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Vedie je lepšie ako nevedie

Biblický poh¾ad na svet

PRÍRODNÉ KATASTROFY

Vyššia moc alebo náhoda?
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Rok 2010 by mohol dosta prívlastok katastrofický. Zemetrasenia na Haiti, v Èile a v Èíne,
výbuch sopky na Islande, záplavy v Európe, v Pakistane a na iných miestach, poiare v Rusku,
únik ropy v Mexickom zálive, roztrhnutá hrádza s toxickým odpadom v Maïarsku. ako by
sme h¾adali obdobu takej série katastrofických udalostí v predošlých obdobiach. Mnohí sa
pýtajú, kde bol Boh? Preèo to všetko dopustil, ak existuje?
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– strana 3

dal: „Lebo vtedy bude ve¾ké súenie, akého nebolo od poèiatku
sveta a doteraz, ani u nikdy viac nebude.“ Matúš 24,21. Toto
proroctvo sa zaèína napåòa pred našimi oèami. Aj ïalšie prorokované udalosti sa budú dia, a tí, ktorí im teraz rozumejú, majú
monos pripravi sa na ne. Tých, ktorí odmietajú proroctvá Biblie
o konci èasu ako rozprávanie o minulosti, alebo ako nejakú
alegóriu, èaká nepríjemné prebudenie.
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Pri januárovom zemetrasení na Haiti o sile 7,0 stupòov Richterovej stupnice prišlo o ivot cca 230.000 ¾udí. 300.000 ïalších
bolo zranených a okolo 1.000.000 ¾udí zostalo bez strechy nad
hlavou. Povodne v strednej Európe boli zapríèinené zvláš znièujúcou sériou výkyvov poèasia, ktoré nastali v priebehu mája, júna
a augusta 2010. Celkovo si vyiadali minimálne 37 ¾udských ivotov. V Po¾sku, kde bola situácia najhoršia, bolo asi 23.000 ¾udí
evakuovaných. Celkové škody sa odhadujú na 2,5 miliardy Eur.
Poèet katastrôf spôsobených extrémnymi výkyvmi poèasia neustále rastie. Na tento trend upozoròujú okrem vedcov aj svetové
poisovne, ktoré musia kvôli katastrofám vypláca z roka na rok
viac finanèných prostriedkov.

Boia zodpovednos

Je to Boh, ktorý spôsobil tieto katastrofy? Ak nie, kto je za ne
zodpovedný? Ak naozaj existuje milosrdný a láskavý Boh, preèo
dopustí, aby ¾udia trpeli v takých trýznivých katastrofách? U na
zaèiatku sa ¾udstvo svojou neposlušnosou
vzbúrilo proti Bohu a postavilo na stranu jeho
nepriate¾a. V mnohom teda nesie prirodzené
dôsledky svojich nesprávnych rozhodnutí. No
zároveò stupòujúca intenzita katastrôf má upozoròova na blízky návrat Jeiša Krista na našu
Zem. Boh chce ¾udí prebudi z morálnej tmy.
Je pravda, e následkom toho niekedy trpia aj
nevinní. Apoštol Pavel však napísal: „súenie
pôsobí trpezlivos, a trpezlivos dokázanos
a dokázanos nádej“ Rimanom 5,3.4. Boh chce
vies muov a eny k rozvoju správneho charakteru. Trpezlivos je podstatná èrta správneho
charakteru. Boh chce ¾uïom pomôc, ale
chápe, e keby zasiahol predèasne, ¾udia by ho
napadli za obaovanie a chceli by pokraèova
v cestách, ktoré sa im zdajú správne. On musí
poèka, kým nenastane ten správny okamih,
aby zasiahol a zachránil ¾udskú rasu.
Letecký pohľad na vyliatu rieku Ondava v Trebišove, 18. mája 2010
Kde je Boh? Tam, kde vdy bol – v nebi, kde
AP – Peter Lazar
má dokonalú kontrolu nad vesmírom. On robí
Štatistiky jednej z najväèších svetových poisovní Münchener všetko najlepšie pre všetkých. Boí plán zahàòa všetkých, vrátane
Rück sú ve¾avravné. Kým v rokoch 1950 a 1959 sa na celej tých, ktorí pomreli v prírodných katastrofách poèas tisícroèí, aby
planéte udialo 13 ve¾kých katastrôf spôsobených poèasím, jedného dòa mohli i znovu (Mat 11,20-24, 12,41-42, Ez 37,1-14,
v rokoch 1990 a 1999 postihlo svet 74 katastrôf. V 60. rokoch Zj 20,4-5, 11-12). Úitok z neho však budú ma len tí, ktorí uverili
celkové škody nepresahovali 60 miliárd dolárov. V 90. rokoch v Pána Jeiša a prijali jeho podmienky záchrany. Èoskoro nastane
u boli škody vyèíslené na 160 miliárd. Ak tieto cifry porovnáme èas, keï „Boh zotrie kadú slzu z ich oèí, a smrti u viacej nebs následkami dlhotrvajúceho vyèíòania poèasia v tomto roku, nie ude, ani alosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci
je potrebné ve¾a zloitých výpoètov k tomu, aby sme si dokázali pominuli.“ (Zjavenie Jána 21,4).
predstavi, èo nás èaká v najblišom období.
Zdroj: plaintruth.com, gnosis9.net, emdat.be
„Európski odborníci, s ktorými spolupracujeme, sa zhodujú, e
prudké záplavové zráky a búrky sú stále intenzívnejšie,“ kon- Ak sa chcete dozvedie viac o udalostiach predpovedaných pre
štatovala meteorologièka Daniela Jacobová z hamburského Ústa- našu planétu, objednajte si výtlaèok knihy DEJINY NAPÍSANÉ
vu Maxa Plancka. Rozbúrené ivly rúcajú domy, nièia infraštruktúru DOPREDU ešte dnes.
a narušujú chod celej spoloènosti. Nemono pochybova o tom,
e niektoré èasti planéty budú v dôsledku klimatických zmien
neobývate¾né.

Biblické predpovede

Èitatelia Písma svätého poznajú tieto udalosti ako znamenia
blíiaceho sa konca sveta. Keï Pán Jeiš hovoril o znameniach
poslednej doby pred jeho slávnym návratom na našu Zem pove-
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Môe by
vedec
kresanom?
Benjamin L. Clausen
Geoscience Research Institute
Ako prvý pouíval teleskop na pozorovanie oblohy. Ako prvý objavil mesiace okolo Jupitera, prvý
informoval o škvrnách na slnku, prvý zistil, e Mlieèna
dráha pozostáva z myriád hviezd a prvý upozornil
na to, e mesiac je hornatý. Bol tie jeden z prvých,
ktorí povedali, e Ptolemaios sa mýlil a Kopernik
mal pravdu: Zem sa toèí okolo slnka, nie naopak.
Bol to Galileo Galilei (1564–1642),
jeden zo zakladate¾ov modernej experimentálnej vedy, ktorého tieto objavy
priviedli do konfliktu so štátnou (všeobecne uznávanou) cirkvou. Jezuiti v tomto „uèení“ videli najhoršie následky pre
rímsku cirkev. Tento starý vedec bol súdený a nútený
proti vlastnej vôli svoje uèenie odvola. On to urobil, ale
zachovala sa správa o tom, e potom zašomral: „A predsa sa toèí.“ O viac ne 350 rokov neskôr, v roku 1992,
pápe Ján Pavol II. prehlásil, e v odsudzovaní Galilea
sa urobili chyby.
Prípad Galilea je asi najznámejšou ilustráciou napätia
medzi vedou a náboenstvom. Pred tým i potom boli aj
iní, preto vdy, keï príde na reè veda a kresanstvo, na
myse¾ prichádza vojna a konflikt. V roku 1896 Andrew
Dickson White dokonca vydal knihu s názvom História
vojny medzi vedou a teológiou v kresanstve.

Veda v kresanskej kultúre

I keï vzahy medzi kresanstvom a vedou poznaèilo
napätie, èasto sa preháòa. Niektorí historici v oblasti
vedy správne argumentovali, e moderná veda sa mohla vyvinú len v kultúre s kresanským svetonázorom.1
Kresania veria v osobného Boha, ktorý je nezávislý
na svojom stvorení. V animizme alebo panteizme je
bohom príroda — èo je menej ne nieèo osobné, ale
viac ne neivá hmota ovládaná abstraktnými zákonmi.
Skúmanie jej tajomstiev by bolo hrozné podujatie.
Kresania veria vo všemohúceho Boha ktorý stvoril
prírodu ex nihilo (z nièoho) a sám ju ovláda. To predpokladá, e príroda sa riadi presnými (matematickými)
zákonmi. Boh mohol tvori ako chcel, a keïe jeho
spôsoby nie sú naše spôsoby, naša logika je najskôr
slabá na to, aby prírode porozumela. Ak chceme zisti
ako Boh tvoril, musíme báda a experimentova. Boh sa
o svoju moc nad stvorením podelil s ¾udstvom (Genesis 1,28), teda od nás sa priam oèakáva, e budeme
prírodu študova. V kontraste s tým, v iných tradíciách
prevládajú idey nezávislé na hmote, ktoré vedú k nepresnému iracionálnemu svetu. Napríklad v gréckom
systéme boská tvorivá èinnos bola obmedzená na to,
èo èlovek mohol logicky vydedukova zo všeobecných
princípov; iadne experimentovanie nebolo potrebné.
Kresania veria v dobrého Boha. Jeho stvorenie je
dobré a hodné štúdia. ¼udstvo je súèasou Boieho
dobrého stvorenia. Teda veda by mala poslúi na to,
aby prostredníctvom rozmanitých objavov prospela
¾udstvu a od¾ahèila mu drinu, otravu a zmiernila choroby. Èas je lineárny a ivot sa môe zlepšova. Toto stojí
v protiklade s inými systémami, ktoré vnímajú svet ako
nedokonalý a nehodný pozorného štúdia. Manuálna
práca, vrátane tej, ktorá je potrebná pre vedecké
objavy, nebola v minulosti váená. Otroci boli ¾ahko
nahradite¾ní, pretoe robili len „podradnú“ robotu. Èas
bol cyklický a ivot sa toèil okolo rutiny.
Kresania veria v racionálneho Boha, ktorého stvorenie (a jeho jednanie) je predvídate¾né, spo¾ahlivé
a ovládané zákonmi. Èlovek bol stvorený ako racionálna bytos a môe odhali tieto spo¾ahlivé zákony.
Na druhej strane svojvo¾nícka povaha bohov iných
náboenstiev spôsobuje, e štúdium prírody a vzahov
medzi prírodnými javmi sa zdá márne.

2

V tomto kontexte kresanského svetonázoru,
ktorý podporuje otvorenos pre študovanie Boieho
stvorenia, nemusí existova iadny konflikt medzi
pravými kresanskými snahami a vedeckým bádaním.
Pouvaujme o niektorých významných vedcoch
z minulosti i súèasnosti, ktorí boli zároveò oddanými
kresanmi.

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (1642–1727) je
príkladom vynikajúceho vedca, ktorý bol
úprimný veriaci.2 Vyvinul teórie o svetle
a o vesmírnej gravitácii a podie¾al sa
na vynájdení výpoètovej metódy. Zaujímavý dôkaz o Newtonovej náboenskej
skúsenosti ponúka zoznam jeho asi 50-tich hriechov
z minulosti, ktoré spísal v roku 1662, ako: „Vyhráanie
sa môjmu otcovi a matke Smith, e ich vypálim aj s domom nad nimi“; „Vrazenie mojej sestre“; „Nazývanie
Dorothy Roseovej mrcha“; „Neèisté myšlienky, slová,
èiny a sny“; „Vypekanie koláèov v nede¾u veèer“;
„Kúpanie sa v kadi v Tvoj deò“; „Prázdne reèi v Tvoj deò
a inokedy“; „Neobrátenie sa blišie k Tebe pre moje
zá¾uby“; „Nedostatoèná bázeò pred Tebou, aby som
a neuráal“.
Pod¾a Johna Lockeho, Newtonovi sa len málokto
mohol rovna v biblických poznatkoch. Newton si organizoval tieto vedomosti metodicky a bol si istý vo svojom presvedèení tak, e si stanovil dobre definované
pravidlá na interpretovanie Biblie. Newton veril, e bol
súèasou ostatku, ktorý si Boh vyvolil na obnovenie
správnej interpretácie Biblie. Napísal knihy o biblických proroctvách a o biblických chronológiách. Veril,
e staroveké texty poskytovali vedecké informácie,
vrátane popisu nedávneho stvorenia a znièujúcich
katastrôf. A aj keï to nebolo široko známe a do tohto
storoèia, Newton zastával netradièné Ariánske náuky,
ktoré ho viedli k tomu, aby povaoval uctievanie Krista
za modlárstvo. Pre jeho nekonvenènos neprijal svoje
uvedenie do náboenského rádu na Cambridge a riskoval, e sa vzdá svojho spoloèenstva.
Principia bola Newtonova syntéza nového vedeckého svetonázoru. V publikácii General Scholium, vo
vydaní z roku 1713, uvádza, e jeho zámerom bolo
dokáza existenciu Boha a bojova s ateizmom, a napadnú mechanické vysvetlenie fungovania vesmíru.
Keï Richard Bentley vydal prvú lekciu zo série Robert
Boyle Lectures na obranu náboenstva, do znaènej
miery èerpal z diela Newtona. Newton veril, e vesmír
si vyaduje inteligentného Stvorite¾a, e sa riadi prírodnými zákonmi zriadenými Bohom a e sa uchováva
nadprirodzenými èinmi jeho zvláštnej prozrete¾nosti.

Michael Faraday

Príklad Michaela Faradaya (1791–1867) efektívne
vyvracia názor, e vedci sú v opozícii
voèi teológii.3 Faraday bol popredným
vedcom svojej generácie. Vynašiel elektrický motor, elektrický transformátor,
objavil elektromagnetickú indukciu,
predstavil pólové siloèiary, navrhol elektromagnetické vlny, a dnes je ctený tým, e je po òom
pomenovaná jednotka kapacity – Farad. Aj on bol
úplne oddaný kresan. Pod¾a toho, èo Faraday povedal Ade, grófke z Lovelace, patril do „ve¾mi malej
a opovrhovanej kresanskej sekty, známej – ak vôbec
známej – ako Sandemaniáni“. Svoje sandemaniánske
èlenstvo povaoval za dôleitejšie ne svoju kariéru vo
vede.
Sandemaniáni prijímali Bibliu ako základ kadého
konania a za súbor pravidiel pre cirkevnú organizáciu.
Poèas celej histórie Sandemaniáni sa snaili zachova
si odlišnos od všetkých ostatných náboenských
skupín v presvedèení, e len oni správne nasledovali
smernice Biblie. Sandemaniáni zdôrazòovali triezvos
a umiernenos v svetských pôitkoch. Prijatie nového
èlena do cirkvi si vyadovalo, aby kandidát vyznal vieru
v spasite¾nú Boiu milos a odhodlanie napodobòova
svojím ivotom Jeiša Krista pred celým zhromadením
¾udí. Faraday to všetko urobil a v cirkvi slúil ako starší.

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

Vo vede, aj vo svojom náboenstve sa Faraday bál
akéhoko¾vek „zmätku“ a mal silnú potrebu ma okolo
seba poriadok. Bol ve¾mi opatrný pred špekulatívnou
interpretáciou výskumných faktov – tak ako Sandemaniáni boli opatrní, aby sa drali doslovného znenia
Biblie. Sandemaniánske „napomínanie“ pozostávalo
z pozorne vybratých Biblických pasáí pospájaných
minimálnym mnostvom sprievodného textu – tak ako
Faradayove vedecké poznámky pozostávali z pozorne
vyselektovaných popisov výskumných faktov pospájaných len minimálnym mnostvom špekulatívnych interpretácií. Jeho kresanstvo zahàòalo a vsiaklo všetky
aspekty jeho ivota – duchovný ivot, sociálny, politický, aj profesionálny.

Iné príklady z minulosti

Aj mnohí iní vedci boli oddaní
kres¾ania. Blaise Pascal (1623–1662),
brilantný francúzsky matematik, ktorého
dielu je ve¾mi zaviazaný náš poèítaèový
svet, sa stal úprimným kresanom v roku
1654 a vdy si so sebou nosil prejav tejto skúsenosti. Napísal poèetné duchovné myšlienky vo svojich
zamysleniach Pensé, ako napr. túto: „Pán Boh chce
radšej pohnú vô¾ou ne mys¾ou. Dokonalá èíros (jasnos) by pomohla mysli, ale poškodila vôli.“4
Louis Pasteur (1822–1895) významný francúzsky vedec pomohol poloi základ pre baktériovú teóriu o chorobách a pre preventívne oèkovanie.
Je dobre známy svojou pasterizaènou
technikou, ktorá je po òom pomenovaná. Jeho pokusy
pomohli vyvráti myšlienku, e ivot môe vzniknú
z neivého. Veril, e v ¾uïoch sú dve odlišné domény
(sféry): jedna vedecká a druhá citová a vierová, a „beda
tomu, kto dovolí prekroèil jednej do druhej v takom
nedokonalom stave ¾udského poznania.“ Pasteur sa
mono oddal tomu, èo sám nazýval „okúzlenie vedy“,
ale skláòal sa pred ve¾kou [Boou] mocou. „Pozitivizmus,“ povedal, „neberie do úvahy najdôleitejšie z pozitívnych plánov Nekoneèného.“5
Nedávno v jednej knihe odpovedalo 60 popredných
vedcov, vrátane 24 drite¾ov Nobelovej ceny, na otázky
o vede a Bohu. Jedným z nich bol Arthur Schawlow,
profesor fyziky na Stanford University a laureát Nobelovej ceny z fyziky z roku 1981. Hovorí: „Zdá sa mi,
e keï èlovek prichádza do styku so zázrakmi ivota
a vesmíru, musí sa pýta „preèo“ a nie len „ako“. Jediné moné odpovede sú náboenské... Potrebu Boha
nachádzam vo vesmíre i v mojom osobnom ivote.“6
U dávno almista napísal jednu vzácnu inšpirovanú
vetu: „Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo
jeho rúk oznamuje obloha.“ (alm 19,2). Príroda nás
vyzýva, aby sme uznali jej Stvorite¾a a pozýva nás, aby
sme skúmali jej tajomstvá. V kontexte tejto výzvy a tohto
pozvania tu nemusí by iadny konflikt medzi biblickým
kresanstvom a vedou, medzi vierou a rozumom. Vedec môe by naozaj kresanom.

Nancy R. Pearcey and Charles B. Thaxton, The Soul of Science: Christian Faith and Natural Philosophy (Wheaton, Ill.:
Crossway Books, 1994), pp. 21-37; and references therein.

1

2
Richard S. Westfall, The Life of Isaac Newton (Cambridge,
1993); see also Edward Harrison, „Newton and the Infinite
Universe,“ Physics Today 39 (February 1986), pp. 24-32.
3
See Geoffrey N. Cantor, Michael Faraday: Sandemanian
and Scientist: A Study of Science and Religion in the Nineteenth Century (New York: St. Martin’s Press, 1991).
4
Blaise Pascal, Pensé. Translated with an Introduction by A. J.
Krailsheimer (London: Penguin, 1966), pp. 101, 309.
5
René Vallery-Radot, The Life of Pasteur, translated from
the French by Mrs. R. L. Devonshire (New York: Doubleday,
Page & Co., 1923), pp. 244, 342; Jack Meadows, The Great
Scientists (Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 175,
176.

Henry Margenau and Roy Abraham Varghese, eds., Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and
the Origins of the Universe, Life, and Homo Sapiens (La
Salle, Ill.: Open Court Pub. Co., 1992), p. 105.
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Môem zomrie
a predsa i ïalej
Zdá sa, e ¾udstvo vo všeobecnosti túto otázku zodpovedá
ve¾mi jednoznaène a napodiv takmer jednomyse¾ne. ¼udia
hovoria: áno, zomrieme, veï kadý vie, e smrti sa vyhnú
nedá. No zároveò aj jedným dychom tvrdia, e po smrti
ijeme ïalej.

Èlovek akoby sa nechcel zmieri
s tým, e smr a smrte¾nos je následkom hriechu. Sám seba uisuje o tom
a je presvedèený, e po smrti ije ïalej.
V tejto záleitosti si je nato¾ko istý, akoby
na svete nebolo niè samozrejmejšie
ako to, e èlovek je vlastne nesmrte¾ný.
Dokonca aj ateistom, ktorí neuznávajú túto kresanskú „vymoenos“
nesmrte¾nosti, teraz prišli na pomoc
rôzne filozofie pochádzajúce z východných náboenstiev. Pravda, odtia¾ aj
samotné kresanstvo naèerpalo „poznanie“ a ¾udskou filozofiou nahradilo
výroky Písma. Takmer všetky svetové
náboenstvá – nekresanské, áno i kresanské – sa nezaobídu bez tohto takto
formulovaného bodu vo svojom uèení.
Kadé z týchto náboenstiev vo svojej
terminológii operuje pojmami, ktoré raz
ve¾mi dávno vymyslel istý podvodník
menom Lucifer.
Èo tým Pán Boh myslel, keï povedal:
„V deò, v ktorý by si jedol z neho

(zo stromu), istotne zomrieš?“ Nie je
to z jeho strany iba akési nedokonalé
opatrenie na strašenie ¾udí? Nebolo zbytoèné sa Bohu namáha a nieèo Adamovi vysvet¾ova a zakazova?
Aj keï ¾udia vtedy filmy o mimozemšanoch ešte nepozerali a neboli nimi
tak oèarení, predsa chyták tohoto
mimozemšana zapôsobil ve¾mi silným
dojmom, a to a tak, e mu ¾udstvo
– zdá sa – raz navdy uverilo. Povedal:
„vôbec to nie je pravda, e zomriete“
1.Mojišova 3,4. Mono by sme to mohli
domyslie, èo vlastne vtedy satanovo médium – had na strome – hovoril. Mono
povedal: „Viete, Pán Boh sa vlastne sám
dobehol, On si to ani neuvedomil, akých
vás stvoril. Vy máte nesmrte¾nú dušu.
Vy vlastne ani nezomriete; budete ako
Boh.“
V ovzduší celospoloèenských novembrových zvykov a sviatku všetkých
màtvych, keï ¾udia vynakladajú ve¾ké
prostriedky, obetujú mnostvo vo¾ného

?
?
?

èasu, cestujú z miesta na miesto aby
ozdobili hroby a pomodlili sa za màtvych,
sa natíska otázka: Kto za to môe, e
¾udstvo takto chápe (nechápe) problematiku smrti? Ako pomôc tým, ktorí
v úprimnosti náboenského presvedèenia robia všetko preto, aby „pomohli“
svojim zosnulým? ¼udia tvárou v tvár smrti si osvojili celkom sympatický názor
o pokraèujúcom ivote po smrti. ia¾,
tento názor neobstojí vo svetle výrokov
Písma. „Lebo iví vedia, e zomrú;
ale màtvi nevedia nièoho ani nemajú
viacej nijakej odplaty... Aj ich láska aj
ich nenávis aj ich revnivos u dávno
zahynula, a nemajú viacej nijakého
podielu na veky v nièom tom, èo sa
deje pod slnkom... Všetko, èo nájde
tvoja ruka robi v tvojej sile, rob; lebo
neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši màtvych, kam
ideš.“ Kazate¾ 9,5.6.10 Všeobecne
prijímané názory sú kruto zavádzajúce –
ako pre pozostalých, tak i pre tých, ktorí
v tejto pseudonádeji zomierali. Víazstvo
je na strane Lucifera, keï èlovek takto
podvedený zomiera bez toho, e by mal
usporiadané vzahy s ¾uïmi èi s Bohom,
v nádeji, e sa to dá aj POTOM.
Aby Katolícka cirkev podoprela
uèenie o takzvanom oèistci, musela

mus k tomu dodáva: „Naša modlitba
im môe nielen pomáha, ale môe im
umoni, aby ich prihováranie za nás
bolo úèinné. Cirkev tie odporúèa
almuny, odpustky a kajúcne skutky
za zomrelých.“
Èlovek týmto spôsobom dostáva
monos tzv. druhej šance. Toto uèenie
sa v iných náboenstvách prejavuje vo
forme rôznych reinkarnácií, keï ¾udská duša môe nespoèetne krát putova z èloveka do èloveka alebo aj do
zvieraa, aby sa tak oèisovala. Je to
pochabá idea, teória, ktorá vyhovuje
najviac èlovekovi, ktorý nechce èini
pokánie. Znovu sa tak napåòajú slová
Písma o tých, ktorí „neprijali a nemilovali pravdu, ktorá by ich zachránila,
preto ich Boh vydá do moci klamu,
aby uverili li.“ 2.Tes. 2,10.11.
V dobe konca pravé biblické uèenie
o stave po smrti ochráni Boí ¾ud pred
zvodom posledných dní a zvláš pred
okultno-špiritistickými prúdmi. Posolstvo Biblie v otázke smrti je jasné a pre
èloveka varovné. Ak Boh povedal krátko
po stvorení prvým ¾udským bytostiam, e
im hrozí smr, myslel tým definitívnu smr
a nie len èiastoènú alebo iadnu. Vïaka Bohu však zúfalý a pokánie èiniaci
èlovek sa môe definitívnej smrti vyhnú.

Posolstvo Biblie v otázke smrti je jasné a pre èloveka
varovné. Ak Boh povedal krátko po stvorení prvým ¾udským
bytostiam, e im hrozí smr, myslel tým definitívnu smr.
siahnu po neinšpirovaných spisoch a
zaradi ich medzi biblické knihy. V jednej
z takýchto kníh, v 2. knihe Makabejskej sa píše: „Svätá a spasite¾ná je
myšlienka modli sa za zomrelých,
aby boli oslobodení od hriechu...
Preto dal Júda Makabejský prinies
obe za màtvych, aby im boli odpustené hriechy.“ Katolícky katechiz-

Èlovek môe získa nekoneèný ivot buï
‚vzkriesením‘ alebo ‚premenením‘. Je to
moné iba vtedy, ak uverí v Jeiša Krista
a uzná ho ako jedinú cestu vedúcu do
veèného ivota. On je zárukou oslobodenia od hriechov poèas nášho ivota
a nádejou na vzkriesenie.
Stanislav Byrtus

Sekunda navyše
Èas poèítaný pod¾a gregoriánskeho kalendára sa zastavil na jednu sekundu medzi koncom roku
2008 a zaèiatkom roka 2009. Dôvodom bola medzinárodná dohoda pod¾a ktorej sa úradné atómové
hodiny mali prispôsobi nepravidelnej, ale postupne sa spoma¾ujúcej rotácii Zeme. Teda na prelome
rokov 2008 a 2009 bola vloená sekunda navyše.

Chýbajúci deò v slneènom letopoète
Sir Erwin Ball, ve¾ký britský astronóm, prišiel na to, e
v slneènom letopoète sa stratilo 24 hodín. Veda túto
záhadu nedokáe vysvetli!
V roku 1890 písal prof. C. A. Totten z Univerzity Yale vo
svojej knihe toto: „Jeden z mojich kolegov (Erwin Ball)
zistil, e 24 hodín èasu sa stratilo.“
V diskusii so svojimi kolegami-profesormi Totten vyzval
tohto profesora-astronóma a upozornil ho na biblickú
správu. Povedal: „Vy neveríte, e Biblia je Boie slovo,
ale ja verím. A toto je dobrá príleitos dokáza, èi je
Biblia inšpirovaná Bohom alebo nie je. Zaènite èíta
úplne od zaèiatku a èítajte tak dlho, ako je potrebné
a všimnite si, èi Biblia podáva nejakú správu o chýbajúcom èase.“
Astronóm výzvu prijal a zaèal èíta. Po nejakom èase
sa ho profesor Totten spýtal, èi našiel uspokojivú
odpoveï. Erwin Ball odpovedal:
„Myslím, e som zrete¾e dokázal, e Biblia nie je Boím
slovom. V 10. kapitole knihy Jozue v 13. verši som

našiel isté vysvetlenie oných 24 hodín, ktoré chýbajú.
‚A slnce stálo ticho, a mesiac stál, dokia¾ sa nepomstil
národ na svojich nepriate¾och. Èi nie je to napísané
v knihe Spravodlivého? A slnce stálo prostred neba
a neponáh¾alo sa zapadnú tak asi celý deò.‘ Ale potom
som sa vrátil k svojim výpoètom a prekontroloval ich.
Zistil som, e v dobe Jozuu sa stratilo len 23 hodín
a 20 minút. Ak sa Biblia mýli o 40 minút, nie je Boím
slovom.“
Na to prof. Totten odpovedal: „Máte pravdu, ale len
èiastoène. Biblia v skutoènosti uvádza: „tak asi celý
deò...!“ Výraz „tak asi“ (v nem. preklade „beinahe“ =
takmer) mení celý zmysel. Ale èítajte ïalej.“
Astronóm èítal ïalej, a došiel k 38. kapitole proroka
Izaiáša, kde je reè o tom, ako zomieral krá¾ Ezechiáš.
Na jeho modlitbu o predåenie ivota mu Pán Boh s¾úbil
ïalších 15 rokov. Na potvrdenie pravdivosti svojho
s¾ubu mu Boh dal znamenie. A toto je to rozhodujúce
miesto: Izaiáš 38,8:
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„H¾a, vrátim tieò stupòov, ktorý zišiel slnkom, po
stupòoch hodín Achazových naspä o desa stupòov.
A tak sa vrátilo slnko o desa stupòov po stupòoch, po
ktorých bolo zišlo.“
Tu je to rozhodujúce miesto, pretoe 10 stupòov je 40
minút!
Dôkaz:
Celý deò má 24 hodín (x 60 minút) = 1440 minút
Celý deò na slneèných hodinách = 360 stupòov
1 stupeò sa teda rovná 1440 : 360 = 4 minúty
10 stupòov je teda 40 minút!
To je chýbajúci èas do úplných 24 hodín z knihy Jozue
10,13!
Presnos Biblie bola opä dokázaná. Keï astronóm
našiel chýbajúci èas, poloil svätú knihu a s úctou zvolal: „Pane, ja verím!“
Dr. Harry Rimmer, The Harmony of Science and Scripture
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Zvýšte si svoje biblické IQ.

Študujeme Ev. Matúša 24. kapitolu

ijeme v posledných dòoch?

Ako môeme s urèitosou vedie, èi sme prekroèili prah doby konca? – doby
tesne pred prorokovaným návratom Jeiša Krista na Zem? V Biblii sa nachádza jeden výrok, ktorý je nad všetku pochybnos.
Prorokované pred stároèiami
Smutný stav nášho sveta bol prorokovaný a opísaný
dopredu. Asi pred 2000 rokmi najväèší „prorok“,
akého svet poznal, predpovedal dnešné chaotické
podmienky vo svete. Predpovedal dnešné vedecké
objavy a technologický pokrok, ako aj dôsledok toho
všetkého.
Tento preslávený prorok vedel, e ¾udia vyprodukujú
nièivé prostriedky, ktoré teraz ohrozujú vesmír! Varoval: „Lebo to bude èas väèšej hrôzy ne èoko¾vek,
èo svet zail alebo zaije. Fakticky, ak ten èas pohromy nebude skrátený, celá ¾udská rasa bude
znièená.“ Matúš 24,21-22; New Living Translation.
Tento ve¾ký prorok bol Jeiš Kristus z Nazareta – ten
istý Jeiš, ktorý príde znovu, aby zaintervenoval v poslednej chvíli a zachránil ¾udstvo pred zánikom. To,
èo predpovedal bolo napísané v Biblii po všetky tie
stároèia. iadna iná kniha nie je taká aktuálna ako
vaša Biblia!
Jeiš Kristus prorokoval stav dnešného sveta ivou
reèou. Predpovedal vojny, hlad, chorobné epidémie
a prírodné katastrofy, ktoré sa dnes objavujú èoraz
viac pred našimi vlastnými oèami. Vedci a svetoví vodcovia – z ktorých väèšina vie o biblických proroctvách
ve¾mi málo alebo ktorí Bibliu zavrhujú – bez váhania
pripúšajú, e udalosti, ktoré predpovedal, sa dejú
práve teraz!

Posledné dni
„Ale,“ niektorí budú namieta, „proroci skazy vdy
existovali“. Skeptici sa dlho posmievali Biblickým proroctvám. Apoštol Peter varoval, e budú
obzvláš aktívni „v posledných dòoch“. „...vediac
najprv to, e v posledných dòoch prídu posmievaèi, ktorí budú chodi pod¾a svojich vlastných iadostí a hovori: Kde je to zas¾úbenie
o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od poèiatku stvorenia.“
2. list Petrov 3,3-4. Ale ako môeme s istotou vedie,
èi sme prekroèili prah do doby konca – èasu krátko
pred prorokovaným príchodom Jeiša Krista?
V Biblii je jeden výrok, ktorý vyvracia kadú pochybnos.
Uèeníci sa pýtali Jeiša na jeho druhý príchod
a „koniec sveta“. „A keï sedel na Olivovom
vrchu, pristúpili k nemu uèeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a èo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?“ Matúš
24,3.
1. V ktorom konkrétnom èasovom bode by mal
Kristus zasiahnu a vráti sa na Zem?
„A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené iadne telo; ale pre vyvolených budú
skrátené tie dni.“ Matúš 24,22.
Musíme pochopi plný význam tejto šokujúce
biblickej správy! Anglický preklad pod¾a Moffatta znie: „Keby tie dni neboli skrátené, ani ivá
duša by sa nezachránila.“ Iný preklad Phillips
hovorí: „Áno, ak by tie dni neboli skrátené, iadna ¾udská bytos by nepreila.“ Preklad New Living
to prekladá takto: „V skutoènosti, ak by sa táto doba
katastrôf neskrátila, celá ¾udská rasa by vyhynula.“
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Vnímajme závanos týchto slov. Ak sa Jeiš Kristus
nevráti na túto Zem, èoskoro nastane èas, kedy zahynie i posledný mu, ena a diea na tejto planéte. Tu
je teda problém dneška èíslo jeden – hrozba vyhynutia celého ¾udstva – predpovedaná takmer pred
2.000 rokmi!
Toto je nevyvrátite¾né znamenie, e ijeme v „posledných dòoch.“ NIKDY PREDTÝM èlovek nemal schopnos znièi kadú ¾udskú bytos na Zemi! Kristove
slová sa nikdy nedali chápa v správnom kontexte,
kým v 20. storoèí nebola vynájdená atómová bomba,
vodíková bomba a ïalšie zbrane hromadného nièenia. Vlastne dovtedy (pred èasom konca) sa nedal
pochopi význam mnohých ïalších proroctiev o èase
konca.

Znamenia Kristovho príchodu
Jeiš predpovedal, e pred Jeho príchodom povstanú MNOHÍ podvodníci, aby oklamali MNOHÝCH
¾udí. „A Jeiš odpovedal a riekol im: H¾aïte, aby
vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prídu pod mojím
menom a budú hovori: Ja som Kristus, a zvedú
mnohých... a povstanú aj mnohí falošní proroci
a zvedú mnohých... Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú ve¾ké znamenia a budú
robi zázraky, take by zviedli, keby bolo moné, aj
vyvolených.“ Matúš 24,4-5... 11 a 24.
1. V èom spoèíva nebezpeèenstvo ich podvodu?
„Lebo takí falošní apoštolovia sú ¾stiví pracovníci,
ktorí sa pretvarujú na apoštolov Kristových. A nie
div, veï aj sám satan sa pretvaruje na anjela
svetla. Nu teda nie je to niè prekvapujúce, ak sa
i jeho sluobníci pretvarujú na sluobníkov spravodlivosti; ich koniec bude pod¾a ich skutkov.“
2 Korinanom 11,13-15.
2. Èo ešte sa má udia v èase konca pod¾a
Jeišových slov? „A budete slýcha o vojnách
a chýry o vojnách. H¾aïte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí sta, ale ešte nie je koniec.
Lebo povstane národ proti národu a krá¾ovstvo
proti krá¾ovstvu, a bude býva hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,6-7.
20. storoèie bolo najkrvavejšie v dejinách ¾udstva. Prvá
svetová vojna zaèala v roku 1914 a vyiadala si 8,5
milióna ivotov. Potom druhá svetová vojna si vyiadala
55 miliónov ivotov. Navyše, pod¾a spisovate¾a a profesora politických vied R. J. Rummela, totalitné reimy
zabili 170 miliónov ¾udí kvôli etnickým, rasovým,
kmeòovým, náboenským alebo politickým dôvodom.
Národ aj naïalej povstáva proti národu a krá¾ovstvo
proti krá¾ovstvu. Len od druhej svetovej vojny bolo viac
ako 225 ozbrojených konfliktov v 148 krajinách!
3. Je hlad jedným z hlavných znamení, ktoré
naznaèuje, e Kristova intervencia do svetových
záleitostí je blízko? „...a bude býva hlad a mor,
a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš 24,7.
Asi 5 miliárd ¾udí ije v rozvojovom svete, a na
prelome storoèia takmer 800 miliónov z nich bolo
podvyivených. Dnes zomiera hladom nieko¾ko
miliónov ¾udí kadý rok. Ïalší sú váne fyzicky zaostalí.
Napriek tomu mnohí odborníci sú presvedèení, e to
najhoršie ešte len príde.
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4. Èo iné bolo ešte prorokované? „...a bude býva
hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.“ Matúš
24,7.
Mor je tie èiastoène prirodzeným dôsledkom nedostatku potravín a následného podvyivenia, ktoré
nièí prirodzenú obranyschopnos. Navyše, obrovská
koncentrácia obyvate¾ov je konfekèný aktivátor potenciálnych epidémií. Èím väèšia tlaèenica, tým
viac odpadu a smetí, èím viac odpadkov, tým väèšie
zneèistenie vody, vzduchu a zeme – viac chorôb!
V prehustených podmienkach sa epidémia môe šíri
z èloveka na èloveka ako lesný poiar. Všetky ve¾ké
morové nákazy v minulosti boli len také nákazlivé
choroby.
Pamätajte tie, e moderný èlovek u ije v prostredí
jedov. Vdychuje nebezpeène zneèistený vzduch, pije
kontaminovanú vodu, a je potraviny zaaené pesticídmi. Nevyhnutným dôsledkom je, e srdce, p¾úca
a celé telo je vo všeobecnosti oslabené, èo zniuje
jeho odolnos voèi chorobám, ktoré takmer vdy zasiahnu najprv najslabšieho!
AIDS sa stal jednou z najsmrte¾nejších chorôb
týchto posledných dní – hlavne v dôsledku smilstva
a cudzolostva. Pod¾a odhadu UNAIDS/WHO si táto
choroba vyiadala 25 miliónov ivotov a kadý rok
k nim pribúdajú asi 2 milióny. Poèet nakazených
HIV/AIDS je asi 33 miliónov a ïalších 2,5 milióna sa
nakazí kadý rok. Táto choroba suuje zo všetkého
najviac Afriku, ale rýchlo sa šíri aj vo zvyšku sveta.
5. Èo iné sa bude dia so zvyšujúcou sa intenzitou? „...a bude býva hlad a mor, a zemetrasenia
budú miestami.“ Matúš 24,7.
Keï aktivita pri zemetrasení dosiahne vrchol, zaènú si ¾udia koneène uvedomova, e je to Boí
zásah? „A vojdú do jaskýò v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keï povstane, aby mocne zatriasol zemou. Toho dòa odhodí èlovek svoje strieborné modly i svoje zlaté modly, ktorých mu narobili,
aby sa klaòal krtom a netopierom. A vojde do dutín
skál a do trhlín brál pred strachom Hospodinovým
a pred slávou jeho velebnosti, keï povstane, aby
mocne zatriasol zemou.“ Izaiáš 2,19-21.
Zdá sa, e kedyko¾vek nastane nejaká katastrofická
pohroma, niektorí zaènú uvaova o Bohu. Keï
nastalo zemetrasenie na Haiti, ktoré zabilo okolo
230.000 ¾udí, mnohí boli nútení prehodnoti svoje
plytké, vlastné poòatie „milujúceho“ Boha. Keï sa
takéto katastrofy budú zintenzívòova, ¾udia budú stále
viac poznáva ruku ve¾kého Boha, ktorý chce ¾udstvo
prebudi z morálnej tmy.
6. Znamenia, ktoré Jeiš predpovedal sú len zaèiatkom bolestí. „Ale to všetko je zaèiatok útrap.“
Matúš 24,8.
Ako by ¾udstvo dopadlo, ak by tento prorokovaný
èas svetového súenia pokraèoval bez Boieho
zásahu? „Lebo vtedy bude ve¾ké súenie, akého
nebolo od poèiatku sveta a doteraz, ani u nikdy
viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené iadne telo; ale pre vyvolených
budú skrátené tie dni.“ Verše 21-22.

Hlad, choroby, mor, zemetrasenia a ïalšie narušené
prírodné cykly stále silnejšie zvonia v ivote dnešného
èloveka. Svetoví vodcovia sa obávajú, e ¾udská
schopnos deštrukcie znièí všetok ivot na Zemi!
Keï sa chladno a realisticky pozrieme na dnešné
svetové podmienky a trendy, musíme prizna, e poukazujú na rýchlo sa blíiacu CELOSVETOVÚ krízu vojny,
hladu, nekontrolovate¾ných epidémií a vyhynutia ¾udského ivota na tejto planéte!
Niektorí analytici sa pozerajú sa na tento desivý obraz
sveta a priznávajú, e sú vy¾akaní! Tvrdia, e jediná
nádej èloveka spoèíva vo vytvorení CELOSVETOVEJ VLÁDY,
ktorá bude ma všetku autoritu a moc nad národmi. Ale
národy nepriate¾ské jeden voèi druhému nikdy nemôu
vytvori takúto vládu.
Priznajme si to! Buï existuje ivý BOH so zvrchovanou mys¾ou a mocou, ktorý ve¾mi skoro vstúpi a zaintervenuje do záleitostí tohto sveta, aby ZACHRÁNIL ¼UDSTVO
PRED SAMÝM SEBOU, alebo inak nevyhnutne nastane ZÁNIK
všetkého ivota, keï èlovek rozpúta hrozné sily, ktoré
má pod kontrolou voèi svojmu susedovi!

Existuje nádej!

Jeiš Kristus príde s ve¾kou mocou a slávou.
„A vtedy sa ukáe znamenie Syna èloveka na nebi,
a vtedy budú plaka všetky pokolenia zeme a uvidia Syna èloveka, prichádzajúceho na nebeských
oblakoch s mocou a slávou velikou.“ Matúš 24,30.
1. Bude jeho príchod vidite¾ný?
„H¾a, prichádza s oblakmi, a uvidí ho kadé oko, aj
tí, ktorí ho prebodli, a narieka budú nad ním všetky
pokolenia zeme. Áno, amen.“ Zjavenie Jána 1,7.
2. Èo bude s ¾uïmi, ktorí zomreli a spia v prachu
Zeme? „A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu,
sa zobudia, a to jedni na veèný ivot a druhí na potupu a na veèný hnus.“ Daniel 12,2. „A more vydalo
màtvych, ktorí boli v òom, i smr i hrob dali màtvych,
ktorí boli v nich, a boli súdení jeden kadý pod¾a
svojich skutkov.“ Zjavenie Jána 20,13.
Práve ten, kto stvoril èloveka, príde, aby súdil ¾udstvo
a aby dal spravodlivú odmenu kadému èloveku.

3. Èo bude s ¾uïmi, ktorí prijmú ponuku záchrany? „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby
nebolo tak, povedal by som vám to, pretoe vám
idem pripravi miesto a keï odídem a pripravím
vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe,
aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ Ján 14,2.3.
Biblia ukazuje, e ¾udstvo má nádej! Boh nedovolí,
aby oklamané ¾udstvo úplne vyhladilo ivot na Zemi!
On èoskoro pošle Jeiša Krista znovu – tentoraz aby
nás zachránil pred nami samými! Potom u nebude
nasledova vláda smrte¾ného èloveka, ale ivého,
všemohúceho Stvorite¾a vesmíru!
„A za dní tých krá¾ov ustaví Boh nebies krá¾ovstvo,
ktoré nebude skazené nikdy a na veky.“ Daniel
2,44
Zdroj: Philadelphia Trumpet

Odpovede na vaše otázky
nájdete na stránkach Biblie.
Objednajte si slovenský preklad
prof. Roháèka len za 15,90 €

Úvod do sveta biblických symbolov

TRI ODKAZY,
KTORÉ BY STE
NEMALI IGNOROVA

Boh pouíva rôzne spôsoby, aby oslovil èloveka. V Zjavení Jána 14. kapitole
sú zaznamenané tri Boie odkazy pre ¾udstvo, ktoré oznamujú traja anjeli letiaci
stredom neba. To naznaèuje, e sa jedná o odkazy najvyššej dôleitosti. Sú to
výzvy, upozornenia, a výstrahy, ktoré by nemali ujs našej pozornosti. Pozrime sa
teda na ne blišie.

„Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu,
a klaòajte sa tomu, ktorý uèinil nebo i zem i more i pramene vôd.“

Zjavenie Jána 14,7
Predvolanie. Predseda senátu nariaïuje pojednávanie na deò D a hodinu
H. V dnešnej dobe nie je niè nezvyèajné dosta sa pred súd. Súdnou cestou
sa riešia obchodné spory, rodinné i susedské konflikty. Niekedy dokonca proti
sebe stoja dva štáty a ocitnú sa pred medzinárodným súdom, ktorý má vynies
spravodlivý rozsudok. Existuje však nejaký univerzálny právny kódex, ktorý by bol
platný pre všetky štáty sveta alebo pre všetkých ¾udí ako jednotlivcov? Má niektorý
súd dostatoènú legitimitu na všeobecné posudzovanie a odsudzovanie a môe
by oznaèený ako spravodlivý? Komu prislúcha právo na globálne zákonodarstvo
a výkonnú moc?
Milí priatelia, svet bude onedlho súdený pod¾a jediného všeobecne platného
morálneho kódexu, ktorý je známy pod názvom „Desatoro Boích prikázaní“. Urèite
ste sa s tým pojmom stretli. Nájdete ho v biblickej knihe Exodus (2.Mojišova),
v 20. kapitole. ijete v súlade s týmto kódexom? V histórii bolo nieko¾ko pokusov
o jeho zmenu v snahe prispôsobi ho ¾udským predstavám, preto sa presvedète,
èi máte jeho správnu verziu. Pôvodné znenie sa nachádza v Biblii.
Aby bola zaistená nestrannos a nezaujatos, úlohu sudcu prevezme samotný
Jeiš Kristus. (2.Timotejovi 4,1). On jediný má toti kompetenciu súdi ivých
i màtvych, pretoe je Stvorite¾om i Zákonodarcom (Ján 1,3; 5.Mojišova 4,12).
Jeho súd bude spravodlivý.

„Padol, padol Babylon, to ve¾ké mesto, ktoré vínom hnevu svojho
smilstva napájalo všetky národy.“ Zjavenie Jána 14,8
Na území dnešného Iraku kedysi rozkvitala „zlatá“ babylonská ríša. Mnohí historici dodnes oplakávajú zašlú slávu jej lesku a nádhery. Kto by nepoznal Ištarinu
bránu alebo visuté záhrady, ktoré postavil krá¾ Nabuchodonozor! Alebo slávnu babylonskú veu... sedemposchodový Ziggurat, ktorý dodnes obdivujú archeológovia. Historici oznaèujú Babylon za najpreslávenejšie krá¾ovstvo v histórii, za jeden
z divov sveta. Tento národ sa v minulosti preslávil svojimi mnohými dobyvaènými
úspechmi. No Biblia predpovedala jeho pád. Preèo? Babylon stál v opozícii voèi
ivému Bohu. Kadý svoj dobyvaèný úspech pripisoval svojmu hlavnému bostvu
– Slnku, ktoré stelesòoval vdy konkrétny panovník. Kadý náboenský èi politický
systém, ktorý uctieva nieèo iné ne Najvyššieho a Všemohúceho Boha – Stvorite¾a
a Vykupite¾a, je odsúdený na pád. Nenachádzajú sa vo vašej náboenskej praxi
babylonské spôsoby a prvky pohanského uctievania slnka? Symbol Babylona,

pouitý v apokalypse predstavuje zároveò zmätok – zmiešaninu. Kadý, kto mieša
Boské s ¾udským, kto mieša pohanské s kresanským, je súèasou Babylona,
ktorý v Boích oèiach padol. Kadý, kto takéto zmiešaniny šíri medzi ¾udí, omamuje ich toxickým nápojom, a bude sa musie za to zodpoveda pred Bohom.

„Ak sa niekto bude klaòa šelme a jej obrazu a prijme znamenie
na svoje èelo alebo na svoju ruku, bude aj on pi z vína hnevu Boieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu.“ Zjavenie

Jána 14,9.10
Šelma je silné zviera a je zrejmé, e poklonu si môe vynucova z pozície sily.
Rozdáva svoje znamenie na èelo – symbol zmýš¾ania a ruku – symbol konania.
Výraz šelma sa pouíva v symbolickom význame a predstavuje svetovú ríšu, resp.
náboensko-politický systém. Avšak tento systém je zjavne protiboský, pretoe
za koketovanie s ním sú ohlásené Boie tresty. Súdy vyslovené nad tými, ktorí
uctievajú šelmu, by nás mali vies k dôkladnému štúdiu proroctiev, aby sme zistili
èo je vlastne jej znamením a ako sa mu vyhnú.
Kadý systém má svoju identitu. Všemohúci Boh sa vo svojom Slove predstavuje ako Stvorite¾ a Vykupite¾, ktorý jediný má právo na poklonu. Na znamenie
svojej autority dal ¾uïom záväzné ustanovenia, nariadenia a príkazy. Niektoré
starozmluvné nariadenia – zvláš obrady a sviatky – mali obmedzenú platnos,
pretoe ich úlohou bolo poukazova na príchod Mesiáša. Po jeho príchode – na
zaèiatku nášho letopoètu – tieto nariadenia stratili svoj význam. Príkazy desatora
však ostávajú nemenné. Boli napísané Boím prstom na kamenných doskách
– ako symbol trvácnosti. Ich súèasou je príkaz odpoèíva jeden deò v týdni,
ktorý zavádza akýsi „Boí sviatok“. Èitate¾om Biblie je známe, e tým sviatkom je
sobota. „Pamätaj na deò soboty, aby si ho svätil... siedmy deò je sobota Hospodina, tvojho Boha.“ 2.Mojišova 20, 8.10. Tento sviatok rešpektovali Boí nasledovníci vo všetkých dobách. Patriarchovia, proroci, Jeiš, jeho matka i apoštolovia.
Ctili si ho ako znamenie Boej autority. Sám Boh povedal skrze proroka Ezechiela:
„a sväte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, e ja som Hospodin, váš Bôh.“ Ezechiel 20,20. Tento sviatok zrušil a okolo
roku 300 n.l. Rím.
Je logické, e apokalyptická šelma si vytvára znamenie svojej autority svojím spôsobom – zavádzaním vlastných predpisov, zákonov a sviatkov, ktoré sú
samozrejme nezluèite¾né s Boími. Dokonca samotná nede¾a, ktorú kresanský
svet všeobecne prijíma za deò odpoèinku nemá oporu v Biblii. Overte si jej pôvod.
Preskúmajte ïalšie dnešné populárne tradície a sviatky, ktoré môu ma pekné
názvy, no ich podstata nie je kresanská. Overte si sami, ktoré z týchto vecí nesú
na sebe znamenie Boha a ktoré sú len výmyslom èloveka a dielom moci, ktorá sa
rozhodla postavi proti Bohu.
Nie, takýto systém si nezaslúi poklonu! Jediný, kto si zaslúi poklonu je Jeiš
Kristus. Poklonu vo forme poslušnosti jeho jediného písaného Slova – Biblie.
Biblické referencie: Zjavenie Jána 14, 6-12, 2.Mojišova 20,1-17, 1.Mojišova
2,1-3
(red)

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

Ak chcete lepšie pochopi biblickú symboliku
pouívanú zvláš v poslednej biblickej knihe
– Zjavenie Jána, objednajte si Biblický
korešpodenèný kurz
Objavy v Biblii.
http://www.skskk.sk
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Archeológia potvrdzuje pravdivos Biblie
Turecká vláda: Toto je Noachov koráb

Reportá z Dogubayazetu, východné Turecko. Nález Noachovej archy.
20. júna 1987 Turecká vláda zaloila novú prírodnú rezerváciu Noachovej archy. Bolo to výsledkom jednania vládnej
komisie, ktorá potvrdila desaroèný výskum tohto náleziska Ronom Wyattom s jeho kolegami.
Toto nálezisko prvýkrát prilákalo pozornos koncom pädesiatych rokov minulého
storoèia potom, keï letecký prieskumný snímok tejto oblasti, zachytený z ve¾kej
výšky, odhalil v horách v oblasti Araratu štruktúru podobnú lodi. Aj keï nálezisko
spoèiatku mnohí odmietali, Ron Wyatt a ïalší sa ujali rozsiahlej výskumnej práce na
tomto mieste, ktorá trvala takmer celé desaroèie. S pouitím metód, ako je radarový
rozklad podpovrchového rozhrania, detekcia kovov, jadrové vàtanie a pod., získali pozoruhodné výsledky. Pod zemou v nadmorskej výške 1900 m boli objavené hmotné
pozostatky ¾uïmi vytvorenej konštrukcie – ve¾kej lode. Keï profesor Dr. Ekrem Akurgal, ktorého mnohí povaujú za „dekana tureckej archeológie“, preskúmal objavené
údaje na nálezisku, prehlásil: „...to je loï, starodávna loï... a musí sa zachova...“
Výsledky Wyattovho výskumu vzbudili vány záujem tureckých vedcov a archeológov.
Nakoniec to viedlo k zvolaniu vládnej komisie na najvyššej úrovni, aby prehodnotila
všetky nahromadené dôkazy. Oficiálny záver bol, e nálezisko naozaj obsahovalo pozostatky legendárnej Noachovej archy. Výsledkom týchto poznatkov bolo zaloenie
novej prírodnej rezervácie. Záveru tureckej vlády prirodzene odporovali niektorí vedci
z akademických kruhov sveta, lebo dopad tohto nálezu má ïalekosiahly vplyv. Svedectvo je však bohaté a súvislo poukazuje na toto miesto, ako na pozostatky legenNoachova archa – predmet výskumu na tomto mieste potvrdil Ron
dárnej Noachovej archy, na biblický predmet, po ktorom tak ve¾a ¾udí pátralo.
Wyatt aj vládni vedci

Dr. Salih Bayraktutan z univerzity Atatürk v Erzurume naïalej toto nálezisko skúma a nazhromadil
u ve¾a dôkazov. V súèasnosti je k dispozícii podrobná dokumentácia z histórie nálezu a výsledky
výskumu vykonávaného na mieste vo východnom Turecku. Noachova archa, ktorá je teraz prikrytá
vrstvou hliny, na ktorej rastie tráva, je nabodnutá na skale. Vedci sa domnievajú, e pri výbuchu blízkej sopky vytekajúca láva rozpustila èas ¾adovca, kde sa nachádzala archa a po rozpustenom ¾ade
sa skåzla po svahu, asi 4 km po lávovom bahne, do údolia, kde narazila dnom a bokom na skalu. Na
tomto mieste goferové drevo skamenelo a archu pokryla silná vrstva lávy a bahna. A zemetrasenie
v roku 1958 a 1977 spôsobilo èiastoèné odkrytie zbytkov skamenenej archy. V súèasnosti je na
mieste nálezu zriadené návštevné centrum pre turistov, kde je ve¾ká miestnos a kde je moné vidie
ve¾a nájdených predmetov, hornín, skameneného dreva, fotografií a èlánkov súvisiacich s objavmi.
Stredisko strái starý mu, ktorý je „strácom archy“. Aj keï je miestna situácia politicky nestabilná,
k èomu prispievajú kurdskí povstalci, stredisko je èasto navštevované – aj cestovate¾mi z našich
zemí.

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

Archa z roku 2004 – expedícia M. Kruliš

V okolí náleziska sú ïalšie unikátne miesta
pozostatkov. Pri obci Erzap je oltár Noachovej rodiny, ktorý postavila jeho rodina po potope ako prejav vïaènosti a na ktorom bolo
obetované Bohu. Nachádzajú sa tu hroby
prvých rodín zeme po potope, ktoré majú
neskutoèné rozmery. Pri obci Uzengeli, kde
je návštevné centrum, sú rozosiate aj tzv.
závesné kamene, ktoré mali funkciu stabilizátorov lode pri ohromnom besnení ivlov.
Okrem „údolia ôsmych“ (pod¾a biblickej
správy potopu preilo len osem ¾udí), okrem
závesných kameòov, hrobov ve¾kých ¾udí
(prví ¾udia boli ove¾a vyššieho vzrastu), Noachovho oltára, Noachovej archy, atï. tu urèite
odpoèíva ešte ve¾a predmetov, ktoré zanikajú
v prachu vekov.

Pôvodné miesto
pristátia korábu
Výbuch sopky a láva
spôsobili roztopenie ¾adu,
prièom koráb sa skåzol
4 km do údolia

„Som ve¾mi potešený týmto výsledkom, ku ktorému
sme na tomto mieste dospeli. Môem s k¾udným svedomím prehlási, e táto formácia, loï vo východnom
Turecku, je naozaj pozostatkom Noachovej archy.“
Ron Waytt

Koráb narazil a zasekol sa o ve¾ký kameò a postupne
bol prikrytý bahnom a hlinou, ktoré ho zakonzervovali.
A zemetrasenia v rokoch 1958 a 1977 spôsobili
èiastoèné odkrytie korábu

Posuv z pôvodného miesta pristátia archy
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Rekonštrukcia Noachovej archy

Viac informácií o nálezoch Rona Wyatta nájdete
na http://www.b-a-n.cz alebo v Biblických archeologických novinách

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

INFO MONITORING
Krstenie v rieke Jordán je ohrozené, pretoe je u príliš špinavý
JERUZALEM. Izrael by najradšej zakázal náboenským pútnikom kúpanie v rieke Jordán na mieste, kde bol údajne
pokrstený Jeiš Kristus.
Biblický tok sa èasom premenil na stoku a izraelské ministerstvo zdravotníctva sa obáva, e zneèistenie rieky u je
nebezpeèné pre ¾udské zdravie. Odborníci sa teraz chystajú
na dôkladnejšie testy vody. Informoval o tom èeský server
idnes.cz.
Izraelské úrady dokonca posvätné miesto doèasne úplne
uzavreli. Odborníci sa tak mohli pusti do odoberania dostatoèných vzoriek vody. Predbené testy nedávno ukázali vysokú
hladinu surových splaškov a po¾nohospodárskych chemikálií,
píše denník The Guardian na svojom webe.
Zatia¾ èo prístup k dôleitému miestu pre kres¾anov, kde pôsobil Ján Krstite¾, z izraelskej strany obmedzovala tabu¾a hlásiaca
zneèistenie vody a ozbrojená eskorta, na jordánskej strane
rieky kúpania chtivým veriacim niè nebránilo.
Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva rozhnevalo aj izraelské ministerstvo pre cestovný ruch. Krajina toti investovala asi dva milióny dolárov do obnovy miesta, a naopak sa
tam snaí priláka ešte viac veriacich (roène ich tam príde asi
stotisíc).

Z katolíckej cirkvi odchádza
rekordný poèet Rakúšanov
Po škandále okolo zneuívania detí kòazmi by v roku 2010 pod¾a
oèakávania mohlo v Rakúsku vystúpi z rímskokatolíckej cirkvi rekordných 100-tisíc ¾udí. Uviedli to rakúske noviny Der Standard.
Za prvých šes mesiacov tohto roka opustilo rímskokatolícku
cirkev pribline 57-tisíc ¾udí, denník s odvolaním sa na údaje
štátnych úradov. Za celý rok 2009 pritom cirkev zaznamenala
vystúpenie 53 216 veriacich.
Hovorca viedenského kardinála Christopha Schönborna, ktorý
zverejní oficiálne údaje v januári 2011, sa zatia¾ k správe nevyjadril.

Skupinu satanistov odsúdili za kanibalistické vrady
RUSKO. Skupinu ruských satanistov odsúdili v meste Jaroslav¾ za zavradenie štyroch mladých ¾udí a zjedenie
èastí ich tiel.
Vynesené tresty sa pohybujú od ôsmich po 20-roèné väzenie. Informoval o tom v júli 2010 denník Moskovskij
Komsomolec. Pod¾a vyšetrovania šes obalovaných prilákalo v auguste 2008 štyroch 17-roèných tínederov
na miestnu stavbu a v rámci satanistického rituálu ich brutálne dobodali na smr.
Niektoré orgány obetí zjedli. Satanistická skupina sa nazývala „synovia Lucifera“ a vrady boli súèasou prijímacieho rituálu nových èlenov. Keïe útoèníci v èase útoku ešte nemali 18 rokov, nedostali doivotné tresty. Ïalšieho
èlena skupiny taktie usvedèili z vrady, umiestnili ho však do psychiatrického ústavu.

Luteráni sa ospravedlnili
za prenasledovanie
Anabaptistov v 16. storoèí
Globálna Luteránska rada v Nemecku sa oficiálne ospravedlnila sa za svoje prenasledovanie Anabaptistov v 16. storoèí
- náboenských reformátoriov, ktorých potomkovia zahàòajú
Mennonitov, Moravských bratov, Huteritov, Habánov a ktorých
uèenie hlboko ovplyvnilo aj zakladate¾ov Baptistov, èi Adventistov siedmeho dòa.
Poèas bohosluby pokánia 22. júla, Rada Luteránskej svetovej federácie (LWF) hlasovala jednomyse¾ne v prospech
formálneho ospravedlnenia, ktoré vyjadruje „hlbokú ¾útos
a smútok“ za prenasledovanie v minulosti, a iada odpustenie
od Boha i od rodiny Anabaptistov.
Anabaptisti, ktorých názov znamená „krsti znovu“, (odtia¾
Novokrstenci) zdôrazòovali krst ponorením pre kresanov ako
verejné vyjadrenie viery a prijatie do spoloèenstva veriacich
– radikálne odlišne od vtedajšej benej praxe krsti malé deti.
Anabaptisti boli tie raní zástancovia odluky cirkvi od štátu,
náboenskej slobody a ospravedlnenia z viery. Tvárou v tvár
prenasledovaniu ako od protestantov, tak aj od katolíkov
v Európe, mnohí z nich našili útoèisko v Amerike.
Ako uviedol server EthicsDaily.com, bohosluba pokánia,
ktorá sa konala v Stuttgarte v Nemecku, nastala pri príleitosti
450. výroèia augsburského vyznania, definujúceho luteránsky vierouèný text, po troch desaroèiach rozhovorov
o zmierení ktoré prebiehali od roku 1980.

Evanjelický pastor dostal
nápad spáli pri príleitosti
výroèia teroristických
útokov z 11. septembra
2001 výtlaèky islamskej
posvätnej knihy Korán...
Terry Jones, pastor floridskej evanjelickej cirkvi
Dove World Outreach Center, vyzval na spálenie moslimskej svätej knihy na pamiatku tých,
„ktorí boli 11. septembra brutálne zavradení“.
„Musíme vysla jasný signál radikálnemu islamu,“ vyhlásil pastor. Proti plánovanému kroku
sa konali protesty v Afganistane, Indonézii a na
iných miestach. Americký minister spravodlivosti Eric Holder povauje tento nápad za hlúpy
a nebezpeèný. Americké ve¾vyslanectvo v Kábule vydalo vyhlásenie, v ktorom plány rovnako
odsúdilo. Jones je autorom knihy Islam pochádza od diabla (Islam is of the Devil).
Jonesove plány vzbudili rozhorèené reakcie
náboenských predstavite¾ov aj politikov celého
sveta.
Pálenie koránu odsúdila aj napríklad nemecká
kancelárka Angela Merkelová alebo hereèka
Angelina Jolie.

ZAUJÍMA SA BOH O MÔJ JEDÁLNIÈEK?

„Milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre a aby si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.“
3. list Jánov 1,2
Vedeli ste, e Skala vekov - Jeiš - sa vo svojom Slove vyjadruje aj k tomu, èo si máme da na tanier? Vedeli ste,
e pre Boha je dôleité, èo jete? Ja som to nevedela. Myslela som si, e k jedlu sa vyjadrujú iba východné náboenstvá.
Ale kresanstvo?! Nikdy som nepoèula, eby kresania mali nejaké výivové zásady! Veï takmer všetci sme kresania
a kadý si je, èo chce! A kým mi niekto nepovedal, e ak chcem vedie, èo na to hovorí Boh, nemám pozera na
kresanov, ale do Biblie – Boieho Slova. A tak som nakukla... a bolo to hneï v prvej kapitole! Asi preto, e je to
dôleité. Ve¾mi dôleité! Hneï ako je dopísaná správa o stvorení a na scéne sa objavuje èlovek, prichádza správa od
konštruktéra, èím máme zásobova svoje krásne a múdre telo: „...dávam vám kadú bylinu, ktorá plodí semeno a ktorá
je na celej tvári zeme a kadý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktoré plodí semeno. To všetko vám dávam za pokrm.“
(1.Mojišova 1,20) To všetko – a to je všetko! Plody rastlín!
Keïe naše telo môe rás, mocnie a zabezpeèova všetky vnútorné deje len z toho, èo mu dovnútra pošleme, je dobré, ak máme jasno v otázke materiálu, ktorý je nosný pre náš fyzický ivot. Keïe prijímanie potravy je potreba, ktorú
opakujeme 3x denne, je logické, e nás to silno ovplyvòuje v súèasnosti i do budúcnosti, tak ako všetko ostatné, èo
robíme opakovane celý ivot. Preto je dobré oprie sa aj v tejto súvislosti o rady toho, kto tento náš geniálny fyzikálnochemicko-biologický stroj poskladal. Tieto rady nám odporúèa v svojom Slove – Biblii.
A viete, èo hovoria vedci, ktorí skúmajú tráviacu sústavu ivých organizmov? Èlovek nie je ani všeravec, ani mäsoravec,
ani bylinoravec. Èlovek je PLODORAVEC! Má svojskú tráviacu sústavu, ktorá sa najlepšie cíti a pracuje vtedy, ak je
naplnená plodmi rastlín. A to, k èomu nás vedú výivári celého sveta, výivové pyramídy aj WHO je, e základ zdravej
stravy majú tvori:
1. OBILNINY (najlepšie celozrnné – pšenica, ra, ovos, jaèmeò, pohánka pšeno, rya) cca 40%
4. ZELENINA (zemiaky, kapusta, paradajky, mrkva, cibu¾a, cesnak...) cca 25%
3. OVOCIE (zo záhrad, lesov a lúk celého sveta) cca 20%
2. STRUKOVINY (fazu¾a, hrach, šošovica, sója, cícer, bôb) cca 10%
5. ORECHY (slneènica, sézam, ¾an, lieskovce, vlašské, kešu, para, mandle...) cca 5%
Pri tom všetkom netreba zabúda na dostatok vody – èistej vody. A lepšie chví¾u pred jedlom ako hneï po
jedle.
Toto všetko sú PLODY a to nám staèí! Niè iné nepotrebujeme. A èím menej to „pokazíme“ kuchárskym umením,
tým lepšie. Teda, èím menej je to chemicky spracované, tým viac sa nám naše telo poïakuje. Aké je to jednoduché! Pä druhov potravín ako prstov na ruke. Boh vychádza v ústrety našej „nechuti“ uèi sa a dáva nám
jednoduché rady, ktoré si kadý zapamätá... a keï sa o ne oprieme s plnou dôverou ...BUDE NÁM DOBRE
...SVET BUDE KRAJŠÍ A NEBO MODRÉ!!!!
Natália Butalová

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

Výivová pyramída

Základným pravidlom pri udraní optimálnej rovnováhy prijímaných ivín je pestrá strava, v ktorej sú v správnom pomere
zastúpené všetky základné iviny – bielkoviny, tuky, sacharidy,
vitamíny, minerálne látky, stopové prvky a vláknina.

Ak potrebujete pomôcku k správnemu
výberu jedál a chcete pozna zloenie,
vlastnosti a lieèivé vyuitie rôznych
potravín, objednajte si knihu

Zdravie a sila v potrave

George D. Pamplona-Roger, M.D.
17 x 24 cm, 384 strán, tvrdá väzba
Cena: 24,00 €
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Ponuka kníh a DVD
Genesis konflikt

Cesta ku Kristovi

Prof. Walter Veith

Ellen Gould Whiteová

Sme dokonalým projektom Stvoriteľa alebo len
obyčajným zhlukom náhod? Vedecká
alternatíva k evolučnej teórii.

Kniha o hľadaní vnútorného pokoja, pocitu
istoty a zmyslu života prostredníctvom
osobnosti Ježiša Krista.

A5, 384 strán, tvrdá väzba

11,5 x 16,5 cm, 120 strán

Pozor, prichádza

Cirkev a štát

Antikrist 666

Alonzo T. Jones

Cena: 7,00 €

Cena: 1,00 €

William Josiah Sutton

Pohľad do sveta astrológie a mysticizmu,
ktorým sú dnes predchnuté takmer všetky
svetové náboženstvá. Preskúmajte fakty,
nad ktorými ste sa nikdy nepozastavili.
A5, 264 strán

Cena: 3,15 €

O vzťahoch medzi náboženstvom a štátnou
mocou. Porovnanie pomerov v rímskej ríši
so zásadami zakotvenými v ústave
demokratického štátu.
A5, 70 strán

Cena: 2,50 €

Pokrstené pohanstvo

Dejiny napísané dopredu

Dennis Crews

Dr. Hans Heinz

Ako boli pohanské prvky
adoptované do populárneho kresťanstva.

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

A6, 20 strán

18,5 x 12 cm, 96 strán

Cena: 0,35 €

Cena: 1,00 €

Útek k Bohu

Anatómia hriechu

Jim Hohnberger

Shawn Boonstra

Príbeh z horského prostredia – o rodine, ktorá
opustila zápas o svetský úspech, aby mohla
nájsť praktický život s Bohom.

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

A5, 140 strán

A5, cca 100 strán

Cena: 2,00 €

Cena: 3,00 €

Svätá Biblia –
Starý i Nový Zákon

Víno v Biblii
Samuele Bacchiocchi

Preklad prof. Jozefa Roháèka
Najčítanejšia kniha na svete - kniha kníh.
Začítajte sa aj vy do Svätého písma v 39
knihách Starého zákona a 27 knihách Nového
zákona.

Užívanie alkoholických nápojov
z pohľadu Biblie. Dôkladná analýza
populárnych názorov.
A5, 74 strán

Cena: 2,00 €

18 x 12 cm, 1500 strán, tvrdá väzba

Cena: 15,90 €

Siedmy deò

Objavy zo stratených stránok histórie

Posledné udalosti
biblických proroctiev

Hal Holbrook

Doug Batchelor

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

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

Sada 5 DVD

Cena: 2,00 €

Cena: 35,00 €

DVD

DVD

VIDEO DVD – 40 min.
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