravá v takej hodnote. 
Teda keď diabol povoláva falošných prorokov, 
robí to preto, pretože vie, že Boh povoláva pravých prorokov.“ 

– David Asherick

Boris Kmec
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„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte 
duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní 
proroci vyšli do sveta.“ 1.Jánova 4,1. 
„Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších 
časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú 
počúvať bludných duchov a učenia démonov.“ 
1.Timoteovi 4,1. 
Toto znamenie týkajúce sa zvodcov a falošných 
prorokov je uvedené ako prvé. Má totiž kľúčový 
význam v záverečnej dobe. Toto znamenie totiž 
vrcholí zjavením samotného Božieho nepriateľa, 
ktorý napodobní príchod Božieho Syna. To je 
ten bezbožník, ktorý príde s plnou mocou zvodu, 
antikrist, v ktorého ľudia uveria a ktorý zvedie 
mnohých. (2.Tesaloničanom 2,9).
Ježiš Kristus príde tak, ako zasľúbil, v sláve a moci 
anjelov, ako Boh – sudca. (Daniel 7,13.14) Pán 
Ježiš príde na nebeských oblakoch tak, že to 
uvidia všetci, a jeho 2. príchod spôsobí vzkriesenie 
mŕtvych a premenenie živých. (1.Korinťanom 
15,51.52 a 1.Tesaloničanom 4,16.17).
„Sme varovaní, že v posledných dňoch tu budú 
falošní proroci, a Biblia nám odporúča kritérium, 
podľa ktorého máme preveriť ich učenie, aby 

sme mohli rozlíšiť medzi pravým a falošným. Tým 
najvyšším kritériom je Boží zákon, ktorý sa aplikuje 
ako na proroctvá, tak i na morálny charakter 
prorokov. Ak by v posledných dňoch neboli 
praví proroci, o koľko jednoduchšie by to bolo – 
eliminovali by sa všetky možnosti pre podvod. No 
Božie slovo nám odporúča kritérium, podľa ktorého 
ich môžeme vyskúšať, či sú praví, alebo falošní.“
Ellen Whiteová, Rané spisy, str. 138.
Z toho jednoznačne vyplýva, že v dobe Kristovho 
2. príchodu tu nebudú len falošní proroci 
a falošné proroctvá, ale aj praví proroci s pravými 
proroctvami. (1.Tesaloničanom 5,19-22)
Prorok Izaiáš v 8. kapitole hovorí o proroctvách 
veštcov, jasnovidcov a duchov zomrelých a ako 
kritérium na ich posúdenie dáva Boží zákon:  
„K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Ak 
nehovoria podľa toho slova, je to preto, že v 
nich nie je svetlo.“ Izaiáš 8,20. 
Ježiš hovorí: „Vystríhajte sa falošných 
prorokov... po ich ovocí ich poznáte.“ Matúš 
7,15-16. Všetci môžu vidieť, že táto reč má 
všeobecnú platnosť pre cirkev v každom veku 
evanjelia. Falošní proroci sa dajú spoznať podľa 

ich ovocia, inými slovami, podľa ich morálneho 
charakteru. Jediným kritériom, podľa ktorého sa 
dá určiť, či ich ovocie je dobré alebo zlé, je Boží 
zákon. Tak sa dostávame k zákonu a k svedectvu. 
Praví proroci budú nielen hovoriť podľa tohto slova, 
ale budú podľa neho aj žiť.
ZÁVER: Poznávaš pravého Boha? Vedie ťa 
k zmenám v tvojom živote? Túžiš po pravom Bohu 
a nachádzaš odhodlanie nasledovať Ježiša Krista 
ako Pána a počúvať ho už teraz? Potom rozoznáš 
jeho hlas od hlasu falošných prorokov. 

Použité zdroje: 
Josephus Flavius, Židovská vojna, kniha IV, 5.2

Ellen Whiteová, Veľký spor vekov 
Ellen Whiteová, Rané spisy

Kedysi dávno drvivá väčšina Američanov verila, že Biblia je Božie slovo, ale teraz 
sa veci zásadne zmenili. Spoločnosť Barna Group vykonala prieskum pre Americkú 
biblickú spoločnosť, ktorý jasne ukazuje, že Biblia sa stáva čoraz menej dôležitou 
v každodennom živote Američanov. Je smutné, že mladí ľudia odmietajú Bibliu a 
kresťanstvo vo vyšších percentách než ktokoľvek iný. Podľa Biblie má v posledných 
dňoch nastať veľké odpadnutie, ale keď ho začínate vidieť na vlastné oči, je to 
neuveriteľne smutné. Prinášame vám niektoré z najpozoruhodnejších výsledkov 
tohto prieskumu:

Podľa prieskumu, 55% dospelých Američanov číta Bibliu, aby boli bližšie k Bohu.  
Voči roku 2011 to znamená 9% pokles.
V roku 2011  53% dospelých Američanov verilo, že „Biblia obsahuje všetko, 
čo človek potrebuje vedieť na to, aby žil zmysluplný život.“   
V roku 2012 toto číslo kleslo na 48%. V prípade mladých ľudí, 
vo veku od 18 do 27 rokov je to len 34%.
54% respondentov v tohtoročnom prieskume nedokázalo 
správne vymenovať prvých päť kníh Biblie.
46% všetkých dospelých Američanov verí, že Biblia, Korán 
a Mormonova kniha „sú len rôzne vyjadrenia rovnakých 
duchovných právd“.
36% dospelých Američanov číta Bibliu menej ako raz do roka.

Teraz nasledujú niektoré výsledky prieskumu medzi mladými 
dospelými ľuďmi, ktorý urobila spoločnosť LifeWay Christian 
Resources:

65% z mladých dospelých Američanov sa len zriedka alebo 
nikdy nemodlí s inými a 38% sa takmer nikdy nemodlí ani 
osamote.
65% z nich len zriedka alebo nikdy nechodí na žiadne 
bohoslužby.
67% nečíta Bibliu ani inú náboženskú literatúru pravidelne.

Pritom, ako sa Biblia stáva menej a menej dôležitá pre väčšinu Američanov, zároveň 
čoraz viac veria, že všetky hlavné náboženstvá predstavujú prijateľné cesty k Bohu.
V skutočnosti, hnutie známe ako „Chrislam“, ktoré sa snaží zjednotiť kresťanstvo 
a islam, si razí cestu v kostoloch po celej Amerike. Napríklad v minulom roku sa 
desiatky kostolov pripojili k iniciatíve a verejne čítalo z Koránu počas jednej nedeľnej 
bohoslužby v rámci medzináboženského projektu podporovaného organizáciami 
Interfaith Aliancie a Human Rights First.
Väčšina Američanov už jednoducho neverí, že existuje len jediná cesta k Bohu. 
Podľa jedného prieskumu, ktorý bol vykonaný pred časom, 52% všetkých 
amerických kresťanov verí, že „prinajmenšom niektoré nekresťanské náboženstvá 
môžu viesť k večnému životu“.
Pre mnoho iných Američanov náboženstvo vôbec nie je dôležité. Prieskum, ktorý 
urobila spoločnosť LifeWay Research, ukázal, že 46% všetkých Američanov nikdy 
ani nepomýšľa na to, či pôjdu do neba alebo do pekla.
Niet pochýb o tom že, kresťanstvo stráca svoju dominantnú pozíciu v americkom 
živote. Väčšina Američanov sa v istom zmysle stále považuje za „kresťanov“, ale 
celkové percento kresťanov v Spojených štátoch rýchlo klesá. V roku 1990 to bolo 
86%, no v roku 2008 toto číslo kleslo na 76%.
Teda kam všetci títo ľudia idú?

Je známe, že rastie počet stúpencov 
nekresťanských náboženstiev 
a ateistov. Podľa U.S. Census 
Bureau sa počet Američanov „bez 
náboženstva“ od roku 1990 do roku 
2008 viac než zdvojnásobil.
Podľa Davida Kinnamana u mladých 
ľudí vo veku cca od 12 do 24 rokov 
došlo až k 43% poklesu návštevnosti 
kresťanských cirkví.
Ale to neznamená, že mladí Američania 

plne odmietajú 
duchovnosť.
Spiritualita a nadprirodzené veci sú samotným centrom niektorých 
z najväčších zábavných javov, ktoré sme videli v posledných 
rokoch. Harry Potter a Twilight uchvátil predstavivosť miliónov 
mladých Američanov.
Zdá sa teda, že túžia po nadprirodzených veciach, ale nie veľmi 
po kresťanstve.
Pre niektorých kresťanstvo predstavuje nudnú formu 
náboženstva. Iní zanevreli na kresťanstvo preto, že pod rúškom 
kresťanstva sa v histórii napáchalo veľa zla.
Čo by ste povedali ľuďom, ktorí hľadajú rôzne alternatívy vo svete 
viery?
Ktosi raz povedal: „Keď vás sklame kresťanstvo, obráťte sa ku 
Kristovi.“ Možno táto veta znie zdanlivo nelogicky, ale vyjadruje 
jadro problému.  Ak je niekto sklamaný z kresťanstva, ako ho 
predstavujú kresťanské „inštitúcie“, neznamená to, že sa musí 
odvrátiť od Ježiša Krista. Je pravdou, že mnohé kresťanské 
denominácie sa dnes natoľko vzdialili od pôvodného učenia 

Ježiša Krista, že je načase hľadať skutočné kresťanstvo v jeho čistej forme.
Slovo „kresťan“ v podstate znamená „Kristovec“. Nie je odvodené od slova krst, ako 
sa mnohí mylne domnievajú. Z toho vyplýva, že vzor, ktorý by mal skutočný kresťan 
nasledovať predstavuje samotný život Ježiša Krista. A ten je opísaný práve v Biblii.
Pozývame vás teda k pravidelnému štúdiu tejto svätej knihy. Nemusíte hľadať 
senzácie. Biblia je plná úžasných príbehov a poučení, ktoré môžete vhodne aplikovať 
do svojho každodenného života. Pozitívnu zmenu na vás čoskoro postrehnú aj ľudia 
vo vašom okolí. Nie je to totiž kniha, ktorú napísali samozvaní ľudia, je to samotné 
Slovo Božie. A nezabudnite: keď vás sklame kresťanstvo, je načase obrátiť sa ku 
Kristovi! 

Zdroj: http://signsofthelastdays.com

Biblia sa stáva stále menej 
dôležitou v živote ľudí

Keď vás 
sklame 
kresťanstvo, 
je na čase 
obrátiť sa 
ku Kristovi.

Zaobstarajte si Bibliu
- najpredávanejšiu knihu na svete
Do 31.1. za zvýhodnenú cenu 16.00 Eur

Biblia na webe: http://www.bibliaaty.sk
Biblia do mobilu: http://www.kristus.sk/biblia

Pozor, prichádza 
Antikrist
W. J. Sutton

A5, 264 strán
Cena: 4,00 €

ODPORÚČAME: 
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Aj keď nemôžeme vždy ovplyvniť naše emócie, máme vplyv na to, ako s nimi 
budeme zaobchádzať.

1. Čítajme Žalm 37,8: „Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, to 
vedie len k zlému!“ Ako to pôsobí na naše telesné, duševné a duchovné zdravie, 
keď sme rozhorčení nad tým, ako prebieha náš život, alebo keď sme pri pohľade na 
našu budúcnosť zúfalí a plní starosti?
Žalmista hovorí jasne: Keď sa rozhorčujeme – čo je tiež istá forma starosti – vyvoláva 
to v celom našom živote škody. Prílišné starosti a nekontrolovaný strach mení 
chemické vlastnosti našej krvi a pôsobí zničujúco na naše zdravie. Ochromujúci 
strach kalí aj náš pohľad na Božie možnosti urobiť aj nemožné a zabezpečiť pomoc.

2. Čítajme Žalm 34,3-7: „V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď 
počujú pokorní, budú sa radovať. Zvestujte so mnou Hospodina, a vyvyšujme 
spoločne jeho meno! Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo 
všetkých mojich strachov. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa a ich tvár sa 
nebude rumenieť hanbou. A povedia: Tento biedny volal a Hospodin počul 
a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil.“
Aké riešenie uvádza žalmista na strach?
Keď chválime Pána a vyvyšujeme jeho meno, pretože je taký láskavý, on nás potom 
oslobodí od strachu a starostí. Jeden z dôvodov, prečo si robíme také veľké starosti 
je, že hľadíme nesprávnym smerom.
Niekto raz povedal duchaplnú poznámku: „Keď sa dívam na svoje problémy, tak 
sú moje starosti veľké – keď sa dívam na Ježiša, sú preč.“ To však samozrejme 
neznamená, že keď budeme žiť s Ježišom, nebudeme mať žiadne problémy. To 
znamená, že v Ňom nachádzame riešenie našich problémov.

3. Čítajme Filipänom 4,6-7: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom 
s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. 
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše 
mysle v Kristu Ježišovi.“ Čo radí apoštol Pavol veriacim vo Filipách na ich 
zaobchádzanie so strachom? Aké dôsledky to bude mať, keď poslúchneme jeho 
radu?
Keď prídeme so svojimi starosťami k Ježišovi s vďakou a pevnou dôverou, že 
nás vyslobodí z našich strachov, tak nám sľubuje, že nás naplní pokojom, ktorý 
presahuje ľudské chápanie.

4. Aké uistenie dáva Pavol mladému Timoteovi v 2.Tim 1,7? „Lebo nám nedal Boh 
ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.“
Láska láme okovy bojazlivosti a oslobodzuje nás z pút starostí. Keď sme naplnení 
Božou láskou, naše myslenie je zdravé a rozvážne. Čítajme aj 1.Ján 4,18:  
„V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach: lebo strach býva 
pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“
5. V kázni na vrchu radil Ježiš svojim učeníkom, aby si nerobili starosti zo svojich 
bezprostredných problémov a budúcich ťažkostí. Ich Majster im poukázal nato, že 
sa dokáže postarať o ich potreby. Čítajme Matúš 6,25-34 a spočítajte všetky veci, 
o ktoré si nemáme robiť starosti. Potom napíšte hlavný dôvod, prečo je zlé robiť si 
starosti (pozri verš 27).

6. Čítajme Matúš 11,28-30:  „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo 
som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie 
pre svoje duše. Veď moje jarmo je lahodné a bremeno 
ľahké.“
Aký milosrdný a milujúci Spasiteľ! On nás pozýva, aby sme 
všetky svoje starosti zložili k jeho nohám. On sa dokáže 
s nimi vysporiadať. Jeho plecia sú dosť široké a silné, aby 
nás podoprel.

Starosti a strach sú emócie. Životné okolnosti spôsobujú, že tieto emócie sa v nás 
prebúdzajú, avšak my sa môžeme rozhodnúť, čo s nimi urobíme. Môžeme ich buď 
prechovávať, pestovať a vykresľovať si najhoršie následky pred očami. Ale môžeme 
tiež „každú myšlienku uviesť do poddanstva, do poslušnosti voči Kristovi“ a zložiť ju 
k jeho nohám (pozri 2.Kor 10,5). My sa môžeme rozhodnúť, že všetky naše starosti 
uvalíme na Boha, pretože on sa o nás stará (pozri 1.Petrova 5,7). Keď si budeme 
pestovať ducha dôvery zoči-voči výzvam nášho života, starosti nebudú ovládať naše 
myslenie.
Nech je pochválené sväté Božie meno!

Zdroj: Dealing With Worry, ADVENTIST WORLD, marec 2012
http://www.adventistworld.org/article/1245/resources/english/ 

issue-2012-1005/dealing-with-worry

Plody jesene – jablká a orechy
Táto jeseň je mimoriadne bohatá na úrodu jabĺk a tak sa pozrime bližšie na 
bohatstvo, ktoré sa ukrýva v tomto ovocí.
Povie sa „obyčajné jabĺčko“, no na svete je málo plodín, ktoré ho predčia v jeho 
komplexnom pôsobení na organizmus:
- pektín podporuje vylučovanie toxínov z organizmu
- organické kyseliny obnovujú črevnú flóru a likvidujú kvasenie v črevách
- tanín má protizápalové účinky na črevnú sliznicu
- flavonoidy zastavujú postup artériosklerózy
- bór pomáha pri vstrebávaní vápnika a horčíka, čo pomáha pri osteoporóze
- 1-2 jablká nalačno pomáhajú pri zápche
- veľa draslíka a málo sodíka – liečba hypertenzie
- 2-3 jablká denne počas niekoľkých mesiacov znižujú hladinu cholesterolu
- zrieďujú žlč, zvyšujú jej produkciu v pečeni a znižujú pravdepodobnosť tvorby 

žlčových kameňov
- vhodná potrava pre diabetikov
- prevencia pri rakovine hrubého čreva
- znižujú horúčku
Jablková kúra: 2 kg jabĺk denne počas 3-5 po sebe nasledujúcich dní. Môže sa 
piť voda. Jablká sa jedia surové, postrúhané, pečené alebo varené, bez pridania 
cukru. V jednom roku sa dá opakovať aj viackrát. Používa sa hlavne pri týchto 
ochoreniach: gastrointestinálne a s kolitídou súvisiace hnačky, choroby pečene 
(chronická hepatitída, tuková degenerácia pečene, cirhóza), hypertenzia, chronické 
ekzémy spôsobené autointoxikáciou, nadbytok kyseliny močovej, vysoký
cholesterol, rakovina hrubého čreva.

Orechy
Existuje veľa druhov orechov a ich spoločné 
vlastnosti sú:
1. Vysoký obsah plnohodnotných bielkovín, 

množstvom aj kvalitou esenciálnych 
aminokyselín sa plne vyrovnajú mäsu 
a mliečnym výrobkom. Navyše neobsahujú 
toxické metabolity, škodlivé baktérie 
a parazity.

Napríklad 0,5 kg vlašských orechov zodpovedá 1,5 kg netučnej šunky alebo 3 kg 
hydinového mäsa.
2. Tuky sú zväčša nenasýtené, čo ovplyvňuje zdravie pokožky, pečene, slizníc a 

nervov.
3. Hovorí sa im potrava pre mozog kvôli vysokému obsahu vitamínov B.
4. Obsah minerálnych látok a stopových prvkov je 2,5 x vyšší ako v ostatných 

plodoch.
5. Vďaka látkam obsahujúcim proteázu chránia pred nádorovými ochoreniami.
6. Denná dávka: max. 10 veľkých orechov – pre niekoho môžu byť ťažké na 

žalúdok.
Denná konzumácia orechov prináša niekoľko merateľných výsledkov:
- 40-50% zníženie celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, ale súčasne rastie 

„dobrý“ HDL-cholesterol
- 67% zníženie rizika vzniku cukrovky
- 50% zníženie rizika vzniku infarktu - v akomkoľvek veku
- podporujú dlhovekosť
- 

Zdroje: George D., Pamplona-Roger, M.D. – Zdravie a sila v potrave
              D. a K. Červení – Liečba výživou

              Spracoval MUDr. P. Pribiš, DrPH, poskytla  Ing. Irena Kažová 

Ako sa vysporiadať so starosťami?

Život bez depresie
Ako predchádzať depresii a liečiť ju aj bez liekov 
Autor sa zameriava na liečbu skutočných príčin.

B5, 352 strán, tvrdá väzba
Cena: 10,00 € (do 31.12.2012)

ODPORÚČAME: 

Mark Finley

Starosti a strach sú dve dvojčatá, ktoré patria k najochromujúcejším emóciám, kto-
ré nás môžu stretnúť. Berú nám silu a radosť a pôsobia negatívne na naše zdravie. 
Boh má oveľa lepší plán pre náš život, než aby sme boli paralyzovaní starosťami, 
strachom a zármutkom. Ježiš povedal: „Ja som prišiel nato, aby mali život a aby 
mali hojnosť.“ Ján 10,10.
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Dielo Stvoriteľa a zmyslové orgány 
Keď sa rozhliadame vo svete zmyslových orgánov, nevychádzame z úžasu. 
Nachádzame tam také premyslené a technicky rafinované metódy, aké nikde inde 
nenájdeme. Keby to boli vynálezy človeka, tak by sme potrebovali samostatný 
patentový úrad iba na zachytenie a správu všetkých tých patentových spisov. 
Žalmista, ktorý pozná myšlienkove bohatstvo Stvoriteľa, volá:
„Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky.“ 
(Žalm 92,6). 
V našej vede a technike sa používa veľa meracích postupov s vysokými nárokmi 
na presnosť. Napríklad súčasná relatívna neurčitosť atómových hodín leží v oblasti 
10-13 a podľa Heisenbergovho princípu neurčitosti sa dá znížiť až na 10-16. Doteraz 
teda ešte nebol vyvinutý merací proces, pri ktorom by presnosť a koncept využitia 
dosiahli fyzikálne možné hranice. Avšak práve v oblasti zmyslových orgánov 
použil Stvoriteľ také úžasné koncepcie, že fyzikálne a technické možnosti sú plne 
vyčerpané. Napríklad keby naše ucho bolo ešte citlivejšie, počuli by sme tepelné 
šumenie molekúl.
Teraz sa však chceme sústrediť na zrakový orgán, ktorý je impozatným stavebným 
dielom.
Vznik oka je zázrakom, ale mnohí to nevedia. Už Darwin vo svojej knihe „O pôvode 
druhov“ priznal, že vysvetliť vznik oka v rámci procesu selekcie je nemožné:
„Predpokadať, že oko so všetkými jeho nenapodobniteľnými zariadeniami pre 
zaostrovanie, reguláciu množsta svetla a opravy sférickej a chromatickej aberácie 
mohlo byť vytvorené prirodzeným výberom, sa zdá, rád to priznávam, v najvyššej 

miere absurdné.“
Predstavte si, že oko vážky je 
zložené z tisícok jednotlivých očiek, 
z ktorých je opäť každé jednotlivo 
vybavené gigantickým počtom 
pol milióna zrakových elementov. 
Pritom každý z týchto základných 
funkčných prvkov je ešte stokrát 
menší ako tie najmenšie stavebné 
súčiastky, ktoré 
vyprodukovala 
m o d e r n á 

počítačová technológia. Prirodzene každé toto jednoduché očko 
má svoju vlastnú šošovku - mikrošošovku.

Ako funguje ľudské oko? 
Tiež u ľudského oka nevychádzame z úžasu: Pri každom pohľade 
sa optický obraz premieta na 130 miliónov jednotlivých zrakových 
buniek. V spolupráci s doteraz nepochopeným procesom  
v nervovom systéme vzniká v mozgu vysoko kvalitné zobrazenie 
pozorovaného deja. Tieto nanajvýš komplexné procesy nie sú 
vedcami ani zďaleka pochopené.
Predstavte si, že by ste vo svojom fotoaparáte namiesto plochého 
snímacieho prvku použili vydutý snímací prvok. Potom by všetko 
bolo skreslené tak, ako to poznáte z krivých zrkadiel v bludisku. 
Takýto skomolený svet vzniká najskôr aj na vašej sietnici.  
V mozgu inštaloval Stvoriteľ rýchle programy, ktoré všetky chyby 
zobrazenia okamžite odstraňujú, takže sa vám okolitý svet 
objavuje ako fotograficky bezchybný. V kombinácii s mozgom 
poskytuje zrakový zmysel niečo zvláštne: pri rôzne vzdialených 
predmetoch neposudzuje veľkosť fyzikálneho obrazu na 
sietnici, ale priraďujete vzdialeným predmetom inú veľkosť než 
zodpovedá vlastnému obrazu na sietnici.
Vyhodnocovací program v mozgu spracováva fyzikálne dáta prijímané zo 
zmyslového orgánu: Zväčšuje, zmenšuje a vyrovnáva ich práve tak, aby bolo 
vyfiltrované to, čo je biologicky zmysluplné. Inak povedané: až mozog robí  
z oka aparát, ktorý vysoko prevyšuje všetky optické prístroje fyziky: dokáže vidieť  
v najhlbšom šere aj v jasnom slnečnom svetle, pričom optický pracovný rozsah 
sa nastavuje automaticky; dokáže vidieť farby, odhadovať vzdialenosti a veľkosti, 
dokáže rozpoznať biely papier ako biely pri rôznom jase; zachováva do značnej 
miery rovnaký farebný dojem ako pri tlmenom svetle svitania, tak pri jasnom svetle 
poludnia. Tvary a farby zostávajú pre vaše vnímanie rovnaké, aj keď sa predmety 
približujú či vzďaľujú a sú vo väčších vzdialenostiach inak osvetlené. Podstatným 
výkonom zraku (ale i sluchu) je presnosť vybavenia a rozoznania predmetov, 
situácií, tvorov a ľudí. K tomu dochádza aj vtedy, keď ste osoby dlhšiu dobu nevideli. 
Bývalých spolužiakov rozpoznáte aj napriek postupujúcej zmene ešte po mnohých 
rokoch. To všetko sa dá zhrnúť do nasledujúceho záveru: u zrakového zmyslu sa 
jedná o presnosť, ktorú nie je možné popísať fyzikálnymi veličinami.
Poznáte známu Aristotelovu vetu: „Celok je viac ako súbor častí“. Tá prirodzene platí 
pre všetky živé systémy. Ak je však možné spoznať zložitosť, štruktúru, účelnosť a 
tvorivú hodnotu už na jednotlivých súčastiach, o čo viac to platí pre celok. 

Chceme teraz rozprávať len o šošovke, o nepatrnom detaile ľudského oka.
Očná šošovka je jedným z najdôležitejších stavebných prvkov nášho zrakového 
ústrojenstva!
Má sférický tvar a je úplne priehľadná. Jej priemer je len deväť milimetrov a hrúbka 
štyri milimetre. Svojím objemom 0,06 centimetrov kubických zaberá veľmi nepatrný 
priestor. Bez nej by sme nič nevideli. Platí to pre človeka, ale aj pre všetky zvieratá, 
ktoré vidia.

Nezhotoviteľné žiadnou firmou 
Predstavte si, že by ste chceli nejakej firme zadať zákazku, aby zhotovila šošovku  
s nasledujúcimi vlastnosťami:
1. Koncept: Šošovková sústava musí pozostávať iba z jednej flexibilnej šošovky. 
Všetky potrebné ohniskové vzdialenosti od 40 do 70mm aj nastavovanie vzdialenosti 
sa má dosahovať zmenou tvaru šošovky. Šošovka musí byť teda elastická a ľahko 

formovateľná. Túto úlohu má 
zabezpečiť systém ťahových a 
polohovacích mechanizmov na 
okraji šošovky.
2. Syntéza pracovného materiálu: 
Zdroj surovín a tiež odstraňovanie 
splodín výroby má zabezpečovať 
tlakový obehový systém vodného 
roztoku (krv), v ktorom sú 
rozpustené rôzne substancie. 
Proces výroby šošovky bude 
na túto všeobecnú zásobovaciu 
sieť napojený. Potrebné suroviny 
(proteíny) budú syntetizované 
chemickou cestou vopred, pričom 
treba dbať na to, aby teplota počas 
výroby nepresiahla 37°C. To, ktoré 
z miliónov možných proteínov  
(= bielkovín) možno pre zhotovenie šošovky použiť, je potrebné vyskúmať. Je 
potrebné pripraviť postup chemickej syntézy a zaistiť prevádzkovo-technické 
záležitosti.
3. Príprava: Pretože výroba sa má uskutočniť bez manuálnych zásahov, je 
potrebné navrhnúť plne automatizovaný, počítačom riadený postup. Ten musí 
trvale kontrolovať a regulovať všetky chemické a energetické procesy a presne ich 
vykonať. Spotrebované materiály je potrebné trvalo dopĺňať zaisteným spôsobom. 
Pritom sa nesmie narušovať prebiehajúca výroba. Výpadky a oneskorenia sa musia 
absolútne eliminovať.
4. Optické vlastnosti: Keďže proteíny nie sú všeobecne priehľadné, je potrebné 
nájsť vhodnú metódu, aby šošovka získala vysokú svetelnú priepustnosť. Okrem 
toho index lomu musí zostávať v rôznych prostrediach stále rovnaký. Konštrukčné 
opatrenia použité pre riešenie požadovanej úlohy nesmú ovplyvňovať prechádzajúce 
svetelné lúče.

5. Miniaturizácia: Požaduje sa bunková stavebná technika. 
Každá bunka má predstavovať samostatnú a plne vybavenú 
výrobnú jednotku a súčasne plniť svoju optickú funkciu. Keďže 
pre výrobný proces, pre zásobovanie energiou, ako aj pre proces 
spracovania dát je k dispozícii priestor 60mm, je potrebné pre 
celý výrobný postup nasadiť extrémne miniaturizačnú techniku.
6. Záruka na dielo: Je potrebné garantovať, aby funkčná 
schopnosť šošovky bola zachovaná vo všeobecnosti 70 až 80 
rokov – v hraničných prípadoch dokonca 100 rokov.

Právom namietnete: Tieto požiadavky nemôže predsa nikto 
splniť. Skutočne, žiadny chemický, optický, jemnomechanický 
či počítačový priemysel by nebol schopný tieto podmienky 
realizovať ani len približne. Všetky premyslené techniky „high 
tech“ nie sú ani v najmenšom schopné realizovať to, čo naša 
šošovka robí so samozrejmosťou každý deň.

Riešenie Stvoriteľa 
Šošovka obsahuje asi 35% bielkovín, teda je orgánom 
najbohatším na bielkoviny. Aby mohla mať požadované optické 
vlastnosti, sú používané dva úplne odlišné druhy proteínov 
- kryštalíny a albuminoidy. Prvé sa vyznačujú rozpustnosťou 
vo vode. Sú vysoko špecifické, t.j. nevyskytujú sa v žiadnej 
inej časti nášho tela. Priehľadnosť sa dosahuje vzájomným 
pôsobením oboch druhov proteínov navzájom a vodou. Aby boli 

zabezpečené nevyhnutné optické vlastnosti šošovky, musí byť udržiavaný určitý 
stav biochemickej rovnováhy. Regulačný proces potrebuje k udržaniu biochemickej 
rovnováhy energiu. Preto Stvoriteľ zabudoval do šošovky množstvo miniatúrnych 
energetických jednotiek, v ktorých sa energia získava z procesu biochemickej 
látkovej výmeny.
Až keď šošovku silno zväčšíte, uvidíte vysoko špecializované, nahustené 
usporiadanie proteínových vrstiev. Bunky šošovky tvoria mimoriadne pevné, ale 
elastické spojenie. Každá jednotlivá vrstva je vybavená originálnym spojovacím 
mechanizmom, ktorý sa podobá zopnutým rukám. Tento dokonale usporiadaný druh 
uloženia je nevyhnutný na zaistenie vysokej priehľadnosti.
Výrobný proces šošovky je nanajvýš komplikovaný postup, pri ktorom sa dá 
pozorovať iba vonkajší priebeh. Samotný proces je našim vedcom do značnej 
miery neznámy. V každom prípade, pri riadení procesu rastu hrá základnú úlohu 
informácia uložená v molekule DNA.

Na malom konštrukčnom diele oka sme sa mohli presvedčiť o zložitosti, geniálnej 
konštrukcii a myšlienkovom bohatstve, ktoré sa za tým skrýva. Tým sme však oko 
popísali tak málo, ako by sme hrad Krásna hôrka chceli popísať pomocou strešnej 
škridly alebo auto pomocou jednej skrutky.
Všetky jednotlivé súčasti oka dávajú schopnosť vidieť až vtedy, keď sú prítomné 
súčasne a presne navzájom zosúladené. Keby oko existovalo bez šošovky, bol by 
celý orgán zbytočný. Evolúcia nemôže ani vytvárať koncept, ani myslieť dopredu. 
Pretože v otázke pôvodu všetky ľudské pokusy o vysvetlenie zlyhali, ostáva nám 
dôverovať Stvoriteľovi z Biblie, ktorý nás dobre informoval:
„Ktože dal ústa človekovi alebo kto môže učiniť nemým alebo hluchým alebo 
vidiacim alebo slepým? Či azda nie ja Hospodin?“ (Exodus 4,11). Podobne 
žalmista poukazuje na Boha, konštruktéra a staviteľa oka: „Či azda ten, ktorý 
vsadil ucho, nepočuje? Alebo či ten, ktorý utvoril oko, nevidí?“ (Žalm 94,9).

Zdroj: Werner Gitt, K. H. Vanheiden - Kdyby zvířata mohla mluvit

Sledujte video „Boh - matematik a architekt“ na: www.3an.sk

OKO: ŠPIČKOVÝ PRODUKT GENIÁLNEJ 
KONŠTRUKČNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY 

„Predpokladať, že 
oko so všetkými jeho 
nenapodobniteľnými 
zariadeniami pre 
zaostrovanie, regu-
láciu množsta svetla 
a opravy sférickej 
a chromatickej 
aberácie mohlo byť 
vytvorené prirodze-
ným výberom, sa zdá 
v najvyššej miere 
absurdné.“
 - Charles Darwin

Rez šošovkou ľudského oka. Jadro (tzv. embryonál-
na šošovka) má na prednom i zadnom póle švík v 
tvaru Y. Bunky, ktoré sú na jednom póle pripevnené 
k stredu švíku Y, sú na protiľahlej strane spojené s 
vetvami švíku Y. Šošovka je obklopená priehľadným 
a relatívne silným púzdrom (membránou). 

ŠPECIÁL
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Nové dôkazy: Vedecká obec v poslednom čase začala brať 
vážnejšie aj dosiaľ neoverené historické údaje Starého zákona. Stalo 
sa tak predovšetkým po dvoch nedávnych vykopávkach. Prvá bola  
v Jeruzaleme, kde sa skúmal podzemný prívod vody do mesta, určený 
aj pre núdzové situácie, ako bolo obliehanie (z Gíchonského prameňa). 
Druhá bola na Tel Rehov v severnom Izraeli, kde sa našli doklady invázie 
silného nepriateľa, podľa všetkého Egypťanov v obodbí faraóna Šišaka, 
ktorý tam po Šalamúnovej smrti zničil vyspelú architektúru. Takto získané 
archeologické poznatky významne potvrdzujú údaje, o ktorých sa píše  
v starozákonných knihách.
 

Krajina medi: Dávna krajina Edom sa rozprestierala juhovýchodne 
od Mŕtveho mora na pomedzí Jordánska a Izraela. Jej jadro sa tiahlo 
údolím Arabah a horami smerom na východ od neho. Spájalo južný 
okraj Mŕtveho mora s Akabským zálivom. Zasahovala však na východ 
do Jordánska a niekedy na západ do južného Izraela v oblasti Negevskej 
púšte, kde jej ďalšej expanzii údajne zabránili Filištínci. Východnú hranicu 
od južného okraja Mŕtveho mora tvoril tok rieky Zered. Edom od nepamäti 
trpel nedostatkom zrážok a bol teda poľnohospodársky chudobný, i keď 
podľa viacerých vedeckých analýz, v staroveku na Blízkom východe 
vládla priaznivejšia klíma. Neskôr ju zhoršili aj ľudia najmä nadmerným 
odlesňovaním a spásavaním dobytkom. Hlavným zdrojom bohatstva 
Edomu boli veľké bane na meď a menšie na železo v Arabahu, ako aj 
vyberanie poplatkov od prechádzajúcich kupcov. Krajinou totiž viedla 
takzvaná Kadidlová cesta, ktorá smerovala na juh do Arábie a Jemenu.
 

Odvekí nepriatelia. Praobyvateľmi Edomu boli Horiti. Po nich 
prišli niekedy v 2. tisícročí p. n. l. Edomiti. Podľa správ sa s Horitmi 
skôr premiešali, ako by ich vytlačili či nahradili. Biblia spája Edom s 
Ezauom, ktorý bol bratom - dvojičkou Jakuba a obaja boli synmi Izáka. 
Ezau dostal Edom (čo v preklade znamená niečo podobné ako 
červený) od Boha ako zem i ako prídomok k menu. (Genesis 25,30; 
Genesis 36. kap.) Pre krajinu sa používali aj názvy Hora Seir a najmä 
v neskoršom období Idumea. Edomiti (Idumejci) boli semitského pôvodu, 
ale ich judaizácia prebiehala postupne a len z časti. Patril k nim napríklad  
z Nového zákona známy kráľ Herodes a jeho rod. Edomiti takisto podľa 
Biblie nedovolili slobodný prechod Mojžišovi a jeho ľudu počas exodu  
z Egypta. Očividne boli od tých čias s Izraelcami prakticky v nepretržitom 
konflikte. Na začiatku éry hebrejských kráľov ich napadol a následne 
porazil kráľ Saul. Asi o 40 rokov s nimi bojoval aj slávny Dávid a ešte 
neskôr Amaziáš. Edomiti odpovedali útokmi na Izraelské kráľovstvo, ktoré 
bolo od konca 10. storočia pred n. l. rozdelené na Judsko a Izrael. Občas 
boli samostatnou krajinou, ale väčšinu času boli tak či onak podriadení 
Judsku. Išlo zrejme o vládu nad bohatstvami Arabahu. Edomiti očividne 
Hebrejcom veľmi vážne škodili, čo odrážajú výroky starozákonných 
prorokov, ktorí im prorokovali skazu. (Jeremiáš 49,17; Ezechiel 25,12-
13). Ostro súperili až do invázie Babylončanov (Chaldejcov) pod vedením 
Nabuchodonozora v 6. storočí. Edomiti bojovali proti Hebrejcom po 
jeho boku, neskôr ich však vytlačili z vlastnej krajiny semitskí Nabatejci, 
budovatelia známej Petry, ktorí sú blizki dnešným Arabom. Edomiti 

(Idumejci) sa sčasti presídlili do južnej Palestíny a 
judaizovali sa, stalo sa tak najmä za vlády Makabejcov  
v 2. a 1. storočí pred n. l.
 

Kameň úrazu. Hlavným bodom, od ktorého sa odvíjala 
nedôvera väčšiny historikov k biblickému opisu konfliktov 
prvých hebrejských kráľov s Edomom bola skutočnosť, 
že archeologické prieskumy neodhalili nijaké hmotné 
pamiatky na Edom staršie ako z 8. storočia pred n. l.  
O to menej verili, že by Edomiti mali od úsvitu hebrejskej 
kráľovskej éry porovnateľný vlastný centralizovaný štát. 
No Starý zákon na dvoch miestach výslovne uvádza, 
že Edomiti mali kráľov dokonca už pred Hebrejcami. 
(4.Moj. 20,14; 2.Kráľ. 3,26; Amos 2,1)  V archeologickej 
a historickej literatúre však o tom prevažná časť autorov 
otvorene pochybovala. Hoci sa predsa len začali objavovať 
isté hmotné nálezy z Edomu, podľa datovania spred 8. 
storočia pred n. l., spor pretrvával.
 

Konečne zvrat? V roku 2005 bol v britskom 
archeologickom štvrťročníku Antiquity uverejnený článok, 
ktorý rozbúril debaty o Edome. Jeho hlavnými autormi 
sú Russell Adams z McMasterovej univerzity v Kanade a 

Thomas Levy z Kalifornskej univerzity v San Diegu z USA. S kolegami 
z Veľkej Británie, Izraela, Nemecka a Jordánska vykonali rozsiahle nové 
vykopávky v Jordánsku práve na území Edomu. Archeologicky táto oblasť 
stále nie je dostatočne preskúmaná kvôli veľkým logistickým problémom. 
Osobitne na lokalite Chirbet en-Nahás, čo v arabčine znamená „medené 
zrúcaniny“, sa preukázali dve obdobia intenzívnej ťažby a spracovania 
medi. Prvé bolo v 12. a 11. storočí pred n. l., a druhé v 10. a 9. storočí 
pred n. l. Datovanie vykonali pomocou keramiky a rádioizotopovo na 
organických zvyškoch. Do začiatku druhého zo spomenutých období 
spadá vláda hebrejských kráľov Dávida a Šalamúna. Keramika je sčasti 
hebrejského pôvodu z Dávidovej doby. Podobné závery umožňujú 
ďalšie banské a spracovateľské komplexy v Arabahu, ktoré svedčia o 
výrobe kovu na priemyselnom základe. Bádatelia tiež odhalili dôkazy 
budovania rozsiahlych opevnení a preskúmali vyše sto iných stavebných 
komplexov. Našli sa aj dva 
skaraby egyptského pôvodu, 
zobrazujúce kráčajúcu sfingu 
a loveckú scénu, datované 
do 19.-20. dynastie, teda asi 
1295-1069 pred n. l. a tzv. 
tretieho prechodného obdobia 
staroegyptských dejín, do 
21.-22. dynastie, 1069-715 
pred n. l.. Nové vykopávky 
v nížinnej jordánskej časti 
Edomu posúvajú doterajšie 
datovanie nálezov pripisované 
tomuto kultúrnemu okruhu 
o zhruba 3 storočia do 
minulosti. Predchádzajúce 
nálezy, z ktorých vychádzala 
chronológia medzi 8. a 
6. storočím pred n. l., čo 
spochybňovalo biblické 
tvrdenia, sa konali iba  
v hornatej jordánskej časti 
Edomu. Spolu presvedčivo 
poukazujú na existenciu 
zložitej spoločnosti a podľa 
všetkého centralizovaného 
štátu v edomskej oblasti, pred a súčasne so začiatkom izraelskej 
kráľovskej doby. To znamená, že autori kníh Starého zákona opísali 
spoločensko-politický štatút Edomu verne a pravdivo.
Starý zákon či Stará zmluva je popri svojej základnej funkcii kľúčového 
náboženského textu judaizmu a kresťanstva spoľahlivým historickým 
prameňom.

Poskytol: Marek Riečan
Zdroj: http://hnonline.sk/2-22412225-k00000_d-52

Biblické texty pridané

Kráľovstvo Edom
A Biblia zas mala pravdu...
Nové vykopávky v Jordánsku podporujú dosiaľ archeológmi spochybňované tvrdenia Starého zákona o skorej existencii kráľovstva Edom.
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„Zlorečená bude zem pre teba“, povedal Boh Adamovi – človeku, ktorého sám 
stvoril. Povedal mu to potom, ako ho Adam neposlúchol a zhrešil. Boh vyniesol nad 
ním rozsudok a spolu s ním vyniesol súd nad celým ľudstvom. Tu na tejto Zemi sa 
prejavujú výsledky Božieho súdu nad človekom viac ako kdekoľvek inde.
Skúsme si odpovedať na otázku: Prečo Boh súdi človeka? Začo Boh súdi človeka? 
Súdi Hospodin spravodlivo? Veľmi často, keď o hovoríme Božom súde, radi 
hovoríme o Božej tvrdosti a pritom neradi hovoríme o svojich vlastných chybách. 

„A Hospodin videl, že sa 
množí zloba človeka na 
zemi, a že všetko, čokoľvek 
vytvoria myšlienky jeho 
srdca, je len zlé po všetky 
dni.“ Tento verš z 1. knihy 
Mojžišovej predchádza 
príbeh o celosvetovej potope, 
v dôsledku čoho Zem na 
mnohých miestach získala 
smutný vzhľad. Na stvorenej Zemi neexistovali miesta plné piesku a kameňov, 
kde teplota dosahuje cez deň 50°C. No po potope vznikli na Zemi celé pásy, ktoré 
geografovia nazývajú púšťami. 
Niekto sa môže opýtať: Je Boh spravodlivý, keď pri potope zničil celé ľudstvo? Je 
Boh spravodlivý, keď zničil aj nevinné deti? Veľmi často a radi hovoríme o svojej 
nevine a o vine Boha. Avšak, nakoľko sme bez viny? Nakoľko nevinné môžu byť 
deti? Nedávno som čítal hrozný článok o tom, ako dvaja 5-roční chlapci zhodili zo 
100. poschodia mrakodrapu v Chicagu svojho 4-ročného kamaráta, pretože pre 
nich nechcel ukradnúť cukríky v obchode. Nakoľko sme nevinní vo vlastných očiach 
a aká veľká je naša vina v Božích očiach? Rozmýšľali ste niekedy o tejto téme? 

V južnom Izraeli neďaleko 
Mŕtveho mora môžeme 
vidieť výsledok Božieho súdu 
nad Sodomou a Gomorou. 
Samotné Mŕtve more v hĺbke 
cca 400m pod úrovňou mora 
je ďalší výsledok Božieho 
súdu nad zemou. Vzniklo 
potom, ako Boh zničil Sodomu 
a Gomoru dažďom z ohňa a 
síry. Urobil to Boh spravodlivo? 
Pozrime sa, ako sa to všetko 
začalo. Boh prišiel najskôr za 
Abrahámom a povedal mu: 

„Krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký.“ Všimli ste si toto 
vyjadrenie? Znamená to, že obyvatelia tejto oblasti už nedokázali vydržať ten hriech 
a skazenosti, ktoré sa diali v týchto mestách. Znamená to, že to, čo sa v týchto 
mestách robilo, sa dotýkalo aj všetkých naokolo. Rozumiete? V tomto je podstata 
hriechu. 
Niektorí hovoria, že hriech je ako rakovina, ktorá zabíja človeka - a je to tak. Existuje 
aj iná ilustrácia hriechu, ktorá sa mi viac páči. Hriech je podobný samovrahovi, ktorý 
ide s bombou do davu ľudí. Nechce zabiť len seba, ale aj všetkých naokolo. Toto sa 
odohráva veľmi často. Preto Hospodin ničí hriešnika. Je mu ťažko a bolí ho, keď to 
musí robiť, no Boh chce zachrániť druhých. A takisto to bolo aj vtedy. Sťažnosti na 
Sodomu a Gomoru boli príliš veľké, preto Hospodin prichádza osobne dolu pozrieť 
sa, čo sa tam deje. A my vieme, čo sa dialo. 
Vieme, ako Boží anjeli prišli do domu Lóta, ako Sodomčania prišli za ním a 
hovoria mu: „Vyveď nám ich, aby sme ich poznali“. Chápete, k čomu až došli 
obyvatelia Sodomy? Samotný Boh zišiel dole k nim a oni nemyslia na nič iné ako na 
homosexuálny akt. Až takto ďaleko môže dôjsť skazenosť človeka. A preto Boh súdi. 
Zaujímavé slová sú zapísané v 1. knihe Paralipomenon 16,31-33: „Nech sa radujú 
nebesia, a nech plesá zem, a nech povedia medzi národmi: Hospodin kraľuje! 
Nech hučiac buráca more i jeho náplň! Nech sa veselí pole i všetko, čo je na 
ňom! Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem!“ 
Ako je možné sa tešiť z toho, že Boh bude súdiť zem? 

Pozrime sa ešte na jedno miesto. Toto miesto je spojené s udalosťami posledného 
súdu, predtým, ako na túto zem znovu príde Ježiš Kristus. Čo je to za miesto? 
Je to veľmi úrodná dolina. Hovorí sa, že toto je perla Izraela. Dolina Megiddo. 
Určite mnohým z vás, ktorí ste aspoň raz čítali knihu Zjavenie, ihneď naskočí 
tento hrôzostrašný text: „A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejsky 
Harmageddon“. Zjavenie 16,16. 
Asi dnes neexistuje na svete človek, ktorý by nič nevedel o Armagedone, pretože o 
tejto udalosti bolo povedané veľmi veľa slov a rôznych verzií. 
V 1. tisícročí pred n.l. tu prebiehalo niekoľko bojov medzi Egypťanmi a Asýrčanmi. 
Pre Egypťanov to bolo veľmi vyhovujúce bojové pole, pretože na tejto rovine mohli 
vojská pohodlne otáčať svoje vozy. Dnes môžeme sotva hovoriť o tankových 
bitkách, ktoré boli realitou 2. druhej svetovej vojny. Podľa teológov, dnes sa dá 
len ťažko veriť tomu, že toto miesto, ktoré má rozmery 20x20 kilometrov, sa stane 
dejiskom globálneho svetového konfliktu. Čo sa potom skrýva za týmito slovami? 

Prečo teda Ján, autor knihy Zjavenie, milovaný učeník Ježiša Krista zdôrazňuje: „A 
zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejsky Harmageddon“.
Musíme sa na to pozrieť z pohľadu lingvistiky a ujasniť si niektoré zvláštnosti, ktoré 
súvisia s jazykom biblického textu. Hoci Ján píše po grécky, jedno slovo napísal po 
hebrejsky. Čo sa skrýva za týmto tajomným hebrejským slovom „Harmageddon“? 
Pri skúmaní biblického textu platí zlaté pravidlo: nie je správne vytrhávať slová z ich 
kontextu. Takže, aký je tu kontext? V predošlých veršoch čítame: „A šiesty anjel 
vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates ...“ Zjavenie 16,12. A keď sa pozrieme 
trošku vyššie, uvidíme, o čom je tu reč. Na začiatku kapitoly čítame: „Potom som 
počul mohutný hlas z chrámu hovoriť siedmim anjelom: Choďte a vylejte na 
zem sedem čiaš hnevu Božieho!“ Zjavenie 16,1.
To je miesto vo Svätom Písme, kde sa hovorí o Božom súde nad ľuďmi. O Božom 
súde nad celou Zemou. Čaše posledného Božieho hnevu. A znovu si kladieme 
otázku: Je Boh spravodlivý, keď koná takéto činy? Je Hospodin spravodlivý, keď 
trestá ľudí? 

Všimnite si, ako sa tento súd bude odohrávať. Prečítame si o prvom anjelovi. „A 
odišiel prvý, vylial svoju čašu na zem a zlé, odporné vredy vyhodili sa na 
ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu.“ Zjavenie 16,2. Tu vidíme, 
na koho budú vyliate čaše Božieho hnevu. Nie na všetkých. Len na tých ľudí, ktorí 
mali znak šelmy a čo je hlavné, na tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. 
Tento text poukazuje na dobu, kedy svet bude riadiť bezbožný systém, ktorého 
cieľom je zničiť Boží národ. Zničiť tých ľudí, ktorí sa klaňajú Ježišovi Kristovi. 
Kvôli tomu sa Boh nemôže nečinne prihliadať, keď Boží ľud trpí pod rukami vraha 
a utláčateľa. Áno, na začiatku histórie kresťanskej cirkvi mnohí kresťanskí učeníci 
zomierali pod rukami rímskeho imperátora. Pred očami celých davov ich hádzali na 
roztrhanie divej zveri. Jedni sa im vysmievali a iní, keď videli ich vieru, išli k Ježišovi 
Kristovi. 
Tak to bolo aj o 1500 rokov neskôr, keď protestanti, reformátori zomierali vo 
väzeniach a boli upaľovaní inkvizíciou. No v posledných časoch bude všetko 
inak, situácia bude iná. Boh príde na obranu svojho národa. A to je dôvod, prečo 
začne vylievať čaše svojho hnevu na Zem na tých, ktorí sa pokúsia siahnuť na 
slobodu Božieho národa vyznávať meno Ježiša Krista. Na týchto ľudí budú vyliate 
čaše Božieho hnevu. A vyvrcholenie týchto rán bude na mieste, ktoré sa volá po 
hebrejsky Harmageddon.
Aký vzťah má slovo Harmageddon k doline Megiddo? Tu pred nami stojí celý rad 
jazykových problémov. Tí, ktorí hovoria, že posledná bitka sa bude odohrávať  
v doline Megido, zabúdajú nato, že Ján zámerne napísal „po hebrejsky“ a použil 
slovo „Har“. V hebrejčine slovo „Har“ znamená hora. A dolinu asi sotva môžeme 
nazvať horou.
Jeden vedec položil veľmi zaujímavú otázku: „Prečo sa táto dolina volá „Megiddo“ a 
v Biblii, v knihe Zjavenie, je napísané „Megiddon“? Poďme si to overiť. 
Nájdeme v Biblii ešte iné miesto, kde je použité slovo Megiddon, kde je na konci 
písmenko „n“? Áno, také miesto existuje, nájdeme ho v knihe proroka Zachariáša 
12,11: „Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, ako bol nárek Hadadrimmona 
v doline Megiddona“. 
Teraz si treba ujasniť, o čo tu ide. Hovorí sa tu o jednom historickom fakte. V 1.tisícročí 
pred n.l. tu žil jeden kanaánsky kmeň a jeho najväčšie božstvo sa nazývalo Hadad-
rimmon. Je veľmi zaujímavé vedieť, že každý rok v apríli sa tu konalo podujatie, 
ktoré sa volalo „nárek Hadad-rimmona“. Keď sa odohrával nárek, zvuk sa ozvenou 
odrážal od hôr a stúpal hore s takou silou, že tento nárek bolo počuť aj v prímorskej 
doline a niekedy, pri určitom smere vetra, dokonca aj v Jeruzaleme. Píše o tom 
historik Jozefus Flavius. 
To je to, o čom nám hovorí kniha Zjavenie. Slovo „Harmegiddon“ je skratka z „Hadad 
Rimmon Megiddon“ a je to odvolávka na tú udalosť, na ten nárek, ktorý každý rok 
počúvali obyvatelia okolitých miest. Tieto náreky a kvílenie postihnú tých, ktorí 
zavrhujú Boha a prenasledujú tých, ktorí v neho veria. 
Jeden známy francúzsky vedec, filozof Blaise Pascal povedal, že veriaci človek má 
vždy výhodu pred neveriacim. Ak Boh neexistuje a veriaci človek zomrie, nedozvie 
sa, že sa mýlil. Ak však Boh existuje a zomrie neveriaci, tak príde čas, kedy bude 
veľmi ľutovať vlastnú neveru. 
Biblia si nekladie za cieľ dokázať nám existenciu Boha. No hovorí o tom, že na konci 
času budú ľudia, ktorí uvidia Boha pri jeho druhom príchode na vlastné oči a budú 
to veľmi horko ľutovať. To je dôvod, prečo sa zídu na toto miesto náreku. Bude to 
koniec ich života, nárek a kvílenie, ľútosť nad tým, že premrhali príležitosti. A preto 
nám tu Ján píše, že hneď potom, ako Božích nepriateľov „zhromaždili na miesto, 
ktoré sa volá hebrejsky Harmageddon, ...siedmy anjel vylial svoju čašu na povetrie, 
a vyšiel veľký hlas z nebeského chrámu od trónu a povedal: Stalo sa!“ (Zjavenie 
16,16-17). 
Milí priatelia, tento hlas na vás ešte stále volá. Boh na vás čaká. Túži, aby nikto 
nemusel ľutovať tie príležitosti, ktoré premrhal. 

Alexander Bolotnikov, Земля обетованная
Preklad: Jelena Polašková

skrátené
www.krokdoneba.com

Po cestách Božích súdov
Alexander Bolotnikov

ARMAGEDON
a 7 posledných rán

A6, cca 48 strán
Cena:  1,00 €

ARMAGEDON
a 7 posledných rán
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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 €

UFO - Tajemství a souvislosti
Daniel Hájek

Pohľad na neidentifikovateľné lietajúce objekty 
očami Biblie. Autor odhaľuje súvislosti svojho 
31-ročného štúdia.

A5, 254 strán
Cena: 7,40 € 

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: 25,00 € 
(do 31.1.2012)

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 €
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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!

Biblický 
korešpondenčný
 kurz

Globálne problémy 
7 smrteľných hriechov ľudstva
http://globalneproblemy.skskk.sk

Nedocenený dar
Mark Finley

Potrebujeme v 21. storočí ešte nejaký deň 
odpočinku?
V tejto knihe sa môžete dozvedieť fakty, o 
ktorých sa radšej nehovorí.

A5, 165 strán
Cena: 5,00 €

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 

Kométa
“Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.” Matúš 16,27.

„Len počkajte do januára“, hovorilo sa na sklonku roku 1973. „Uvidíte najveľkolepejší astronomický úkaz tohto storočia.“ 
Všetci čakali, ale nič sa nestalo. Viac než polovicu noci bola obloha osvietená kométou Kohoutek, pomenovanou podľa čes-
kého astronóma Luboša Kohoutka. Prišla a odišla. Väčšina ľudí nevidela nič. Niektorí zazreli svetlý bod ako bežnú hviezdu. 
No len máloktorí mohli pomocou teleskopov vidieť nádhernú, i keď malú kométu s peknými tvarmi.
Kométy sú tajuplné. Ako vesmírne cestovateľky sa otočia okolo Slnka a zase sa vrhnú späť do vesmíru ako kameň vystrelený 
z praku. Avšak neuniknú gravitácii Slnka a ich obežné dráhy ich opäť privedú k Zemi v presných intervaloch. Najznámejšou 
z nich je Halleyova kométa. Táto kométa, ktorá intenzívne ožaruje nočnú oblohu, sa naposledy objavila v roku 1910 a vrátila 
v roku 1986. Keď sa objavila v roku 1066, tesne pred bitkou pri Hastingu (Írsko), obe strany verili, že to je znamenie z neba 
predpovedajúce koniec Normánskej invázie.
Ako ste už pravdepodobne videli na obrázkoch, kométa má hlavu – akýsi guľatý chumáč žiary, z ktorého vychádzajú lúče 
svetla – chvost. Napriek všeobecnej mienke, tento chvost kométy sa nevlečie pri jej pohybe vesmírom. Vzniká pôsobením sl-
nečného žiarenia, ktoré naráža na ľadový povrch kométy. Toto žiarenie rozpráši niektoré čiastočky a rozdúcha ich do stužiek 
(zväzku lúčov), ktoré sa šíria milióny kilometrov do vesmíru smerom od Slnka nezávisle na smerovaní kométy.
O Halleyovej kométe sa verilo, že je nebeským znamením. Kohoutkova kométa bola známa ako kométa, ale jej objavenie 
bolo propagované ako veľká udalosť tejto generácie. Kristus tiež hovoril o svojom objavení sa na nebi, pri svojom druhom príchode, ako o znamení (Matúš 24, 30). A toto bude najväčšia 
udalosť, nielen pre túto generáciu, ale pre všetky generácie. Halleyovu kométu ľudia sledovali s bázňou, tak ako budú  sledovať Kristov príchod. Ale vy i ja sa môžeme pripraviť na tento 
jeho príchod, ak ho uvítame v našich životoch, ako nášho Spasiteľa a Kráľa.

James A. Tucker, Pohľady do Božieho sveta prírody

Ponuka literatúry a DVD

Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.znameniadoby.sk


