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Koniec na dohľad?
Má naša planéta a ľudstvo ešte šancu?

Extrémne klimatické zmeny 
Tento rok je z pohľadu výkyvov počasia opäť extrémny. V roku 
2010 Slovensko zažilo rekordné dažde a povodne, ktoré vystriedalo  
v roku 2011, a najmä v roku 2012, extrémne sucho a vysoké teploty. 
Rok 2013 zaujal rekordnou nádielkou snehu aj v južných okresoch 
a jarnými teplotnými výkyvmi, aké nemajú obdobu.
Nemecká spravodajská stránka Chiemgau24 v máji uviedla, že 
tohtoročná jar bola najchladnejšia v Nemecku za 40 rokov. Koncom 
mája padal v určitých častiach Nemecka sneh dokonca vo výškách 
pod 600 metrov.
Začiatkom júna sa pridali vytrvalé dažde a situácia sa ešte zhoršila.
Povodne spustošili viaceré európske mestá. Situácia bola zlá v Ra-
kúsku, Česku, Maďarsku aj inde.
Škody, ktoré napáchali povodne len v Česku, podľa analýzy pora-
denskej spoločnosti PwC predstavujú 7,5 miliardy korún (takmer 
300 miliónov eur).
 
Globálne zvýšenie teploty je zrej-
me neodvratné. Predpokladá sa, 
že globálna teplota na svete na-
rastie až o dva stupne Celzia, čo 
bude mať dramatický dopad na ži-
votné prostredie. Podľa niektorých 
odhadov teplota môže narásť až o 
vyše 5 stupňov! Uviedli to vedci z 
Medzinárodnej energetickej agen-
túry (IEA).
Zvýšenie globálnej teploty o dva 
stupne Celzia by mohlo mať za 
následok aj zvýšenie frekvencií 
extrémnych poveternostných ja-
vov so závažnými sociálnymi a 
ekonomickými dôsledkami. Klima-
tickí vedci varujú, že nárast globál-
nej teploty môže priniesť záplavy 
pobrežných miest, zaplavenie ostrovov, nedostatok pitnej vody, 
šírenie chorôb, problémy v poľnohospodárstve, úhyny zvierat atď.
Globálne klimatické rozhovory sú nasmerované k tomu, aby sa po-
darilo udržať nárast pod 2 stupne v porovnaní s predindustriálnou 
dobou. Realita je však komplikovanejšia.

Globálne otepľovanie otvorí arktickú plavbu
Nová analýza budúcej 
hrúbky oceánskeho ľadu  
v Arktíde potvrdila prinajmen-
šom sezónne sprístupnenie 
viacerých komerčne zaují-
mavých, podstatne kratších 
plavebných trás, spájajúcich 
kľúčové svetové prístavy. Do 
roku 2050.
Geografovia Laurence Smith 
a Scott Stephenson z Uni-
versity of California v Los 
Angeles (USA) sa pokúsili 
kvalifikovane predpovedať, 
kde presne sa v najbližších 
desaťročiach vplyvom úbyt-

ku zaľadnenia, spôsobeného klimatickou zmenou, pravdepodobne 
objavia nové transarktické plavebné trasy.
Inými slovami, klimatické zmeny, ktoré majú všeobecne pustošivé 
účinky sú pre isté skupiny ľudí zaujímavé.

História
Aj biblická história zaznamenáva extrémne výkyvy počasia a zmeny 
klímy.
Jeden z príkladov je potopa – celosvetová povodeň, ktorá sa udiala 
cca 2400 rokov pred n.l. (Genesis 7,6.7) Spôsobila zánik ľudstva, 
vyhynutie flóry a fauny. Až na pár výnimiek tých, ktorí prijali Božiu 
ponuku záchrany. Stopy tejto katastrofy sa nachádzajú v skamene-
linách po celej Zemi.
Ďalším príkladom je situácia, ktorá zasiahla blízky východ v období 
rozkvetu Egyptskej ríše - sedem rokov hojnosti a sedem rokov hla-
du (Genesis 41,29.30). Vďaka Božiemu usmerneniu sa však Egypt 
pod vedením hebrejského správcu Jozefa na tento extrémny výkyv 
pripravil a egyptské obilnice sa v období sucha stali zdrojom obživy 
aj pre Jozefovu rodinu – Izraelových potomkov.

Taktiež prorok Eliáš neskôr predpovedal mimoriadne obdobie su-
cha na 3 a pol roka (1.Kráľov 17,1) – ako náznak toho, že bohovia 
prírody, ktorým Izraelci v odpadnutí slúžili sú neschopní zabezpečiť 
vzrast a obživu. To dokáže len živý Boh, Stvoriteľ.
Všetky tieto udalosti sa však neudiali samovoľne. Sú Božím zása-
hom do ľudských dejín. Avšak počas všetkých týchto udalostí Pán 
ochránil svojich verných nasledovníkov.

Čo hovorí Biblia o budúcnosti?
Prorok Ezechiel v 26. kapitole, veršoch 18 a 19 hovorí: „Teraz sa tra-
sú ostrovy, v deň tvojho pádu, a zdesením sa chvejú ostrovy, ktoré 
sú na mori, pre tvoj zánik. Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Keď ťa 
obrátim na spustošené mesto, jako sú mestá, v ktorých sa nebý-
va, keď dovediem hore na teba hlbinu, takže ťa pokryjú tie mnohé 
vody…“
Tieto slová je možné chápať ako varovanie do budúcnosti. Podobné 
varovanie zaznamenal prorok Izaiáš:
Izaiáš 42,15: „Spustoším vrchy i brehy a všetku ich bylinu usuším a 
obrátim rieky na ostrovy a jazerá vysuším.“
Po potope Boh ľudstvu zasľúbil: „Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po 
všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc 
neprestanú.“ Genesis 8,22
Teda napriek všetkým výkyvom počasia a extrémnym zmenám klí-
my si môžeme byť istí, že Boh ľudsto nenechá napospas prírodným 
živlom. Boh prisľúbil, že globálnu záhubu ľudstva nedopustí. A keď 
sa aj objavujú klimatické pohromy, Boží verní nasledovníci sa môžu 
spoľahnúť na slová 32. Žalmu:
„Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu 
sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne.“ Žalm 
32,6.
Biblia naznačuje, aké geografické zmeny môžeme očakávať tesne 
pred príchodom Pána Ježiša: „A zmizli všetky ostrovy, a vrchy sa 
nenašli.“ Zjavenie Jána 16,20.
Je však na nás, do akej miery týmto biblickým predpovediam ve-
ríme.

Biblický scenár
Keď Biblia opisuje sedem 
posledných rán, v štvrtej 
rane je zasiahnuté slnko:
„A štvrtý anjel vylial svoju 
čašu na slnko, a bolo mu 
dané upáliť ľudí ohňom.
A pálení boli ľudia veľkou 
páľou a rúhali sa menu 
Boha, ktorý má moc nad 
tými ranami, a neučinili 
pokánia, aby mu boli dali 
slávu.“ Zjavenie 16,8-9.
Opäť je však nutné zdô-
razniť, že sedem posled-
ných rán sa týka len tých, 
ktorí nenasledujú Boha. 
Týka sa tých, ktorí budú 
mať znamenie šelmy a 
ktorí sa budú klaňať jej 
obrazu. Písmo však pred-
povedá, že do tejto sku-
piny bude patriť takmer 
„celá zem“. No podobne, 
ako to bolo pri egyptských 
ranách, Boží ľud bude 
pred účinkami siedmich 
posledných rán zachrá-
nený.
Do ktorej skupiny budeme 
patriť? Rozhodnutie je na 
nás.
Neodkladajme ho.

Redakcia ZDD   
Zdroj: http://www.dolezite.sk

http://www.aktuality.sk
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Krátko po tom, čo Benedikt XVI. oznámil svoju bezprecedentnú rezig-
náciu, Vatikánom sa prevalili búrkové mračná a do kupoly chrámu svä-
tého Petra udrel blesk! Mnohí uvažovali, či to bola len náhoda, alebo 
hrozivá predzvesť novej éry. Čo si myslíte vy?

Tento rok je veľmi významný rok pre katolícku cirkev, počnúc od prekvapivej rezignácie pápeža Benedikta 
XVI. Starnúci pontif uviedol ako dôvod chatrné zdravie, ale mnohí premýšľali, či v tomto príbehu nie je niečo 
viac. Už niekoľko rokov Vatikánom otriasa jeden škandál za druhým. Niektorí špekulujú, že Benedikt „naľahol 
na meč“, aby sa jedným drastickým ťahom zbavil nelojálnych členov kabinetu.

NOVÝ PÁPEŽ, STARÉ PROROCTVO
A ako sa „celý svet divil“ a sledoval túto drámu, argentínsky kardinál Jorge Bergoglio bol predstavený ako 
nový pápež. Nebola to významná udalosť len pre 1,2 miliardy katolíkov na celom svete, ale mala zalarmovať 
aj protestantov - z niekoľkých zásadných dôvodov.
Po prvé, vieme, že počas reformácie sa tisíce ľudí vrátili k Písmu a odhalili jeho zabudnuté pravdy. No žiaľ, 
dnes väčšina protestantov a evangelikálov, takmer všetci, zabudli čo ich odlišuje od katolicizmu.
Prosím, nechápte ma zle. Pápež František môže byť skvelý človek, a podporujem jeho skromnosť a  
konzervatívne názory na manželstvo a potraty. Tiež predpokladám, že s miliónmi bývalých i súčasných  
katolíkov sa stretnem v nebi. Ale tu nejde o jednotlivcov, ale skôr o oficiálne názory katolicizmu vo vzťahu  
k Písmu.

CIRKEVNÉ DEJINY
To je dôvod, prečo som taký prekvapený, keď počujem toľkých protestantských vodcov ako lichotne javia 
radosť nad týmto novým pápežom, prvým jezuitom zvoleným do tejto funkcie. Nemalo by to byť aspoň trochu 
znepokojujúce pre biblických veriacich ako ste vy a ja?
V skutočnosti to bol jezuita František Ribera (1537-1591), ktorý vymyslel a spopularizoval svoj výklad pro-
roctiev pod názvom Left Behind v trhákovej sérii kníh, podľa ktorej sa teraz vyrába nový film podporovaný 
Hollywoodskymi hviezdami. Bol to on, kto vytvoril úplne odlišnú interpretáciu proroctva zo Zjavenia Jána 13. 
kapitoly.
Napodiv, o 450 rokov neskôr, takmer 96 percent všetkých protestantských kresťanov opustilo to, čo učili 
reformátori a prijali jezuitský výklad proroctva!

PROTESTANTSKÁ AMNÉZIA
Nemali by sme byť prekvapení, že sa toho toľko zmenilo. Toto všetko bolo predpovedané v knihe Veľký spor 
vekov pred cca 100 rokmi.
„Protestantské cirkvi sú vo veľkej temnote, inak by rozpoznali znamenia doby. Rímska cirkev ... používa 
všetky prostriedky na rozšírenie svojho vplyvu a na zväčšenie svoje moci v príprave na prudký a rozhodný 
konflikt v snahe znovu získať kontrolu nad svetom, obnoviť prenasledovanie, a zvrátiť všetko, čo urobil pro-
testantizmus.“
Samozrejme, že Vatikán má medzinárodný vplyv, pretože to nie je len cirkev, ale aj politický útvar! V roku 
1929 bol Vatikán založený ako samostatný štát - menší než golfové ihrisko a má menej ako 1000 obyvateľov. 
Napriek svojím malým rozmerom však Vatikán disponuje veľkou mocou, má obrovské bohatstvo, vlastnú 
banku a prijíma politických vyslancov a dychtivých turistov, ktorí sa hrnú do jeho brán z celého sveta.
Tento celosvetový vplyv je starostlivo usmerňovaný tak, aby Vatikán rozšíril svoje učenie. Problém je, že väč-
šina toho, čo rímska cirkev učí, je pokrstené pohanstvo zmiešané s kresťanskými tradíciami. A mnohí protes-
tanti dnes dovoľujú, aby kultúra a pocity potláčali jasné biblické učenie, a zamieňajú Sola Scriptura za tradície 
ľudí. Preto Vám ponúkam porovnanie hlavných rozdielov medzi Písmom a katolíckou teológiou.***

ČO BUDE ĎALEJ?
Dúfam, že vám nevadí môj dôraz na proroctvo, ale dnes je potrebné trúbiť varovným hlasom pre Ježiša a 
biblické pravdy.
„Preto nebudem zanedbávať pripomínať vám to vždycky, hoci to aj viete a ste upevnení v prítomnej prav-
de. Áno, myslím že je správne, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval pripomínaním.“ 
(2.Petrova 1,12.13 NKJV).
Ježiš povedal, že je pravdou, ktorá ľudí vyslobodí (Ján 8,32). Posolstvo Biblie často nie je populárne, ale je 
to Božie posolstvo.
Výzva Písma zo Zjavenia Jána „vyjdite z Babylona“ je dnes nanajvýš aktuálna, pretože sa blížime k záveru. 
Prijmete ponúkané posolstvo záchrany. Viem, že Boh vám požehná. 
Doug Batchelor

Pápež v proroctve - začiatok novej éry? 
Doug Batchelor

http://give.amazingfacts.org/site/PageNavigator/Monthly%20Newsletter/WA1304AngelorAntichrist.html

Porovnanie hlavných rozdielov medzi 
Písmom a katolíckou teológiou

1.   Biblia učí, že sa nemáme klaňať sochám. Exodus 20,4.5
Rímskokatolícka cirkev hovorí, že sa máme klaňať sochám.

2.   Biblia učí, že všetci zhrešili okrem Ježiša.  Rimanom 3,10-
12, Židom 4,15
Rímskokatolícka cirkev učí, že Mária bola bezhriešna.

3.   Biblia hovorí, že Ježiš je jediný prostredník medzi člove-
kom a Bohom. 1.Timotejovi 2,5
Rímskokatolícka cirkev hovorí, že Mária je tiež prostrední-
kom spolu s Kristom.

4.   Biblia učí, že Kristus ponúkol svoju obeť na kríži raz za 
všetkých. Židom 7,27, 28; 10,10
Rímskokatolícka cirkev učí, že kňaz obetuje na oltári pri omši 
Krista.

5.   Biblia učí, že všetci kresťania sú svätí a kňazi. Efežanom 
1,1; 1.Petrova 2,9
Rímskokatolícka cirkev hovorí, že svätí a kňazi sú zvláštne 
kasty v rámci kresťanského spoločenstva.

6.   Biblia učí, že duša, ktorá hreší, zomrie. Ezechiel 18,4
Rímskokatolícka cirkev učí, že človek má nesmrteľnú dušu.

7.   Biblia učí, že siedmy deň týždňa je sobota Hospodinova. 
Exodus 20,8-11
Rímskokatolícka cirkev otvorene priznáva, že nahradila sied-
my deň prvým, a tvrdí, že cirkev má autoritu od Krista meniť 
Boží zákon.

8.   Biblia učí, že žiadneho duchovného vodcu by sme nemali 
nazývať otec. Matúš 23,9   
Rímskokatolícka cirkev učí, že môžeme nazývať kňazov a 
pápeža „otec“.

9.   Biblia učí aby sme sa nemodlili s prázdnym opakovaním. 
Matúš 6,7
Rímskokatolícka cirkev hovorí, že sa treba modliť Otče náš 
alebo „Zdravas Mária“ opakovane.

10.  Biblia učí, aby sme vyznávali svoje hriechy Bohu, lebo 
jedine Boh môže odpúšťať hriechy. Izaiáš 43,25, Lukáš 5,24
Rímskokatolícka cirkev hovorí, že musíte vyznávať svoje 
hriechy kňazovi, ak chcete získať odpustenie.

Učenie o očistci, predpeklí a modlitby za mŕtvych takisto ne-
nájdeme nikde v Písme, ale sú to pozostatky pohanstva. Na 
to sa dokonale vzťahujú Ježišove slová: „Nadarmo ma uctie-
vajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac 
prikázanie Božie držíte podanie ľudí “ (Marek 7,7.8).
Do takej situácie hovoria vystižne slová apoštola Petra: „Viac 
treba poslúchať Boha ako ľudí.“ Skutky apoštolov 5,29

Ak sa chcete dozvedieť viac, sleduje video „New Pope – 
Old Prophecy,“ na www.amazingfacts.org (v angličtine)
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Zmena na pápežskom stolci
Dňa 11.2. 2103 pápež Benedikt XVI. šokoval celý svet ohlásením svojej abdikácie. Vatikánsky hovorca Federico 
Lombardi upresnil, že by mal odstúpiť zo svojho postu po 28. februári. Ako dôvod sa uvádza zdravotný stav. 

http://www.webnoviny.sk/svet/naposledy-papez-dobrovolne-abdikoval/627178-clanok.html
Dňa 13.3. 2013 sa novým, v poradí už 266. pápežom, stal Argentínčan Jorge Mario Bergoglio (76), arcibiskup  
z Buenos Aires. Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František na počesť sv. Františka  
z Assisi. Bergoglio, ktorý je označovaný za „kardinála chudobných“ sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou, nezried-
ka cestoval aj ako kardinál metrom argentínskej metropoly a aj v Ríme uprednostňoval pri pohybe po meste tmavý 
kabát bez kardinálskeho klobúka.
Kardinál Bergoglio, ktorý bol šéfom arcidiecézy v Buenos Aires od roku 1998 a kardinálom od roku 2001, bol jediným 
jezuitom ako účastníkom konkláve. František vyjadril nádej, že cesta, ktorá sa začala jeho zvolením za pápeža, „bude 
plodná pre evanjelizáciu“.

http://www.teraz.sk/zahranicie/vatikan-papez-volba-konklave/40108-clanok.html

Patriarcha tvrdí: Katolíci a pravoslávni sa znovu spoja
Spor medzi západnou a východnou cirkvou trvá takmer tisíc rokov. Západ 
bol práve bez pápeža, jeho delegácia bez legitimity a ďalšia z hádok o 
nadvládu nad kresťanstvom sa skončila vzájomnou exkomunikáciou kon-
štantínopolského patriarchu a pápežových vyslancov.
Táto veľká schizma, rozkol medzi západnou a východnou cirkvou, by sa 
však teoreticky mohla skončiť. Naznačil to po zvolení pápeža Františka 
konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. Prakticky hlava a prvý medzi 
rovnými v pravoslávnej cirkvi.
„Pravdepodobne nie počas môjho života,“ povedal podľa tureckého denní-
ka Hürriyet po minulotýždňovej návšteve Vatikánu Bartolomej. „No verím, 
že tu jestvuje šanca pre budúce generácie, že východné a západné cirkvi sa znovu spoja.“
Istanbulský patriarcha bol takmer po tisícročí prvým, ktorý sa zúčastnil na inaugurácii novej hlavy rímskokatolíckej 
cirkvi.
Po jeho príchode do Ríma ho dokonca František pozval na večeru spolu s kardinálmi a nechal ho predniesť požeh-
nanie. Počas inaugurácie odzneli aj niektoré časti omše v gréčtine. 
Rozkol medzi východným a západným kresťanstvom nastal v roku 1054. Rímsky pápež presadzoval svoju dominan-
ciu, východní patriarchovia sa bránili. Výsledkom bola exkomunikácia vtedajšieho Michaela I. Kerullariosa a pápež-
ských legátov.
Ortodoxná cirkev a Vatikán sa začali zbližovať už v polovici 20. storočia, vzájomnú exkomunikáciu zrušili v roku 1965. 

http://www.sme.sk/c/6748176/patriarcha-katolici-a-pravoslavni-sa-znovu-spoja.html

Francúzsko legalizovalo sobáše párov rovnakého pohlavia
Francúzsko sa v sobotu 18. 5. 2013 stalo 14. krajinou, ktorá legalizovala sobáše párov rovnakého pohlavia po tom, 
čo prezident François Hollande podpísal zákon po mesiacoch horkej politickej debaty. Legislatíva tiež legalizuje ho-
mosexuálne adopcie.

http://www.france24.com/en/20130518-france-legalises-same-sex-marriage
V súčasnosti je pätnásť krajín, v ktorých je zákonom schválené manželstvo párov rovnakého pohlavia (Holandsko, 
Belgicko, Španielsko, Kanada, Južná Afrika, Nórsko, Švédsko, Portugalsko, Island, Argentína, Dánsko, Brazília, 
Francúzsko, Nový Zéland (nenadobudol účinnosť) a Uruguaj (nenadobudol účinnosť). Okrem toho v ďalších štátoch 
má tento zákon obmedzenú platnosť.
Dňa 21. 5. 2013 bol zákon legalizujúci sobáše párov rovnakého pohlavia schválený v britskom parlamente. Dňa 4. 
júna 2013 bol schválený hornou snemovňou lordov. Ak zákon prejde tretím čítaním a konečným hlasovaním, Veľká 
Británia sa stane ďalšou krajinou podporujúcou manželstvá homosexuálov.

http://www.freedomtomarry.org/landscape/entry/c/international
17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia bez väčšieho záujmu verejnosti vyškrtla homosexualitu z medzi-
národnej klasifikácie nemocí. V roku 2006 Európsky parlament vyhlásil na počesť toho „víťazstva pokroku“ Medzi-
národný deň boja proti homófobii. Po 23 rokoch sme svedkami udalostí, ktoré by naši predkovia považovali za niečo 
neuveriteľné. Útok na základy rodiny sa zrýchľuje.

http://www.protiproud.cz

Turecké letušky nesmú nosiť červený rúž
Letušky najväčších tureckých aeroliniek Turkish Airlines nesmú podľa nových 
firemných pravidiel na palube lietadiel nosiť červený rúž ani červený lak na 
nechty. Zástancovia sekulárneho štátu sa obávajú, že dopravca sa snaží za-
vďačiť pravidlám islamu a dosiahnuť to, aby letušky boli čo najmenej vyzýva-
vé. Aerolinky to odmietajú.
„Použitie rúžu a laku na nechty v týchto odtieňoch by poškodzovalo optic-
kú jednotu (rovnošaty),“ uviedol dopravca vo svojom vyhlásení. „Prirodzený 
vzhľad“ personálu vraj tiež uľahčuje komunikáciu s pasažiermi.
„Nedá sa poprieť, že z Turecka sa stala konzervatívnejšia, náboženská kraji-
na,“ povedal šéf leteckých odborov Atilay Aycin.
Turecko je síce prevažne moslimská krajina, ale oddeľuje štát od náboženstva. Za vlády proislámského premiéra 
Recepa Tayyipa Erdogana sa však uvoľnili niektoré pravidlá týkajúce sa napríklad náboženských symbolov. Ženy 
so zakrytou hlavou už smú pracovať vo verejnej sfére a študovať na univerzite a ani aerolinky už pracovníčkam 
nezakazujú nosenie šatiek.
Turkish Airlines, štvrté najväčšie európske aerolinky, už na niektorých svojich linkách nenalievajú alkohol. Tento rok 
rozruch vyvolal ich návrh nových uniforiem, podľa ktorého by letušky nosili šaty s dĺžkou sukne až po členky.

http://relax.lidovky.cz/turecke-letusky-nesmeji-nosit-rudou-rtenku-kritici-se-bouri-p52/zajimavosti.as-
px?c=A130504_205517_ln-zajimavosti_vsv

Súd proti čarodejníkom je v Kongu lukratívny biznis
Istá žena bola pred šiestimi mesiacmi odsúdená k trvalému exilu zo svojej rodnej dediny Lemera v provincii Južné 
Kivu potom, čo ju súdil kmeňový tribunál a uznal ju vinnou z čarodejníctva. Pomocou čarodejníctva údajne zabila tri 
deti svojej susedky, napísala africká tlačová agentúra Syfia International.
Ďalšia žena z rovnakej dediny bola tiež odsúdená za to, že čarovaním zabila milenku svojho muža. Aj ju kmeňový 
súd nazývaný kihango odsúdil k exilu.
V konžskej vrchovine Uvira kmeň Bafuliru organizuje súd kihango trikrát až štyrikrát mesačne. Pred súd sú privádzaní 
muži a ženy obviňovaní z mágie. Keď je dotknutá osoba uznaná vinnou, typickým trestom je vyhnanie z dediny.
Aby sudca zistil známky čarodejníctva, používa nylonové vlákno, ktoré je podľa jeho slov „mimoriadne odolné“. Položí 
sa na kovový tanier, ktorý sa zohrieva nad ohňom. Ak vlákno praskne, súdená osoba je čarodejník alebo čarodejnica.
Z troch kmeňov žijúcich vo vrchovine Uvira len príslušníci kmeňa Bafuliru stále používajú súdy kihango, ktoré odsu-
dzujú ochrancovia ľudských práv. 
Treba podotknúť, že čarodejnícke súdy nie sú zadarmo a sú významným zdrojom ziskov pre kmeňového náčelníka. 
Aby mohol byť proces zahájený, musia obe zainteresované strany zložiť povinný poplatok 200 dolárov (asi 160 eur), 
čo je cena jednej kravy. Nikoho nezaujíma, či si to môžu dovoliť, alebo nie.

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/277528-si-carodejnik-opusti-dedinu-takyto-sud-je-v-kongu-lukrativny-
biznis/

Sopka Šiveluč, ktorá sa aktivizovala na Kamčatke, vy-
chŕlila tri stĺpy plynu a popola, výška najväčšieho z nich 
činila 9 km nad morskou hladinou. Na sopke v priebehu 
24 hodín zaregistrovali 148 lokálnych zemetrasení, z jej 
svahov sa rútia lavíny.
Sopky Šiveluč predstavuje jednu z najnebezpečnejších 
úrovní pre letectvo – oranžovú. Obce v regióne Šiveluč 
neboli ohrozené.
Niektorí považujú podobné úkazy za napĺňanie biblic-
kých predpovedí. Prorok Joel (cca 800-700 pred n.l.) 
napísal: „A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv 
a oheň a stĺpy dymu... prv ako prijde deň Hospodinov, 
veľký a strašný.“ Joel 2,30.31

Zdroj: http://slovak.ruvr.ru/2013_06_10/Kamcatsky-vul-
kan-Siveluc-vyhodil-9-kilometrovy-stlp-dymu/  

V piatok 15. 2. 2013 ráno na územie Ruska neďaleko 
mesta Čeľabinsk dopadol meteor. Pri jeho dopade mož-
no hovoriť o veľkom šťastí. Teleso totiž vyčerpalo veľkú 
časť svojej energie vo vyšších vrstvách atmosféry. Hlav-
ne kvôli tomu, že do atmosféry vletelo pod veľmi nízkym 
uhlom. Prvé odhady o veľkosti meteoru či jeho sile boli 
výrazne podcenené.
Výbuch totiž mohol byť oveľa väčší ako ten, ktorý na-
stal. Astronómovia zistili, že teleso, ktoré explodovalo 
nad ruským územím bolo oveľa väčšie a ťažšie ako sa 
pôvodne odhadovalo. Sila výbuchu pritom podľa NASA 
mohla byť približne 30-násobne väčšia ako jadrová bom-
ba, ktorú zhodili na Hirošimu. Znamenalo by to tak pod-
statne viac zranených ľudí, ako tomu v skutočnosti bolo.
Objekt mal podľa predpokladov NASA pri vstupe do at-
mosféry približne 15 metrov a vážil sedem až desaťtisíc 
ton. Vedci z ruskej akadémie vied pritom odhadovali tisíc-
násobne menšie teleso.
Meteor sa rozpadol po približne tridsiatich sekundách 
pri rýchlosti 64 tisíc km/h. „Udalosť takýchto rozmerov 
sa odohrá zhruba raz za sto rokov,“ hovorí Paul Chodas  
z NASA.
Ruskí vedci objavili v jazere Čebarkuľ úlomky meteoritu a 
zároveň potvrdili ich mimozemský pôvod. 
Člen výboru Ruskej akadémie vied pre meteority  Viktor 
Grochovskij z Uralskej federálnej univerzity uviedol, že 
ide o chondrit, ktorý obsahuje asi desať percent železa.  
Nad Čeľabinskou oblasťou explodovalo v piatok asi 
sedem kúskov meteoritu, ktoré sa rozleteli do rôznych 
smerov, pričom jeden dopadol do zamrznutého jazera 
Čebarkuľ. V okolí otvorenej vodnej hladiny sa našli malé 
čierne kúsky pripomínajúce úlomky horniny s veľkosťou 
0,5-1 cm.     
Meteorický dážď zranil približne 1200 ľudí v Čeľabinskej, 
Ťumenskej, Kurganskej a Sverdlovskej oblasti a v sever-
nom Kazachstane, 52 z nich hospitalizovali. Najväčšie 
škody boli hlásené v Čeľabinskej oblasti. Tlakové vlny 
poškodili 4715 budov. Predbežná odhadovaná škoda je 
miliarda rubľov.

Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/223279/nasli-u-
lomky-meteoritu-ktory-spustosil-ural/

Info Monitoring Kamčatský vulkán Šiveluč vychŕlil 
9-kilometrový stĺp dymu

Meteorit v Rusku mohol byť  
silnejší ako jadrová bomba
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Saudská arábia nariadila Walmartu postaviť oddeľo-
vací múr medzi mužmi a ženami
Saudská Arábia nariadila prevádzkovateľovi obchodnej siete Walmart posta-
viť separačný múr kvôli oddeleniu žien na pracovisku. Podobné steny „me-
chitzeh“ sa nachádzajú v mnohých synagógach.
Nové pravidlo, ktoré vydal minister práce Adel Faqih, potvrdil Abdullatif al-
Sheikh, vedúci Komisie pre podporu cnosti a prevenciu neresti.
Bariéry musia mať minimálne 1,6 m.
Komisia, známa ako „Mutawa“ alebo „náboženská polícia,“ obviňovala minis-
terstvo práce z nedostatku podpory bezpečného pracovného prostredia pre 
ženy, a tvrdila, že mnohé sa sťažovali na obťažovanie.
Podľa ministerstva práce sa očakáva, že tento krok otvorí zhruba 44.000 pracovných miest pre saudské ženy, ktorých 
miera nezamestnanosti v súčasnosti činí 30 percent.                          

 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/165982#.Ucb7Idgf4QY

baptisti definitívne odmietli peniaze z cirkevných reštitúcií
Bratská jednota baptistov ako jediná zo sedemnástich cirkví v ČR v apríli definitívne odmietla cirkevné reštitúcie. Už vo 
februári jej zástupcovia nepodpísali zmluvu so štátom o finančnom odškodnení. Teraz toto rozhodnutie neprijať vyše 200 
miliónov korún potvrdil aj zjazd delegátov. Odmietnuté peniaze zostanú štátu.
Baptisti, ku ktorým sa hlásia takmer tri tisícky ľudí, majú podľa štátu nárok na 227 miliónov korún. Delegáti ale tvrdia, 
že suma je príliš vysoká. „Naši bratia, ktorí zažili tú dobu, nevnímajú, že by sa nám stali nejaké veľké krivdy, čo sa týka 
majetku,“ povedal jeden z delegátov.
Jednotlivé zbory baptistov sa tak za pár rokov namiesto príspevkov od štátu budú musieť spoľahnúť na vlastné financo-
vanie. „Veriaci by mali sami prispievať na chod svojho zboru i svojej činnosti,“ myslí si kazateľ David Sláma.
Ostatných šestnásť cirkví už zmluvu o peňažnej časti reštitúcií podpísalo. Podľa schváleného zákona dostanú od štátu 
nehnuteľnosti za 75 miliárd a postupne im bude vyplatených 59 miliárd s navýšením o prípadnú infláciu. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/223656-baptiste-definitivne-odmitli-penize-z-cirkevnich-restituci/
Dňa 29. 5. 2013 o cirkevných reštitúciách začal pojednávať Ústavný súd. Stalo sa tak na základe sťažnosti 18 senátorov 
a 47 poslancov, ktorí požadovali zrušenie celého zákona o majetkovom vyrovnaní s cirkvami a náboženskými spoločnos-
ťami. Dňa 3. 6. 2103 Ústavný súd rozhodol, že cirkevné reštitúcie platia. 

http://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-odmitl-zrusit-cirkevni-restituce-frv-/domaci.aspx?c=A130603_161722_domaci_jav

Mariánsky stĺp sa pravdepodobne vráti na Staromestské 
námestie v Prahe
Na jar roku 2014 chce pražský magistrát vrátiť kópiu mariánskeho stĺpu na Sta-
romestské námestie.
Mariánsky stĺp bol postavený v roku 1650 a strhnutý davom 3. novembra 1918. 
Mal predstavovať vďaku za záchranu Prahy pred Švédmi a koniec tridsaťročnej 
vojny, na jeho stavbu prispel aj kráľ Ferdinand III. Avšak podľa kritikov tiež sym-
bolizoval habsburské víťazstvo, rekatolizáciu českých zemí a ich podrobenie.
Proti umiestneniu jeho kópie na Staromestské námestie preto prebehli protesty. 
Organizátori jedného protestu sú presvedčení, že stĺp na námestie už nepat-
rí. Odmietli aj predstavu primátora Bohuslava Svobodu, podľa ktorého bude stĺp symbolizujúci katolicizmus vyvážený 
Husovým pomníkom symbolizujúcim protestantstvo - pritom Husov pomník jeho tvorca Ladislav Šaloun komponoval 
ako priamy protiklad k 16-metrovému Mariánskemu stĺpu od Jana Jiřího Bendla. „To nie je prejav politického postoja, to 
je prejav neúčasti na hodinách dejepisu,“ povedal o Svobodovej predstave spoluorganizátor protestu Martin Houska.
O návrat pomníka usilujú od roku 1990 členovia Spoločnosti pre obnovu Mariánskeho stĺpu. Už v roku 1993 zasadili do 
dlažby nový základný kameň, sochár Petr Váňa vytvára repliku stĺpu od roku 1998.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/220412-mariansky-sloup-je-krok-od-staromestskeho-namesti/

Banka chce novú technológiu. 
Nemusíte si pamätať PIN kód.

Spoločnosť Fujitsu ponúka spoločnostiam technológiu, 
ktorá jednoducho a rýchlo overí identitu človeka. Takzva-
ný PalmSecure využíva na identifikáciu ľudí sken žíl  
v dlani. Pri platbách nepoužijete kartu a ani nezadávate 
kód. Postačí zamávať rukou.
Každý človek má krvné riečište usporiadané unikátne, 
nemalo by tak dôjsť k zámene či  chybe. Samotný pro-
ces pre overenie je mimoriadne rýchly, trvá podľa spo-
ločnosti len jednu sekundu a navyše je bezkontaktný a 
bezpečný. Jednotka, ktorá skenuje ruku nad zariadením, 
pracuje vo vlnových dĺžkach, ktoré sú blízke infračerve-
nému žiareniu. 
Systém je podľa Fujitsu spoľahlivý, nemalo by teda do-
chádzať k opakovaným pokusom ako napríklad pri sní-
maní odtlačkov prstov. V porovnaní s ochranou pomocou 
očnej dúhovky je zas proces jednoduchší na prevádzku a 
hlavne je pre spoločnosti lacnejší. 
Túto možnosť testuje podľa informácií už aj skupina 
UniCredit, ktorá má svoje pobočky tiež na Slovensku. 
Banka by chcela tento proces zaradiť medzi svoje použí-
vané platobné systémy.
Zjednodušiť by sa tak mohol napríklad výber z bankoma-
tu a odbúrala by sa možnosť skiningu. Žiadnu kartu a ani 
PIN kód by ste nepoužili, čiže potenciálny útočník by tak 
nemal čo skopírovať a ukradnúť. Jednoducho by ste len 
ukázali ruku a vybrali sumu, ktorú potrebujete. 

Zdroj: http://style.hnonline.sk/digital/c1-59538310-ne-
musite-si-pamatat-pin-kod-banka-chce-novu-technologiu

Príchod Krista (a jeho súdu), ako je oznámený 
v posolstve prvého anjela zo Zjavenia 14. kapitoly (Zj 
14,6.7), je na inom mieste predstavený príchodom 
ženícha na svadbu (Mat 25,6).
„Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim 
pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety 
ženíchovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť 
bláznivých. Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzali 
so sebou oleja; ale rozumné vzali oleja vo svojich 
nádobách so svojimi lampami... A keď... prišiel ženích, 
tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu,“ Mat 
25,1-4.  Keď bláznivé panny prišli k hodovacej sále, 
dostalo sa im nečakané odmietnutie. Hostiteľ prehlásil: 
„Nepoznám vás.“
Všimnime si zaujímavú situáciu: Má prísť ženích, ktorý 
mešká so svojím príchodom a všetky panny nakoniec 
zaspali. Rozdiel bol len v tom, že rozumné zaspali 
pripravené a bláznivé zaspali nepripravené. Koho 
znázorňujú tieto panny (družičky)?
„Dve triedy družičiek predstavujú dve skupiny tých, 
ktorí vyznávajú, že čakajú na svojho Pána. Sú nazvané 
pannami, pretože vyznávajú čistú vieru. Lampy 
predstavujú Božie slovo. Žalmista hovorí: „Tvoje slovo 
je sviecou mojej nohe, a svetlom môjmu chodníku.“ 
Žalm 119,105. Olej je symbolom Ducha Svätého. Takto 
je Duch predstavený v proroctve Zachariáša. (Zach 
4,1-14).“ Kristove podobenstvá, str. 406 orig.
V podobenstve vyšli všetky družičky v ústrety 
ženíchovi. Všetky mali lampy na olej. Inými slovami, 
všetky mali Božie slovo a vieru. Po určitú dobu 
nebolo vidieť medzi nimi žiadny rozdiel. Tak je tomu aj  
s cirkvou pred 2. príchodom Pána Ježiša. Všetci 
poznajú Božie slovo a počuli o 2. príchode Spasiteľa. 
Všetci ho očakávajú. No keď zaznie polnočné volanie: 
„Ženích prichádza!“, mnohí budú nepripravení - nemajú 
olej v lampách; teda nemajú moc Ducha Svätého vo 
svojom živote. Ako je to možné?
Totiž v cirkvi sú aj takí, ktorí sa na kresťanov len hrajú. 
Prijali rozumové náboženstvo, poznajú Božie slovo, 
ale keď im pravdu do srdca nevštiepi Duch Svätý, 
povaha sa nezmení a divadlo sa hrá ďalej. Možno 
niektorí používajú nesprávny olej. Ich lampa nemôže 
správne svietiť, pretože nemá správne palivo. Títo 
ľudia sa utešujú svojou „slobodou v Kristovi“ a pritom 
sú otrokmi svojich zlozvykov.

No „druhá skupina prijala Božiu milosť - občerstvujúcu, 
osvecujúcu moc Ducha Svätého, ktorá tlmočí jeho 
Slovo tak, že sa stáva sviecou nohám a svetlom 
chodníku. Oni v bázni Božej študovali Písmo, aby sa 
dozvedeli pravdu a úprimne sa snažili o čistotu srdca 
a života. Mali osobnú skúsenosť, vieru v Boha a v jeho 
slovo, ktorú nemôže zlomiť sklamanie ani meškanie. 
Ostatní ‚vezmúc svoje lampy nevzali so sebou oleja‘. 
Jednali impulzívne. Slávnostné posolstvo v nich 
vyvolalo obavy, ale boli závislí na viere svojich bratov, 
a boli spokojní s blikajúcim svetlom dobrých emócií, 
bez dôkladného pochopenia pravdy, alebo pravého 
diela milosti v srdci. Títo vyšli v ústrety Pánovi, plní 
nádeje na okamžitú odmenu, ale neboli pripravení... 
Keď prišli skúšky, ich viera zlyhala, a ich svetlo pomaly 
dohorelo.“ Ellen Whiteová, Veľký spor vekov, str. 393 
orig.
Nerozumné družičky si vážia pravdu, bránia pravdu, 
priťahuje ich to k ľuďom, ktorí pravdu vyznávajú, 
nepodriadili sa však pôsobeniu Ducha Svätého. Inak 

povedané, ich stará povaha sa nezmenila - ich staré 
„ja“ nezomrelo. 
Duch Svätý pôsobí na ľudské srdce podľa toho, ako po 
ňom človek túži a nakoľko mu dovoľuje vytvárať novú 
povahu. Duch Boží nikoho neznásilňuje, ale prichádza 
na pozvanie. 
Nerozumné družičky sa uspokojujú s povrchnou 
zmenou. Apoštol Pavol upozorňuje, že to bude 
charakteristická vlastnosť kresťanov pred druhým 
príchodom Ježiša Krista (2.Tim 3,5).
V tomto príbehu je zaujímavá vynaliezavosť 
nerozumných družičiek. Keď videli, že je zle, oslovili 
rozumné družičky:  „Dajte nám zo svojho oleja, 
lebo naše lampy hasnú.“ Mat 25,8. Pán Ježiš však 
v podobenstve vysvetlil, že nikto nemôže prijať Ducha 
Svätého namiesto druhého človeka. Nikto nemôže 
preniesť na druhého svoju povahu, ktorá je výsledkom 
pôsobenia Božieho Ducha.
V posledných dejinách sveta príde posledná veľká 
skúška. Keď nastane posledný deň, budú sa mnohí 
dožadovať vstupu do Božieho kráľovstva, no 
budú počuť osudné odmietnutie: „Nepoznám vás“. 
Najsmutnejšie slová, aké človek môže počuť od 
niekoho „známeho“. Aká tragédia! Kresťania, ktorí 
nosia Kristovo meno a Pán ich nepozná! Asi preto, 
že ani oni nepoznali jeho osobne. Sami si zatvorili 
pred sebou nebo, pretože sa nepripravili na účasť na 
svadobnej hostine.
To čo nerozumným družičkám chýbalo bol čas. Možno 
pár „minút“. Zaobstaranie zásob oleja odkladali na 
poslednú chvíľu. A keď si odišli dokúpiť zásoby oleja, 
prišiel ženích (Mat 25,10) a nedostali sa na svadbu.
Nemôžeme viesť na zemi život bez Krista a pritom byť 
pripravení na život v nebi. Prezieravé družičky mali vo 
svojich lampách olej - po celú dobu čakania. Svietili 
stále v temnote sveta. Božie slovo sa prostredníctvom 
Ducha Svätého v živote človeka stáva svetlom. Verní 
čakatelia Pána majú osvetľovať cestu iným k Božiemu 
mestu - k svadobnej večeri Baránka. 
Ženích prišiel o polnoci - v najtemnejšej hodine dňa. 
Kristus príde tiež v najtemnejšej hodine ľudských 
dejín. Ako si na tom Ty? Máš olej vo svojej lampe?

Ján Király

Polnoc sa blíži...
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Nepriateľstvo medzi 
hadom a ženou - Ako skončí?

Každý študent Biblie určite pozná verš zaznamenaný 
v 1.Mojžišovej 3,15. Boh kvôli hriechu kladie 
nepriateľstvo medzi hada a ženu a medzi ich 
potomstvá. Semeno ženy má rozdrtiť hadovi hlavu 
a had má rozdrtiť pätu semenu ženy.
Biblia je napísaná tak aby ju pochopili aj jednoduchí 
ľudia. No ak chceme pochopiť princípy, ktoré mal 
Boh na mysli keď ju dal napísať, musíme ju študovať 
pozornejšie a všímať si detaily.
Ruský preklad tohto textu znie takto: „A položím 
nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi 
tvojím semenom a medzi jej semenom; Ono ti 
bude drtiť (поражать) hlavu a ty ho budeš štípať 
(жалить) do päty.“
 
Pre ľudí je prirodzené utekať pred hadom. Vieme 
však, že had bol voľakedy majestátna bytosť – 
neplazil sa po zemi. Až po páde do hriechu Boh 
zlorečí hadovi a jeho údelom sa stáva plazenie po 
bruchu, pričom má žrať prach zeme (1.Mojžišova 
3,14). Tento obraz je použitý na to, aby sme 
pochopili, že had nemôže nikoho zabiť, len trápiť 
a prenasledovať (štípať). Okrem toho, chcem, aby 
ste si všimli, že v ruskom preklade je uvedený 
nedokonavý vid. Pôvodný text takýto preklad 
umožňuje. „Ono Ti bude drtiť hlavu (opakovane) 
a ty ho budeš štípať do päty (mnohokrát).“ 
A naozaj - Biblia zaznamenáva viacero príbehov,  
v ktorých sa toto proroctvo naplnilo.
 
Poďme sa najprv pozrieť do knihy Sudcov. Celá 
kniha popisuje nepriateľstvo medzi Izraelitmi 
(semenom ženy) a pohanmi (ktorí tu predstavujú 
semeno hada) – alebo presnejšie medzi semenom 
Božím a semenom diablovým.
V 4. kapitole knihy Sudcov sa stretávame 
s prorokyňou Deborou, ktorá toho času súdila 
v Izraeli. Raz si povolala istého Baráka, aby 
mu odovzdala Boží odkaz. Vyzvala ho, aby išiel do 
boja proti pohanskému (kanánskemu) vojvodcovi, 
ktorý sa volá Sizera a Barákovi bolo prisľúbené, 
že Hospodin ho vydá do jeho ruky (Sudcov 4,6-8). 
V tom období Kanánci utláčali Izraelitov už 20 rokov 
a čítame, že mali 900 železných vozov!
V 8. verši Barák hovorí Debore: „Ak pôjdeš so mnou, 
pôjdem, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem.“ Inými 
slovami Barák si chcel poistiť víťazstvo prítomnosťou 
tejto ženy na bojovom poli. Vedel, že ak sa Boží 
prorok zúčastní boja, bude tam prítomný Boh, ktorý 
dáva víťazstvo.
No Debora hovorí: „Ísť pravda pôjdem s tebou, ale 
nebude tvojej slávy na ceste, ktorou pôjdeš, lebo 
Hospodin vydá Sizeru do ruky ženy. A teda vstala 

Debora a išla s Barákom do Kedeša.“ Inými slovami 
sláva nepripadne Barákovi, lebo Hospodin si použije 
ženu. A naozaj - v ďalších veršoch vidíme ako Barák 
víťazí nad Sizerom a Sizera uteká. Potom sa uchýli 
do stanu k istej žene, ktorá sa volá Jaheľ. Tá sa mu 
dá napiť mlieka, a on zaspáva v jej stane, pričom 
netuší, že to je jeho koniec. V 21. verši čítame: 
„Potom vzala Jaheľ, žena Cheberova, klin od stánu 
a vzala kladivo do svojej ruky a vojdúc k nemu 
potichu, vrazila klin do jeho slychu, takže prenikol 
až do zeme. Lebo zaspal tvrdo a bol unavený a tak 
zomrel.“
Pre nás je dôležité si všimnúť, ako prorokyňa 
Debora reaguje na celú túto udalosť. V 5. kapitole 
Debora spolu s Barákom spieva pieseň – oslavnú 
pieseň: „Počujte, kráľovia! Uši nastaviac pozorujte, 
kniežatá! Ja, Hospodinovi ja budem spievať! Žalmy 
budem spievať Hospodinovi, Bohu Izraelovmu.“ 
Sudcov 5,3.
 
Ako pozorní študenti Biblie by sme mali vedieť, že 
keď prorok spieva oslavnú pieseň, vždy sa v živote 
izraelského národa odohrala veľká udalosť. Z Biblie 
poznáme mnoho prorokov, ktorí spievali pieseň na 
Božiu oslavu. 
Napríklad v 2. Mojžišovej 15. kapitole čítame ako 
Mojžiš spieva oslavnú pieseň pri príležitosti prechodu 
Izraelcov cez Červené more, keď prenasledujúca 
Egyptská armáda sa utopila v mori. „Vtedy spieval 
Mojžiš i synovia Izraelovi Hospodinovi túto pieseň 
a riekli takto: Spievať budem Hospodinovi, lebo 
sa veľmi zvelebil: koňa i s jeho jazdcom hodil do 
mora. Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin, a 
stal sa mi spasením...“ 2.Mojžišova 15,1.2
Izaiáš spieva v 5. kapitole pieseň o Božej vinici:
„Nože nech spievam svojmu milému pieseň môjho 
milovaného o jeho vinici: Môj milý mal vinicu na 
úrodnom vrchu. Prekopal ju a vyzbieral z nej 
kamenie, vysadil ju najvýbornejšou révou a vystavil 
vežu prostred nej, ba ešte aj lis v nej vytesal a 
očakával, že bude rodiť hrozná; ale rodila plané 
nedozrelky. A tak teraz, obyvatelia Jeruzalema a 
mužovia Júdovi, nože rozsúďte medzi mnou a medzi 
mojou vinicou!“ Izaiáš 5,1-3  
Ezechiel v 27. a 28. kapitole spieva trúchlospev nad 
kráľom Týru.
Prorok Jeremiáš je autorom knihy Plač Jeremiášov 
– čo sú vlastne smutné piesne o Izraelskom národe.
Aj celá kniha Žalmov zaznamenáva práve piesne – 
pri príležitosti rôznych udalostí.
Teda opakujem: keď prorok spieva – vždy ide 
o významnú udalosť v živote izraelského národa.
 
Ale vráťme sa k Debore. Čo také videla, že začala 
spievať oslavnú pieseň? V knihe Sudcov 5,25-26 
čítame: „Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej 
čaši priniesla smotany. Svoju ľavú ruku vystrela 
po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia 
ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, rozdrtila 
jeho hlavu, roztĺkla, prerazila jeho sluchu.“ Tu sa 
objavuje kľúčová fráza z 1.Moj 3,15: rozdrtila jeho 
hlavu.
Pisateľ knihy Sudcov považoval za dôležité zachovať 
túto frázu, pretože je to naplnenie slov, ktoré vyriekol 
Hospodin – že semeno ženy bude počas dlhého 
dejinného boja drtiť hadovi hlavu. A Debora - ako 
Boží prorok - vidí naplnenie tohto proroctva v živote 
Izraelského ľudu a na počesť toho spieva oslavnú 
pieseň.

Keď Boh niečo hovorí, hovorí prostredníctvom 
kľúčových slov. Aj nevzdelaný človek, keď 
opakovane počuje tieto slová, okamžite pochopí 
súvislosť. Okrem toho, v 1. Moj 3,15 je použité slovo 
žena. A v knihe Sudcov je to takisto žena, ktorá drtí 
hlavu Božieho nepriateľa.

Ďalšie naplnenie tohto proroctva je opísané v 
1.Samuelovej 17. kapitole. Tu sa popisuje boj 
Izraelského ľudu proti Filištíncom. Možeme povedať, 
že znovu tu bojujú proti sebe dve semená – Božie 

semeno (Izrael) 
a diablove semeno, 
ktoré predstavuje 
obor Goliáš a jeho 
vojsko.
Goliáš vyzýva 
niekoho z Izraelitov, 
aby prišiel a bojoval 
s ním. „Vyberte si 
muža, ktorý by zišiel 
ku mne! Ak bude 
môcť bojovať so 
mnou a zabije ma, 
vtedy vám budeme 
za sluhov, a ak ja jeho 
premôžem a zabijem 
ho, budete vy nám za 

sluhov a budete nám slúžiť.“ 1.Samuelova 17, 8b.9.
Celý Izrael sa bál bojovať s Goliášom. No po chvíli sa 
objavuje mladík menom Dávid, ktorý hovorí Saulovi: 
„tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištínom.“ 
(v. 32) Dávid odmietol ponúknuté brnenie. Išiel 
radšej k potoku, nazbieral 5 hladkých kameňov, dal 
ich do svojej pastierskej tašky a takto šiel v ústrety 
Goliášovi. Keď Goliáš videl bezbranného Dávida, 
preklial ho všetkými pohanskými bohmi (v. 43) 
a povedal, že dá jeho telo na roztrhanie nebeským 
vtákom a poľnej zveri. „Na to riekol Dávid Filištínovi: 
Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale 
ja idem k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene 
Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal.“ (verš 
45).
Z týchto slov vidíme, že Goliáš sa posmieval a rúhal 
priamo izraelskému Bohu. A keď došlo k boju, čítame 
tieto slová: „A v tom siahol Dávid svojou rukou do 
kapsy a vyňal stade kameň a hodiac ho prakom 
uderil Filištína do čela (hlavy – orig.) tak, že kameň 
zaviazol do jeho čela (hlavy – orig.), a padol na 
svoju tvár na zem.“ 1.Samuelova 17,49.
A v 50. verši prorok hovorí: „A tak premohol Dávid 
Filištína prakom a kameňom a uderiac Filištína zabil 
ho, keď aj nemal Dávid v ruke meča.“
Už sme si povedali, že keby tento príbeh bol 
významnou udalosťou, mala by zaznieť oslavná 
pieseň. A naozaj, ak sa pozrieme do 1. Samuelovej 
18. kapitoly, vo veršoch 6-7 čítame:
„A stalo sa, keď prišli, keď sa vracal Dávid od 
zabitia Filištína, že vyšli ženy zo všetkých miest 
Izraelových, aby spievali, i tanečnice, v ústrety 
Saulovi, kráľovi, s bubnami vesele a s cimbalmi. A 
spievajúc odpovedali si hrajúce sa ženy navzájom 
a vraveli: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 
desaťtisíce.“
Keď prorok Samuel popisuje túto udalosť, vidí 
naplnenie zasľúbenia z 1.Moj 3,15. Dávid zabíja 
Filištínca, a drtí jeho hlavu. V tomto kontexte je tiež 
zaujímavé, že Dávid zabíja Goliáša kameňom. 

Ako interpretovať veľké proroctvá Biblie? 
Bližší pohľad na dávne nepriateľstvo, ktoré vyvolal hriech.

Jurij Potapov

Rozumieš čo čítaš?
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Koho predstavuje kameň v Biblii? 
Matúš 21,42:  „Ježiš im povedal: Či ste nikdy nečítali 
v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve 
ten sa stal uholnou hlavou. Od Pána sa to stalo a je 
to divné v našich očiach?“
Daniel 2,34  „A hľadel si dotiaľ, až sa odtrhol kameň, 
ktorý nebol v rukách, a uderil obraz do nôh, ktoré 
boli zo železa a z hliny, a rozbil ich na prach.“
Kameň predstavuje Ježiša Krista. Skutočnosť, že 
Dávid hodil kameň do hlavy Goliáša je predobrazom, 
že Boh zničí bezbožných bez zásahu ľudských rúk.
Položme si otázku: Aký je vzťah medzi Dávidom 
a semenom ženy? Odpoveď nachádzame u Jána 
7,42:  „Či nehovorí Písmo, že zo semena Dávidovho 
a z Betlehema, z mestečka, kde bol Dávid, príde 
Kristus?“ Inými slovami Dávid sa nachádza 
v priamej rodovej línii semena ženy. Z tohto rodu 
mal prísť Kristus, ktorý rozdrtí hadovi hlavu. Izraeliti 
z celého srdca verili, že toto semeno ženy vyrieši 
ich problémy.
Ich viera sa sústredila na kľúčové slová. A každý 
človek, ktorý číta Písmo sväté a chce pochopiť Božie 
myšlienky, mal by si všímať kľúčové slová.
Kľúčová fráza z 1.Moj 3,15 nám hovorí, že keď 
sa staneme súčasťou tohto semena, budeme 
spoluúčastní veľkého víťazstva nad hriechom a 
diablom. No keď sa budeme spájať s ľuďmi na 
spôsob semena človeka (Dan 2,43), potom Boh 
rozbije toto spoločenstvo bez zásahu ľudských rúk.
 
Pozrime sa však na ďalšie príbehy, ktoré hovoria 
o naplnení proroctva z 1.Moj 3,15. Prorok Habakuk 
3. kapitola. Celá táto kniha hovorí o poslednej dobe 
- o tom, ako bezbožní prenasledujú Boží ostatok. 
V 3. kapitole, 13. verši Habakuk hovorí Bohu: „Vyšiel 
si na záchranu svojho ľudu, na záchranu svojho 
pomazaného; zrazil si hlavu domu bezbožníka 
obnažiac všetko od základu až po hrdlo. Sélah.“ 
Opäť tu vidíme našu kľúčovú frázu. V iných 
prekladoch čítame, že Hospodin zrazil satana – 
pretože on je hlavou domu bezbožníka. A Ježiš je 
hlavou cirkvi. No povedali sme si, že ak by išlo o 
naplnenie zasľúbenia z 1.Moj 3,15, prorok by mal 
znovu spievať pieseň.
A naozaj, v 3. kap, 1. verši čítame: „Modlitba proroka 
Habakuka na šigjonót (nástroj nadšenej piesne).“ 
Inak povedané, celá táto kapitola je hymnus proroka, 
prejav radosti nad tým, že Hospodin ničí hlavu domu 
bezbožníka. A v 14. verši čítame, že Boh prebodne 
aj hlavu všetkých satanových bojovníkov.
 
Všetci, ktorí chcú byť verní Bohu, úprimne túžia po 
naplnení jeho slov z 1 Mojžišovej 3,15. 
Dávid volá: „No, isté je, že Boh skrúši hlavu 
svojich nepriateľov, vlasaté temeno toho, kto 
chodí vo svojich hriechoch.“ Žalm 68,22
Aj tento žalm je slávnostný hymnus.
Môžeme si byť istí, že keď Boh plnil svoj sľub z 1.Moj 
3,15 v období celej Biblickej histórie, určite ho naplní 
aj v závere ľudských dejín.
 

Pozrime sa ešte na posledný príbeh zaznamenaný  
v Zjavení 12. kapitole: „A ukázal sa veľký div na 
nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej 
nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. A 
súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila 
sa majúc porodiť.“ Zjavenie 12,1.2
Stretávame sa tu so ženou. Toto nám znovu 
pripomína slová z 1.Moj 3,15. Rozdiel je iba v tom, 
že vtedy bola Eva nahá – následkom hriechu, a tu 
vidíme ženu oblečenú – pretože Ježiš dal sám 
seba ako obeť a daroval potomkom ženy svoju 
spravodlivosť.
Ďalej čítame, že táto žena je tehotná a chystá sa 
porodiť. A v 3. verši sa objavuje drak, ktorý chce 
zožrať dieťa, len čo sa narodí.
Potom žena porodí syna, ktorý je vytrhnutý k Bohu 
a jeho trónu. A čítame, že tento chlapec bude pásť 
všetky národy železným prútom.
Ďalej je popísaný veľký boj medzi Michaelom 
a drakom, ktorý je opäť v dokonalom súlade 
s naším kľúčovým textom 1.Moj 3,15 – popisuje 
toto nepriateľstvo medzi Kristom a Satanom. A boj 
vrcholí takto:
„A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý 
sa volá diabol a satanáš, ktorý zvádza celý svet; 
zvrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí  
s ním.“ Zjavenie 12,9
A na počesť tejto udalosti vidíme, ako anjeli spievajú: 
„A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz 
sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, 
mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou 
jeho Krista.“ Zjavenie 12,10. A ďalej je napísaná 
príčina ich spevu: „lebo je zvrhnutý žalobník našich 
bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom 

dňom i nocou.“
 
No keď satan 
zisťuje, že 
je zvrhnutý 
z neba, začína 
prenas ledovať 
ženu. A práve toto 
nám pripomína 
slová z 1.Moj 
3,15. Boh však 
pomáha žene. 
A preto „drak 
sa rozhneval 
na ženu a 
odišiel bojovať s 
ostatnými z jej 
semena, ktorí 

zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo 
Ježiša Krista.“ Zjavenie 12,17.  Keď Ján písal tieto 
slová, určite mu v mysli rezonovali slová z 1.Moj 
3,15.
Áno, Ježiš zvíťazil nad drakom v nebi, ale on má 
svoje semeno (duchovných potomkov) aj na 
Zemi. A práve proti nim satan bojuje. Majú svoje 
charakteristické črty: „zachovávajú prikázania Božie 
a majú svedectvo Ježiša Krista“.
Tento boj popisuje celá 13. kapitola. A v 3. verši 
čítame: „A videl som jednu z jej hláv [šelmy] ako 
doťatú na smrť.“
U proroka Habakuka 3,13.14 sme čítali, ako Boh 
najprv poráža hlavu  bezbožníkov (satana) a potom 
poráža hlavu jeho bojovníkov. A Ján používa tú 
istú postupnosť. V 12. kapitole Boh poráža satana, 
a v 13. kapitole je popísané víťazstvo nad jeho 
bojovníkmi.
No je zarážajúce, že v tomto prípade Boh dopúšťa 
uzdravenie tejto smrteľnej rany svojho nepriateľa! „A 
divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou.“

V 14. kapitole sa popisuje verný ostatok Božích 
nasledovníkov, ktorý nasleduje Baránka kamkoľvek 
by šiel.  A my vidíme, že spievajú oslavnú pieseň 
na počesť udalosti popísanej v Zj 13,3. Totiž na 
rozdiel od všetkých ostatných oni chápu, že rana 
šelmy sa uzdravila len na to, aby v poslednom boji 
vynikla Božia sláva, keď napokon zasadí posledný 
úder do hlavy všetkých satanových bojovníkov.
Ja verím, že to bude už čoskoro. Áno diabol môže 
štípať Boží ľud do päty, môže ho trápiť, sužovať 
a prenasledovať. Ale posledné slovo bude mať 
Samovládca, svätý a pravdivý Boh. Zj 13,3 je 
zárukou, že keď Boh uštedril smrteľnú ranu šelme 
a dopustil jej uzdravenie, má to pod kontrolou – a 
urobil to len preto aby uštedril posledný úder do hlavy 
všetkým bojovníkom svojho úhlavného nepriateľa.
Tých 144 000 Božích nasledovníkov spieva pieseň 
práve kvôli tomu, že Hospodin napokon zvíťazí. 
Oni hlásajú tri posolstvá:
1. Vyzývajú ľudí, aby ľudia sa báli Boha, nie šelmy.
2. Hovoria: Padol, padol Babylon – teda spojenectvo 
bezbožných je pretrhané.
3. Varujú: Kto sa bude klaňať šelme, ten bude piť 
z vína hnevu Božieho.
Táto skupina nasleduje Baránka všade – inými 
slovami – títo ľudia sú spojení so semenom Božím. 
Na druhej strane tí, ktorí nasledujú šelmu sa prilepili 
k semenu diabla.
 
Myslím, že teraz máme dosť informácií, aby sme 
pochopili hlavnú myšlienku celej Biblie. Kľúčová 
myšlienka z 1.Moj 3,15 sa tiahne celou Bibliou a jej 
plné naplnenie nachádzame práve v knihe Zjavenie 
Jána. Ježiš Kristus dáva posledný úder diablovi.
 
Milí čitatelia, čas sa kráti – a my sa musíme rozhodnúť 
na ktorú stranu sa postavíme, ku ktorému semenu 
sa pripojíme. Možno máme nejaké väzby na 
semeno hada, ale s Božou pomocou ich musíme 
pretrhať, ak nechceme mať podiel na jeho konci. 
Ak chceme mať podiel na požehnaní spasených, 
nasledujme Baránka všade kam ide. Ak chceme 
spievať oslavnú pieseň víťazstva, je dôležité, aby 
sme boli duchovným semenom Ježiša Krista. □
 

Jurij Potapov
Preklad: Jelena Polašková

www.krokdoneba.com

Kľúčová 
myšlienka  
z 1.Moj 3,15  
sa tiahne celou 
Bibliou a jej 
plné naplnenie 
nachádzame 
v knihe 
Zjavenie Jána.

Pre ďalšie štúdium odporúčame:
Frank Holbrook, Daniel and Revelation 7 volume set
Insights on how to interpret the great prophecies. 

Vyberte si tú správnu Bibiliu
- v plnom znení 
Preklad Prof. Roháčka
do 31.8. za zvýhodnenú cenu 
štandardný formát 16.00 Eur
rodinný formát 30.00 Eur Biblia na webe: http://www.bibliaaty.sk

Biblia do mobilu: http://www.kristus.sk/biblia

?     ?     ?
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Podľa tradície niekedy okolo roku 850 n. l. istý arabský pastier menom Kaldi urobil 
prekvapujúci objav. Zistil totiž, že jeho kozy, ktoré obyčajne bývali veľmi pokojné, 
boli naraz akoby bez seba. Skákali a pobehovali viac ako inokedy. Prišiel na to, že 
sa do tohto stavu dostávajú po požití bobúľ jedného z okolitých kríkov. Kaldi bobule 
ochutnal a sám zažil prvé historicky doložené kávové opojenie, ktoré sa prejavilo 
nezvyčajnou veselosťou a pocitom čulosti. O tomto objave sa najprv dozvedeli všetci 
dedinčania, ale do 17. storočia sa pitie kávy už rozšírilo do všetkých arabských krajín 
i do Európy. Dnes je káva vďaka svojej jedinečnej vôni a povzbudzujúcim účinkom 
rozšírená po celom svete. Pre väčšinu ľudí je pitie kávy príjemným a lákavým 
spestrením dňa,  avšak kofeín, ktorý nás na jednej strane môže povzdvihnúť, na 
druhej nás zasa „zhodí dolu“. Chvíle povznesenia sú rýchlo vystriedané útlmom, 
únavou a depresiou. 

Vy už zase preháňate. To mi musíte vysvetliť.
Koľkých ľudí poznáte, ktorí by každý deň nevypili aspoň jednu šálku kávy alebo 
čierneho čaju, jednu Coca-colu, Pepsi-colu, kofolu či iný nápoj tohto typu? Hoci sa 
tieto nápoje vyrábajú aj bez kofeínu, v obchodoch ich len ťažko nájdete. A keď ich aj 
nájdete tak umelé sladidlá to poriadne priklincujú. Nesmieme zabúdať ani na lieky, 
najmä na tie proti bolesti, pretože takisto obsahujú veľké množstvo kofeínu.

Ja ale občas potrebujem malé povzbudenie. 
Kofeín predsa nevyvoláva závislosť, alebo áno?
Závislosť od kofeínu môžeme rozdeliť na psychickú a fyzickú. Aj malé dávky 
pravidelne užívaného kofeínu môžu u človeka po rokoch vytvoriť jednu z nich. Dobrý 
spôsob ako zistiť, či ste závislí od kofeínu je, keď ho na niekoľko dní prestanete 
užívať. Najčastejšie fyzické príznaky abstinenčného syndrómu sú bolesti hlavy od 
miernych až po intenzívne. Niekedy môžete dostať aj záchvat migrény. K ďalším 
symptómom patrí pocit vyčerpania, nechutenstvo, žalúdočná nevoľnosť, ba niekedy 
až zvracanie. Tieto nepríjemné stavy môžu trvať aj niekoľko dní. Najjasnejším 
dôkazom psychickej závislosti je depresia. Mnohí ľudia sa bez kávy jednoducho 
nezaobídu. Predstavuje pre nich akúsi barličku a zvykli si po nej siahať aj niekoľkokrát 
denne. Dá sa to bez zveličenia prirovnať k túžbe zapáliť si cigaretu.

Je kofeín naozaj taký škodlivý?
- Kofeín spôsobuje podráždenie nervového systému, ktoré niekedy vyústi až do 

trasu, nervozity, úzkosti a do problémom so spánkom. Postupom času to môže 
viesť až k chronickej vyčerpanosti, nedostatku energie a úpornej nespavosti.

- Nápoje obsahujúce kofeín dráždia žalúdok. Je pravda, že za toto sú zodpovedné 
predovšetkým ďalšie do nich pridávané vedľajšie látky. Samotný kofeín však 
spôsobuje zužovanie ciev, čo zapríčiňuje poruchy trávenia. Vysoké dávky môžu 
dokonca vyvolať opätovné zvracanie.

- Nápoje s obsahom kofeínu podnecujú žalúdok produkovať viac kyseliny 
chlorovodíkovej, čo sa odzrkadľuje na prekyslení žalúdka. Popri pálení záhy to 
môže vyvolať aj zhoršenie žalúdkových a dvanastorníkových vredov.

- Zistilo sa, že kofeín je schopný negatívne ovplyvňovať vstrebávanie vápnika a 
železa. Treba na to prihliadať predovšetkým u žien postihnutých osteoporózou 
a anémiou (málokrvnosťou).

- Kofeín zvyšuje hladinu glukózy v krvi a spolu so svojim psychostimulačným 
účinkom vyvoláva pocit väčšej energie. Aj keď sa tento jeho účinok môže javiť 
ako priaznivý, rýchly vzostup glukózy v krvi podnieti vylúčenie inzulínu, čo 
niekedy spôsobí až vznik hypoglykémie – rýchleho poklesu glukózy v krvi pod 
normálnu hodnotu. Liekom na hypoglykémiu je napiť sa niečoho sladkého a to 
je dôvod, prečo po vypití jednej plechovky Coca-coly mnohí ľudia siahajú po 
ďalších a ďalších.

- Kofeín je diuretikum a teda dráždi obličky, aby vylučovali viac moču. Niektoré 
štúdie dokonca naznačujú, že nadmerný príjem kofeínu by mohol byť 
zodpovedný za rakovinu obličiek, močového mechúra, prsníkov, hrubého čreva, 
brušnej slinivky a vaječníkov.

- Kofeín môže u niektorých ľudí vyvolať alergickú reakciu, ba až astmatický 
záchvat.

Z knihy DYNAMICKÝ ŽIVOT – New Start
HansDiehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš

Káva má nepriaznivý vplyv na duševné a mravné sily. Káva patrí medzi škodlivé 
pôžitky. Dočasne stimuluje myseľ, avšak neskôr druhotným účinkom je vyčerpanie, 
skleslosť, ochromenie duševných, mravných a telesných síl. Rozum je zoslabený 
a pokiaľ nie je tento zvyk rozhodným úsilím premožený, mozgová sila je trvale 
znížená.

Ellen Whiteová, z knihy MYSEĽ, CHARAKTER A OSOBNOSŤ

Kofeínová sieť
Dr. Mervyn G. Hardiuge a jeho spolupracovníci z fakulty verejného zdravotníctva 
univerzity Loma Linda vykonali veľmi zaujímavý pokus. Lekári najprv študovali 
stovky pavúkov a a spôsob, akým tkali svoje siete. Našli pritom jeden druh, ktorý 
vytvára krásne, symetrické a veľké siete a ten si vybrali pre svoj výskumný projekt. 
Dokázali presne odmerať veľmi malú dávku kofeínu, ktorú pomocou super tenkej 
ihly vpichli do pavúčieho tela. Každý pavúk dostal dávku zodpovedajúcu dvom 
šálkam kávy. Potom lekári študovali pavúčie siete, všetky boli zdeformované. Boli 
malé, mali málo kružníc a dokonca mali aj groteskné tvary. Pred podaním kofeínu 
mali siete 30-35 kružníc. Ešte 48 hodín po podaní kofeínu boli siete zdeformované 
a mali len 12-13 kružníc. Deformácia bola viditeľná ešte 72 hodín po podaní drogy. 
Pavúci začali pracovať normálne až o 96 hodín! Žiadna droga nedokáže vyliečiť 
únavu. Vyliečiť ju dokáže iba vhodná životospráva, výživná strava a odpočinok.

Spracovala Iveta Dančová a Oľga Kendrová

Čo by ste mali vedieť o káve
10 najviac škodlivých vedľajších účinkov kofeínu, 
ktorý je v káve a nezdravých energetických nápojoch
 

1. Kofeín vyvoláva abnormálne 
rýchly tlkot srdca, čo je veľmi 
škodlivé pre ľudí, ktorí majú 
vysoký krvný tlak alebo  
v minulosti prekonali srdcové 
ochorenie.

2. Kofeín sťahuje krvné cievy  
v mozgu, čo u mnohých ľudí 
spôsobuje obrovské bolesti 
hlavy.

3. Kofeín je silné diuretikum, čo spôsobuje dehydratáciu tela a hlavným príznakom 
dehydratácie je únava.

4. Niektorí ľudia po vypití kofeínu pociťujú trasenie. Predpokladá sa, že je to 
dôsledok nadmernej aktivácie centrálneho nervového systému.

5. Jedna z najnovších správ z USA dokázala, že ženy, ktoré pijú viac než jednu 
šálku kávy denne majú len polovičnú šancu otehotnieť v porovnaní s tými, ktore 
nepijú kávu vôbec.

6. Šance sú podstatne horšie, ak ženy pijú viac než dve šálky denne. Potom majú 
len asi 20% šancu otehotnieť.

7. Kofeín môže vyvolávať napätie alebo stuhnutosť v oblasti krku, ramien, čeľustí, 
rúk, nôh alebo žalúdka.

8. Kofeín môže v priebehu dňa spôsobovať zmeny nálady alebo depresie.

9. Kofeín môže zapríčiniť chlad v končatinách, najmä v rukách a nohách, pretože 
obmedzuje krvný obeh. Toto je veľmi častý nežiadúci účinok u žien.

10. Kofeín je príčinou, že niektorí ľudia sa prebúdzajú s pocitom únavy, pretože 
potláča schopnosť tela spať správne a dostať sa do hlbokého spánku REM. 
Kofeín môže tiež spôsobovať nespavosť.

Celosvetovo sa každý rok spotrebuje viac ako 400 miliárd šálok kávy, čím sa káva 
stáva svetovo najobľúbenejším nápojom. Len v Spojených štátoch pije kávu každý 
deň asi 107 miliónov ľudí - viac ako 52% populácie. Ďalších 57 miliónov ľudí pije 
kávu aspoň príležitostne.

Zdroj: What You Should Know About Coffee, Alcohol, Drugs & Meat
http://www.timelinetothefuture.com/prepare/optimal-health/what-about-coffee

Chytení do pasce... 

Dynamický život
Program NEW START v praxi 

B5, 288 strán
Cena: 3,00 €

ODPORÚČAME: 

Každé ráno deväť z desiatich občanov nášho štátu dobrovoľne 
užíva určitý psychostimulačný liek (liek povzbudzujúci nervovú 
činnosť). Ktorý to je? No predsa KOFEÍN.
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Historické fakty 
Akýkoľvek pokus overiť historickú pravosť Exodu musí začať v delte Nílu - v biblickej 
zemi Gózen. Pretože podľa Písma, toto je miesto, kde sa Izraelci usadili počas 
pobytu v Egypte. (Genesis 47,5.6)
Takmer pred 4000 rokmi, hebrejský patriarcha Jozef, vtedy ako väzeň v Egypte, 
vyložil faraonovi sen, ktorý prepovedal 7 rokov hojnosti a ďalších 7 rokov zničujúceho 
hladu. Po oznámení tohto proroctva, Jozef bol poverený za dozorcu nad žatvou 
a uskladňovaním obilia po celej zemi. A keď prišiel hlad, správy o dostatku jedla 
v Egypte sa rýchlo rozšírili do susedných krajín.
Keď hlad ničil Kanánsku zem, strach z vyhladovania priviedol Jozefovho otca, jeho 
11 bratov s manželkami a deťmi k rozhodnutiu opustiť domovinu a vydať sa na 
300-kilometrovú cestu na juhozápad do zeme Gózen. A keď Egypt pod vedením 
Jozefa prosperoval, vďačný faraón ponúkol jeho rodine trvalé útočisko v tejto 
najbohatšej oblasti svojej ríše. Podľa biblického záznamu sa tieto udalosti udiali na 
začiatku 19. storočia pred n.l.
Avšak našli archeológovia nejaké potvrdenie, že takáto významná populácia 
niekedy obývala severovýchodnú časť Egypta?
Rozsiahle pátrania počas minulých 40 rokov potvrdili prítomnosť Izraelcov v delte
Nílu. 

V roku 1966 rakúsky tím bádateľov pod vedením Manfreda 
Bietaka objavili prvú významnú sériu nálezov blízko malého 
mesta Qantir. Ruiny na vykopávkovom nálezisku Tell el-
Dab’a sú pozostatkami raných Izraelských usadlostí v Egypte.
Pri vykopávkach v obilnom poli Manfred Bietak so svojim 
tímom objavil ďalší neobvyklý nález. Na jednej parcele sa 
našli ruiny dediny.
Mapa archeologického náleziska zreteľne potvrdzuje jeho 
izraelský pôvod.
Archeológovia rýchlo rozpoznali, že koncepcia obydlí v tvare 

podkovy je totožná so stavbami vybudovanými na území Izraela o niekoľko storočí 
neskôr.
Bol to prototyp hebrejskej architektúry z čias, kedy podľa Biblie Jozef žil v Egypte.

Z Písma sa dozvedáme, 
že po Jozefovej smrti, 
faraón spravil z Izraelcov 
otrokov.
„A synovia Izraelovi 
sa plodili a hemžili a 
množili sa a mocneli 
prenáramne a naplnená 
bola nimi zem. Potom 
povstal nový kráľ nad 
Egyptom, ktorý neznal 
Jozefa. A povedal 
svojmu ľudu: Hľa, ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako 
my. Nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš nerozmnožil, a stalo by sa, keby 
povstala vojna proti nám, že by sa aj on pridal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval 
by proti nám a vyšiel by hore zo zeme. Preto postavili nad ním úradníkov, ktorí 
vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil faraonovi mestá 
skladíšť, mesto Pitom a Ramses.“ (Exodus 1,7-11)
Dnes už takmer nikto nepochybuje, že významná izraelská populácia žila v Egypte 
niekoľko stáročí po čase Jozefa. No ak je biblický záznam Exodu historicky pravdivý, 
mali by existovať aj dôkazy o príchode Izraelcov do Kanánu – zasľúbenej zeme 
niekedy medzi 14. a 12. storočím pred n.l. A takéto dôkazy naozaj existujú.
Pred viac než 3200 rokmi sa faraón Merneptah vydal na vojenskú výpravu za 
hranice Egypta, do Kanánu.
Neskôr v básni, ktorá oslavuje jeho víťazstvá sa chválil, že Izrael je zdevastovaný. 
Tento nápis pochádza asi z roku 1210 pred n.l. a potvrdzuje, že Izraeliti prišli 
a usadili sa v Kanáne už dlho pred týmto faraónovým výbojom na konci 13. storočia.

Okrem toho, v Egyptskom nálezisku Tel el Amarna 
archeológovia našli sériu listov na tabuľkách 
napísaných klinovým písmom. Mnohé z nich 
napísali kanánski vládci na začiatku 14. storočia 
pred n.l. V týchto listoch zúfalo prosia egyptského 
faraóna Akenatona o vojenskú pomoc pre 
slabý Kanán pred útokmi Nomádov. V jednom  
z nich sa píše, že ak Faraón nezasiahne, celý Kanán 
bude stratený. Útočníci sú označení menom APIRU 
(HABIRU).
Podľa odborníkov, toto je všeobecný výraz pre ľudí 
bez štátnej príslušnosti, ktorí nemajú väzbu na 
žiadne urbanistické centrum a týmto termínom mohli 
Egypťania nepochybne označovať Izraelcov. Nápisy 
z Tel el Amarna poskytujú silný dôkaz o prítomnosti 
Izraelcov v Kanáne. Okrem toho naznačujú, že 
Izraelci mohli prísť do tejto krajiny skôr než sa 
bádatelia domnievali. Na začiatku 14. storočia pred 
n.l.

Ak archeologické nálezy potvrdzujú, že Izrael sa naozaj objavil v zasľúbenej Zemi 
medzi 14. a 12. storočím pred n.l., a ak tiež dokumentujú prítomnosť hebrejskej 
populácie v delte Nílu stáročia predtým, vyplýva z toho jediný záver: 
Izraelci museli migrovať z Egypta do Kanánu a teda Exodus sa skutočne udial.
Ak sa Exodus udial, vzniká nová otázka: Ktorou cestou sa Izraeliti uberali na svojom 
úteku z Egypta?
Bádatelia ponúkli mnohé teórie, ale každá musí zodpovedať jednému faktu:
Podľa knihy Exodus, Izraelci sa po odchode zo zeme Gózen vydali k svätému vrchu, 
kde sa mali stretnúť s Bohom a slúžiť mu.
Najznámejšie spomedzi mnohých vytipovaných miest sa nachádza na južnom cípe 
sinajského poloostrova - Ďžebel Musa alebo Džebel Katrina. Pútnici z celého sveta 
každé ráno vystupujú na vrchol vysoký 2285 metrov, ktorý sa všeobecne považuje 
za vrch Sinaj.
Od roku 1956 archeológovia hľadali dôkazy, ktoré by potvrdili, že Mojžiš a Izraelci tu 
voľakedy táborili takmer celý rok po svojom odchode z Egypta, ale žiaľ nenašli nič, 
čo by naznačovalo prítomnosť Izraelcov na tomto mieste.
Spomedzi vyše 8000 nápisov, ktoré sa našli v južnej polovici Sinajského poloostrova 
bola len hŕstka hebrejských, aramejských. Sotva zopár.
Je tento nedostatok hebrejskej tradície a archeologických dôkazov dôvodom na 
spochybnenie biblického záznamu, ako to tvrdia mnohí skeptici?
Alebo naznačuje, že vrch Sinaj sa nachádza inde?
Je zaujímavé si všimnúť, že Mojžiš bol 40 rokov pred Exodom v exile v Madianskej 
zemi. Jedná sa o staré územie, ktoré sa nachádza v dnešnej Saudskej Arábii.
A keď bol pri horiacom kríku Bohom poverený vyviesť synov Izraelových z Egypta, 
dostal znamenie: „A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud 
z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“ (Exodus 3,12)
Nachádza sa v tomto regióne nejaký vrch, ktorý zapadá do biblického popisu?
Jeden takýto vrch nachádzame asi 23 kilometrov na východ od mesta Al-Bad. 
Nazýva sa Džebel Al Lawz.

V roku 1996 Viveka Ponten prišla do Saudskej Arábie 
s pracovným povolením. Počas svojho výskumu sa stretla 
s rozšírenou miestnou tradíciou, podľa ktorej Mojžiš 
voľakedy žil v Arábii.
Keď Viveka Ponten napokon dorazila k hore Džebel Al 
Lawz, jej pozornosť upútali špecifické črty hory, ktoré sa 
podobali biblickému opisu. 
Najnápadnejší bol zúbkovitý vrchol vo výške viac než 
2400 metrov, ktorý bol sčernaný ako od páľavy ohňa.
Mnohé črty Džebel Al Lawz odrážajú biblický záznam 

o hore Sinaj. A ako najvyšší vrch v severozápadnej Arábii zapadá tento vrch aj do 
popisu starých hebrejských historických záznamov.
Bez ohľadu na to, či budúce vykopávky potvrdia, že toto miesto je skutočný Boží 
vrch, značné množstvo dokumentárnych dôkazov naznačuje, že hora Sinaj sa 
nachádza niekde v severozápadnej Arábii.
Máme teda dve miesta, podľa ktorých môžeme načrtnúť trasu prvej etapy izraelského 
Exodu. Gózen je východzí bod a Madian je smer a cieľ. A medzi týmito bodmi sa 
musí nachádzať masa vody.
Záznam knihy Exodus uvádza, že Izraelci na ceste k hore Sinaj narazili na zdanlivo 
neprekonateľnú prekážku – vody Červeného mora.
Väčšina výskumov, pri ktorých archeológovia hľadali miesto prechodu cez more sa 
zamerala na 5 miest, ktoré ležali na východnej hranici Egypta, ako bola definovaná 
v starých časoch.
Tri z týcho miest sú vnútrozemské slanovodné jazerá. Menzala na severe, Timsah, 
a Veľké horké jazero. Skúmalo sa aj vyschnuté dno niekdajšieho jazera Bala. 
Piate skúmané miesto sa nachádza na severnom konci Suezského zálivu – 
konkrétne pláž, ktoré je na turistických mapách označené ako faraónove kúpele.
Pred 3500 rokmi boli všetky tieto vodné plochy relatívne plytké. Ich hĺbka sa mohla 
pohybovať od 1 do 15 metrov. Avšak na žiadnom z týchto tradičných miest sa nikdy 
nenašli dôkazy, ktoré by potvrdili príbeh Exodus.

Na jar roku 2000 Dr. Lennart Möller sa zúčastnil expedície 
po Egypte a Sinajskom poloostrove. Möller je medický 
výskumný pracovník na Karolínskom inštitúte v Štokholme. Aj 
on pokračoval v skúmaní dôkazov o Izraelskom Exode.
Niekoľko rokov Möller študoval historické a dokumentárne 
dôkazy, ktoré označujú územie Madian ako pravdepodobnú 
polohu hory Sinaj.
Aj on si uvedomoval, že Izraelci pred príchodom k Božiemu 
vrchu museli prekročiť masu vody na východ od hraníc 
starovekého Egypta.

Po čase Lennart Möller spolu s ďalšími bádateľmi dospel k názoru, že Červeným 
morom z príbehu knihy Exodus je Akabský záliv. Ak je to naozaj tak, potom existujú 
dve možnosti pre miesto prechodu.

ZÁHada EXodU 
Skutočný príbeh alebo len prepracovaná fikcia?

Ak sa chcete dozvedieť viac, 
objednajte si videodokument 

Exodus odhalený
Cena 5,00 €

www.sionplus.sk

Listy z Tell el-Amarna sú hline-
né tabuľky napísané klinovým 
písmom, a popisujú koreš-
pondenciu medzi faraónom 
Akenatonom a inými kráľmi a 
princami. Mnohé z týchto tabu-
liek obsahujú správy od kráľov 
kanánskych miest, ako Gézer, 
Aškelon a Síchem.

Napriek náboženskému a kultúrnemu významu tohto starozákonného príbehu, dlho pretrvávajú 
pochybnosti o jeho autenticite. Skepticizmus archeologickej komunity vyvolal mnohé otázky.
Ak sa exodus Izraelcov z Egypta naozaj udial, prečo je o ňom na zemi len tak málo dôkazov?
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Biblia hovorí u Izaiáša 40,22: 
„On je to, ktorý sedí nad kruhom 
zeme a jej obyvatelia sú ako 
kobylky; on rozprestrel nebesia 
ako tenké tkanivo a roztiahol ich 
ako stan na bývanie.“

Istým zvláštnym spôsobom 
veda niekedy pripúšťa existenciu 
Boha - minimálne pri pohľade 
na hmlovinu zvanú Oko Boha 
(Helix Nebula, NGC 7293). Vľavo 
je jedna z fotiek z Hubbleovho 
teleskopu v NASA. Fakticky 

vedci tak naznačujú, že sme v podstate nevýznamná planéta, v nevýznamnej 
slnečnej sústave a v nevýznamnej galaxii, poletujúcej niekde v nevýznamnom kúte 
akéhosi gigantického vesmíru. A zrejme je v tom veľa pravdy. Ak si vezmete len 
jednu hviezdu - napríklad Betelgeuse (Alfa Orionis) v súhvezdí Orion, zisíte, že  
v porovnaní s naším Slnkom je to skutočne obrovská hviezda. Naše slnko tak pôsobí 
ako veľmi malý objekt.

Ak budete hľadať vo 
vedeckej literatúre, ako 
vznikli hviezdy a planéty, 
ako vznikla pôvodná 
Zem, dozviete sa, že 
to spôsobila zrážka 
častíc prachu. Jedna  
z najvýznamnejších teórií 
dneška je samozrejme 
„veľký tresk“. Táto 
teória sa snaží podať 
naturalistický pohľad na 
pôvod všetkého.

No v kontraste voči tejto 
teórii je tu myšlienka, že 
všetko stvoril Boh. 

Teória veľkého tresku je taká, že v určitom štádiu v minulosti, všetko čo vidíme 
vo vesmíre bolo skoncentrované v malom bode. A potom v inom štádiu, všetko čo 
tam bolo, explodovalo a vystrelilo do obrovského vesmíru a expandovalo závratnou 
rýchlosťou.

Dnes vieme, že vesmír sa stále rozširuje. Keď sa pozriete na svetlo, ktoré 
prichádza zo vzdialených objektov, všimnete si niečo, čo sa nazýva „červený 
posun“. Totiž keď sa svetelné vlny natiahnu a predlžujjú, vzniká tzv. červený posun. 
Ak sa svetelné vlny stlačia a vidíte kratšie spektrum, potom uvidíte modrý posun, 
pretože kratšie vlny dávajú modrý odtieň, dlhšie vlny smerujú k červenému odtieňu. 
A nakoľko sa zdá, že všetko je posunuté do červena, vedci prišli k vysvetleniu, že 
objekty sa od nás vzďaľujú. Teda vesmír sa stále rozpína.

Veda z toho vyvodila záver: „Ak sa vesmír teraz rozpína, to znamená, že niekedy  
v minulosti musel byť pokope. A ak bol v minulosti pokope, potom je možné, že 
všetko bolo koncentrované v jednom bode.“ To je základom teórie veľkého tresku.

Treba poznamenať, že existuje približne 125 miliárd galaxií, z ktorých každá má 
vyše 200 miliárd hviezd a vzdialenosti medzi nimi sú také obrovské, že si ich ani 
nevieme predstaviť - a to v každom smere. A tak sa skutočne zdá, že sme maličkou, 
bezvýznamnou bodkou stratenou niekde vo vesmíre.

V 8. Žalme v 3.,4. a 9. verši čítame: „Keď vidím tvoje nebesia, dielo Tvojich 
prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si: Čo je smrteľný človek, 
že pamätáš na neho!... Hospodine, náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na 
celej zemi!“ Teda podľa Svätého Písma, nebesia nám majú niečo povedať o 
vznešenosti Boha. 

No príbeh o červenom posune a všetkom ostatnom vo vesmíre je veľmi zaujímavý.
Ak sa pozriete hore do vesmíru, uvidíte veľkú koncentráciu hviezd. A tu vzniká pre 

teóriu veľkého tresku problém. Totiž ak vesmír bol niekedy v minulosti scvrknutý do 
malej bodky, ktorá potom vybuchla a všetko sa rozmietlo do obrovského priestoru vo 
vesmíre, potom by sme očakávali, že tento materiál bude rozmiestnený rovnomerne. 
To sa nazýva kozmologický princíp, rovnomerné rozmiestnenie všetkého, čo 
existuje v tomto rozľahlom vesmíre. Ale to tam nevidíme. 

V skutočnosti vidíme koncentráciu materiálu v zhlukoch a skupinách na rozličných 
miestach. Taktiež vidíme špirálovité galaxie, obrovské galaxie a super galaxie 
zoskupené pohromade, rotujúce jedna okolo druhej, a to by sme neočakávali. 

Očakávali by sme rovnomerné rozmiestnenie hmoty. Vlastne by sme neočakávali 
nič. Totiž ak by bola najprv explózia energie, ktorá sa tak zmenila na hmotu, potom 
by existovalo rovnomerné množstvo hmoty ako aj anti-hmoty, ktoré by sa navzájom 
zničili. Teda podľa teórie veľkého tresku by sa vesmír mal skladať iba z energie, ak 
sa naozaj taká udalosť udiala. 

No on sa samozrejme neskladá iba z energie. Existuje v ňom obrovská prevaha 
hmoty a nie anti-hmoty. Nehemiáš 9,6 hovorí: „Ty si Pane, sám jediný! Ty si učinil 
nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, Zem a všetko, čo je na nej, moria 
a všetko, čo je v nich, a Ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa 
tebe klania.“ Toto je v úplnom kontraste s naturalistickou myšlienkou o evolučnom 
pôvode.

Podľa teórie veľkého tresku, vesmír vznikol pred 10 až 20 miliardami rokov  
z  náhodnej kozmickej explózie. To je základná idea. Alan Guth a G. P. Steinhart 
v časopise Scientific American v roku 1984 napísali: „Vesmír, ktorý dokážeme 
pozorovať sa mohol vyvinúť z miniatúrnej sféry“ — čo znamená z bodky. 
Možno aj z menšej ako bodka. Niektorí špekulujú, že možno menšej ako je atóm. 

„Je potom lákavé ísť ďalej a špekulovať, že celý vesmír sa vyvinul doslova  
z ničoho.“

To je teda zaujímavé. Toto je vedecký výrok vo vedeckom žurnáli. A vedecká idea 
je taká, že všetko bolo koncentrované v bodke, potom to vybuchlo, a táto explózia 
prišla z ničoho...  a stvorila všetko. 

Profesor astrofyziky z Nottinghamskej University priznáva: „Sme stratení... 
Základy modelu veľkého tresku sa rozsýpajú. Ostávame bez akéhokoľvek 
vysvetlenia o veľkom tresku, alebo vzniku galaxií, alebo rozmiestnenia galaxií 
vo vesmíre.“ (Margaret Wertheim, God in the Quantum Vacuum)

Takže sú vedci, ktorí vravia: „Prečo tá hmota nie je rovnomerne rozmiestnená?“ 
A potom je tu ďalší problém. Veľký tresk taktiež porušuje aj zákon zachovania 

(uhlového) momentu hybnosti. Vysvetlím to. Ako viete, všetko rotuje. Keď sa 
pozriete na našu slnečnú sústavu, planéty obiehajú okolo hviezd, mesiace obiehajú 
okolo planét. Všetko sa pohybuje v kruhoch. Ak bola teda nejaká explózia, niekedy 
v minulosti niekde v strede vesmíru, potom všetko čo z nej vystrelilo, vystrelilo 
priamou čiarou každým smerom. Ale to nevidíme. Vidíme uhlový moment hybnosti, 
a nie lineárny. Vidíme, ako sa všetko točí dokola a dokola. Takže otázka je: prečo sa 
všetko točí a nepohybuje rovno?

Vedci prišli s nápadom ako to vysvetliť: „Možno tá pôvodná bodka sa tiež točila.“ 
Predstavte si hromadu detí na kolotoči v lunaparku. Tento sa točí dookola určitou 

rýchlosťou. No predstavte si, že by sa ten kolotoč natoľko zrýchlil, že by z neho 
tie deti vyleteli. Potom zákon zachovania momentu hybnosti vraví, že deti sa 
budú točiť tým istým smerom, ako sa točil pôvodný predmet. Ak to bolo v smere 
hodinových ručičiek, potom sa aj deti budú točiť s smere hodinových ručičiek. To by 
mohlo vysvetliť, prečo sa všetko točí dokola. Pretože možno tá pôvodná bodka sa 
točila dokola. A kdekoľvek sa pozriete v tomto obrovskom priestore, nájdete objekty, 
ktoré sa točia dokola, a ako hovoria vedci, zároveň letia každým možným smerom. 
Prorok Amos 5,8 hovorí: „Hľadajte toho, ktorý stvoril Plejady a Oriona.“ 

Je zaujímavé, že tento verš spomína tieto hviezdne sústavy. Plejady, alebo sedem 
sestier, sa tiež nazývajú zviazaná skupina. To je fascinujúce. V knihe Jób sa Boh 
pýta: „Či si zviazal zväzky Plejad?“ (Job 38,31a) Vedci nedávno zistili, že to je 
skutočne zviazaná hviezdokopa. To znamená, že gravitácia vnútri systému sa rovná 
sile, ktorá ho chce rozdeliť, a tak ostáva pokope. A ako kontrast Biblia hovorí: „Či 
si rozviazal povrazy Oriona?“ (Job 38,31b) Hviezdne systémy v pásme Oriona 
sa rozpadávajú neskutočnými rýchlosťami. Je fascinujúce, že je to napísané 
v najstaršej knihe Biblie. 

Teda všeobecný princíp je, že veci sa vzďaľujú od seba a točia sa dokola, 
niekedy komplikovaným spôsobom. Problémom sú guľové hviezdokopy, ako 
aj koncentrácia hmoty vo vesmíre, ktorá by mala byť rozmiestnená rovnomerne, 
ale nie je. Dokonca aj Einstein poznal tento problém a nakoniec prišiel so svojimi 
vysvetleniami. Ale boli to teoretické, a nie praktické riešenia. 

Takže čo znamená zákon zachovania momentu hybnosti? Všetko vo vesmíre 
rotuje. Planéty, hviezdy a galaxie. Advokáti teórie veľkého tresku to vysvetľujú tak, 
že predtým než tá bodka vybuchla vo veľkom tresku, rotovala, a tak všetko čo bolo 
v nej, rotovalo aj po výbuchu. Ale tu je problém. Niektoré galaxie, niektoré planéty 
ako napr. Venuša, Urán a Pluto, ako aj mnohé mesiace rotujú opačným smerom 
okolo svojej osi. To sa nazýva spiatočný pohyb. A niektoré mesiace dokonca majú 
opačný orbit okolo planét. Jupiter, Saturn, Urán a Neptún majú dokonca mesiace, 
ktoré okolo nich rotujú v oboch smeroch. Toto je vážny problém. 

Tu je galaxia NGC 4622, ktorá rotuje opačným 
smerom. Celá galaxia rotuje opačným smerom. 
Toto je ďalší vážny problém. Ako vysvetlíte všetky 
tieto telesá, ktoré rotujú opačným smerom? 
Planéty, mesiace, a toto všetko. Čo s nimi? 

Nuž, museli by ste povedať, že niečo zastavilo 
ich rotáciu, a potom ich dalo do pohybu opačným 
smerom. Na to by bola potrebná taká obrovská 
sila, že celá planéta by sa zrejme pri tom rozpadla. 
A museli by ste to spraviť všade, dokonca aj vnútri 
toho istého systému. To je veľmi nepravdepodobný 
scenár. 

Teda aj toto je v rozpore s touto teóriou. Je 
veľa vedcov, ktorí tvrdia, že s veľkým treskom je 
spojených veľa problémov. 

V časopise „Nature“ (september 1995) vyšiel článok s názvom: „Veľký tresk ešte 
nie je mŕtvy, ale je v rozklade.“ A tiež sa v ňom píše, že niektoré nálezy „naznačujú, 
že vesmír je oveľa mladší, ako je známy vek hviezd v guľových hviezdokopách 
galaxie.“ 

Teda čo sa týka veľkého tresku, proponenti ako aj oponenti majú svoje argumenty, 
ale v skutočnosti, veľa odborníkov tvrdí, že sa to nikdy nemohlo stať takto, a je 
férové, aby sme sa dozvedeli aj druhú stranu toho príbehu:

„[Silný Boh] sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú ako kobylky; on 
rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stan na bývanie.“

Zdroj: Walter Veith, Earth in Time and Space
Preklad: Juro Gajdošík 

Zem v priestore vesmíru
Walter Veith
Podľa teórie veľkého tresku v určitom štádiu v minulosti bolo všetko vo vesmíre skoncentrované v malom bode. 
Z čoho táto teória vychádza? Čo bolo skôr? Hmota, či energia?

Kde sme stratili krídla
Sada 9 DVD
Walter Veith

Cena: 14,00 € 
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Poučenie z tachometra
Joyce Griffith
S príjemným pocitom voľnosti som sa hnal po diaľnici zo San Bernardina do Los 
Angeles vo svojom Oldsmobile. Tempo jazdy a veľa jazdných pruhov v Kalifornii boli 
v ostrom kontraste s diaľnicami u nás v Idahu, ale celkom ma to bavilo.
No odrazu mi prestal fungovať tachometer.
Hm, pomyslel som si: „Budem držať krok s premávkou. Nebudem predbiehať veľa 
áut a riskovať pokutu za rýchlosť a nenechám veľa áut predbehnúť mňa a tak 
spomaľovať premávku.“
Môj vzorec fungoval perfektne. Čoskoro som sa stal expertom na držanie tempa  
s premávkou, keď bola v pohybe! Ale potom som sa vydal späť domov – na 
cestu dlhú 1600 kilometrov. Asi o 21. hodine sa zotmelo. Ocitol som sa uprostred 
nevadskej púšte a dvojprúdová cesta tiahnuca sa na sever bola takmer opustená.
Teraz som si pomyslel: „Žiadna premávka, žiadny tachometer. Pôjdem tak rýchlo, 
ako to budem považovať za bezpečné. Ale čo keď niekde na okraji cesty bude na 
mňa striehnuť policajné auto s radarom?“
Zízal som do noci predo mnou. Raz za čas som zazrel zadné koncové svetlá 
alebo predné svetlomety iných áut. Moje srdce sa rozbúchalo pri myšlienke, či to 
náhodou nie sú svetlá policajného auta a pri pomyslení na hrozbu pokuty. „Ale môj 
tachometer prestal fungovať“ – v duchu som si nacvičoval výhovorku, aj keď som si 
uvedomoval, že fakt, že neviem ako rýchlo idem, nie je žiadnym ospravedlnením pre 
porušenie rýchlostného limitu.
Napokon som došiel som domov bez problémov. Ráno som zašiel s autom do 
servisu. Automechanik sa na to pozrel a povedal mi, že sa roztrhlo trojdolárové 
lanko, ktoré prenáša otáčky z prevodovky do tachometra a počítadla kilometrov.
Akonáhle bolo spojenie obnovené, moje auto mi opäť začalo dávať informáciu o 
rýchlosti. Môj tachometer – prístroj, ktorý som si nikdy predtým necenil – mi priniesol 

pokoj do mysle. Znovu som sa cítil bezpečne za volantom svojho auta.
Neskôr som premýšľal o tejto skúsenosti v súvislosti s cestovaním po ceste 
života. Príliš často strácam spojenie so svojím nebeským sprievodcom. Poznám 
jeho prikázania. Čítal som jeho Slovo. Ale namiesto toho aby som sa spoliehal na 
nebeské spojenie, prispôsobujem svoje tempo náboženskej premávke okolo seba, 
alebo tomu, čo cítim alebo myslím, že je správne.
Boh neprerušuje toto spojenie. Robím to ja. Dobrou správou je, že On je vždy 
pripravený obnoviť svoje právoplatné miesto v mojom živote, aby ma učil aká je 
jeho vôľa pre mňa.

Zdroj: Signs of the Times, Jún 2000

Schopnosť robiť rozhodnutia bola naším milujúcim 
Stvoriteľom pevne zakotvená do nášho mozgu. Nie 
sme žiadne stroje, ktoré boli naprogramované, aby 
určitým spôsobom fungovali, žiadne roboty, ktoré sú 
riadené kozmickým mimozemským počítačom. My 
sme ľudské bytosti, stvorené podľa Božieho obrazu so 
schopnosťou rozumne uvažovať a robiť rozhodnutia. 
Naša úvaha sa zaoberá veľkým významom našich 
rozhodnutí.

1. V 1.Mojžošovej 2. kapitole čítame: „A Hospodin 
Bôh vysadil zahradu čiže raj v Édene, od východu, a 
tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Hospodin Bôh 
dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny 
na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom 
života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i 
zlého. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol: 
Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne 
jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš 
jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne 
zomrieš.“ 1.Moj 2,8-9, 16-17. Čo nám ukazujú tieto 
dva stromy zo záhrady Eden o našej schopnosti 
voliť a rozhodovať sa? 

2. V 1.Mojžošovej 3. kapitole nachádzame štyri 
pustošivé následky, ktoré malo Adamovo a Evine 
rozhodnutie jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. 
„A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že 
je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby 
urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia 
a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol. Vtedy sa 
otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc 
fíkového lístia spravili si zástery. Potom počuli hlas 
Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru 
večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou 
Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A 
Hospodin Bôh volal na Adama a riekol mu: Kde si? A 
povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo 
som nahý a preto som sa skryl. A Bôh mu riekol: Kto 
ti oznámil, že si nahý?! Či si azda jedol zo stromu, o 
ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam 
povedal: Žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi 
dala zo stromu, a jedol som. A Hospodin Bôh riekol 
žene: Čo si to urobila?! A žena povedala: Had ma 
zviedol a jedla som.“ 1.Moj 3, 6-13

3. Keď Eva priviedla na svet Kaina, povedala: 
„Nadobudla som muža s Hospodinom“ (1.Moj 4,1). 
Zaručovala skutočnosť, že Kain bol Božím darom 
Eve, a že bol vychovaný bohabojnými rodičmi, 
že bude robiť pozitívne rozhodnutia? V 1.Moj 
4,3-8 čítame: „A stalo sa po čase, že Kain doniesol 
Hospodinovi obetný dar z plodu zeme: A doniesol 
aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A 
Hospodin pohliadol milostive na Ábela a na jeho 
obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar 
nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, 
tak, že opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi: 
Prečo si sa rozpálil hnevom, a prečo opadla tvoja 
tvár? Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená 

a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri 
dveriach, a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš 
panovať nad ním! Na to zase hovoril Kain s Ábelom, 
svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, 
že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho.“ 
Aký vnútorný postoj viedol Kaina k tomu, že urobil 
najhoršie možné rozhodnutie?

4. Čítajme 1.Moj 4,9-16. „A Hospodin riekol Kainovi: 
Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Neviem. Či som 
ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol: Čo si to 
urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme! A ty 
teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje 
ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď 
budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svojej 
sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi. Vtedy 
povedal Kain Hospodinovi: Moja neprávosť je väčšia, 
než aby mi mohla byť odpustená. Hľa, zaháňaš 
ma dnes s tvári zeme a zpred svojej tvári, budem 
sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi, 
a stane sa, že ktokoľvek ma najde, zabije ma. A 
Hospodin mu riekol: Pre tú príčinu, ktokoľvek by 
zabil Kaina, na tom bude pomstené sedemnásobne. 
A Hospodin položil znamenie na Kaina, aby ho nikto 
nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. A tak vyšiel 
Kain zpred tvári Hospodinovej a býval v zemi Nóda 
východne od Édena.“ Aké následky malo Kainovo 
zlé rozhodnutie? Kainovo rozhodnutie účinkovalo 
po zvyšok jeho života a pôsobilo aj na život 
jeho budúcej ženy a detí, ktoré bude mať. Celé 
generácie sú tiež postihnuté Adamovým a Eviným 
hriechom, ako aj Kainovým stavaním sa na odpor. 
Aj my spravidla žneme to, čo sme siali, to však 
neplatí pre kvantitu. Žiadny poľnohospodár by 
nezasadil jedno zrnko kukurice, keby mohol pri 
žatve očakávať tiež len jedno zrnko kukurice. My 
žneme oveľa viacej ako sme siali. To platí nielen 
pre negatívne rozhodnutia, ale aj pre pozitívne.

5. Prorok Daniel je známy pre svoje múdre 
rozhodnutia. V knihe Daniel 1,8.20, 2,19-22.48, 6,1-3 
čítame: „A Daniel si položil na srdce, že sa nebude 
poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on 
pije. A prosil náčelníka dvoranínov, žeby sa nemusel 
poškvrňovať. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, 
na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich desaťkrát 
zbehlejších nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí 
boli v celom jeho kráľovstve. Vtedy bolo tajomstvo 
zjavené Danielovi vo videní vnoci. A vtedy dobrorečil 
Daniel Bohu nebies. Daniel odpovedal a riekol: Nech je 
meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho 
je múdrosť a sila. A on mení časy a doby, sosadzuje 
kráľov a ustanovuje kráľov; dáva múdrym múdrosť a 
vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké 
veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme, a svetlo prebýva 
s ním. Vtedy zvelebil kráľ Daniela a dal mu mnohé 
a veľké dary a učinil ho pánom nad celou krajinou 
Babylona a kniežaťom vojvodov, pánom nad všetkými 
mudrcami Babylona. Ľúbilo sa Dáriovi ustanoviť nad 

kráľovstvom sto dvadsať satrapov, aby boli po celom 
kráľovstve. A nad nimi postavil tri kniežatá, z ktorých 
jedným bol Daniel, ktorým tí satrapovia dávali počet, 
aby sa kráľovi nediala škoda. Vtedy prevyšoval tento 
Daniel tie kniežatá i satrapov, pretože bol v ňom 
veľký duch, a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým 
kráľovstvom.“
Aké boli následky jeho rozhodnutí? Danielove pevné 
predsavzatia a jeho bezpodmienečná poslušnosť 
Bohu viedli k pozitívnym rozhodnutiam, ktoré 
ho pripravili nato, aby bol zvláštnym spôsobom 
Bohom použitý, aby ovplyvnil celú babylonskú 
a neskôr médsko-perzskú svetovú ríšu.

6.Čítajme 2.Moj 32,25.26 a Jozua 24,15. „A keď 
videl Mojžiš ľud, že je rozuzdený, pretože ho rozuzdil 
Áron na zlú povesť a na posmech medzi tými, ktorí 
povstávali proti nim, vtedy sa postavil Mojžiš v bráne 
tábora a povedal: Kto je Hospodinov, nech pristúpi ku 
mne! A zhromaždili sa k nemu všetci synovia Léviho. 
No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, 
vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým 
slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom 
Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom 
budeme slúžiť Hospodinovi.“ Za Mojžiša a neskôr 
za času Jozuu zažili Izraelci morálnu krízu. Aké 
naliehavé výzvy zazneli v týchto situáciach od 
týchto dvoch odvážnych Božích mužov?
Aj vtedy keď boli Izraelci zachvátení modlárstvom, 
mohli jednotlivci stále urobiť pozitívne rozhodnutia 
a oslobodiť sa z otroctva hriechu. Je celkom jedno 
koľko zlých rozhodnutí sme urobili, nikdy nie je 
neskoro začať robiť správne rozhodnutia.

7. Pripomeňme si nasledovné zasľúbenia: Ján 15,5; 
Rim 8,11; Gal 5,16.17 a Fil 4,13. 
„Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne 
a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa 
nemôžete nič robiť.
„A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, 
prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista 
Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze 
svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ 
„Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti 
tela. Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo 
to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo 
by ste chceli.“  
„Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“ 

Ten istý Svätý Duch, ktorý nás presvedčuje 
o hriechu a napomína nás robiť dobré rozhodnutia, 
nenechá nás samých, keď sme ich urobili. My 
môžeme chcieť robiť dobré a rozhodnúť sa preto, 
ale bez sily Svätého Ducha, nemôžeme robiť to čo 
sme si predsavzali. Dobrou správou je, že Svätý 
Duch nám dáva silu pre naše rozhodnutia. Keď sa 
rozhodneme konať správne, premení Svätý Duch 
naše rozhodnutia v činy. 

Zdroj: Adventist World, marec 2012

POZITÍVNE ROZHODNUTIA
Mark Finley
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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 €

Veľký spor vekov
Ellen Gould Whiteová

Pozadie odvekého konfliktu medzi dobrom 
a zlom. 2000-ročná história kresťanstva a 
prorocký pohľad do budúcnosti.

A5, 376 strán
Cena: zadarmo 

Exodus odhalený
Réžia: Lad Allen

Nezabudnuteľná cesta po 
stopách synov Izraelových z 
Egypta do Zasľúbenej zeme. 
Nenechajte si ujsť významné 
archeologické nálezy 21. 
storočia.

VIDEO DVD – 61 min.
Cena: 5,00 € 

Veľká nádej
Ellen Gould Whiteová

Skrátená verzia knihy „Veľký spor vekov“ s 
dôrazom na východisko pre problémy ľudstva.

A5, 104 strán
Cena: zadarmo

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 6 – vyšlo v júli 2013. 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. 
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Biblický 
korešpondenčný
 kurz

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

Pohľady do Božieho sveta prírody 
- 4 diely
James A. Tucker

Naučenia z prírody s duchovnou aplikáciou na 
každý deň.  365+1 príbehov

19x12 cm
Cena: 6,00 €

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 

SLOVENSKÝ  
DABINg 

Božie meno
Keď sa Ptolemaios v druhom storočí (pred n.l.) rozhodol postaviť maják na ostrove Faros, vybral si Sostrata, ktorý mal 
navrhnúť mamutiu stavbu, ktorá sa neskôr stala jedným zo siedmich divov antického sveta. Ptolemaios trval na tom, aby 
budova niesla jeho meno ako osobný pomník, avšak Sostratus si nemyslel, že by kráľ mal získať všetky zásluhy za jeho 
prácu. 
A tak Sostratus umiestnil meno Ptolemaios na čelnú stranu majáku do hrubej omietky, aby upútalo oko na prvý pohľad, ale 
neskôr sa malo stratiť eróziou. Tajne vytesal svoje meno do žuly, ktorá bola pod omietkou. Po celé desaťročia more narážalo 
na nápis a omietková fasáda postupne erodovala. Aj keď to trvalo celý Ptolemaiov život, kráľovo meno bolo nakoniec 
vymazané, a meno „Sostratus“ vyniklo pred všetkými obdivovateľmi. 
Svetská sláva často zmizne v neúprosných vlnách času, ale v Žalme čítame: „Jeho [Božie] meno bude na veky; Dokiaľ 
trvá slnce, bude trvať i jeho meno.“ (Žalm 72,17). A kde jeho meno vydrží navždy? Vo vykúpených, ktorí preukázali 
celému vesmíru to, čo Boh predvídal, keď ponúkol plán spasenia. 

Doug Batchelor, The Name of God

Ponuka literatúry a DVD

Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.znameniadoby.sk

Božie meno
Doug Batchelor
A6, 32 strán
Cena:  0,50€
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