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Vedieť je lepšie ako nevedieť

Biblický pohľad na svet

Ekonomické otrasy v posledných mesiacoch sú bezprecedentné. Štáty dostávajú
pod kontrolu bankový systém, čo je v dokonalom súlade s proroctvami, ktoré hovoria
o tom, že štátna moc bude napokon kontrolovať kupovanie a predávanie.

Quo vadis, Európa?

Európska únia rýchlo napĺňa prorocké predpovede
v snahe vytvoriť novú svetovú ríšou v posledných momentoch histórie ľudstva. Podľa proroctva, táto politická
situácia dá podnet k vzniku zjednoteného náboženstva,
globálnej svetovlády a globálne riadenej ekonomiky.

Historické pozadie

Biblické proroctvo knihy Daniel nám podáva detailné
informácie o vzniku a páde svetových veľmocí - od čias
Daniela až do slávneho dňa, kedy sa Kristus vráti na
Zem, aby vzal k sebe svojich vykúpených. Veľmoci sa
na scéne svetových dejín objavili v nasledovnom poradí: Babylon, Médo-Perzia, Grécko, Rím. Rím sa potom
rozpadol na niekoľko častí.
Proroctvo tu však nekončí. Inšpirované spisy naznačujú snahu o obnovenie podobnej ríše na území Európy.
(Daniel 2,31-34)

Ďalšia kapitola Európy

Toto je najdôležitejšia téma týchto dní. Finančná kríza
veľmi radikálne mení Európu. Zdá sa, že každý národ
na európskom kontinente bol zrazený na kolená pred
Nemeckom, a Berlín využíva situáciu na to, aby hmatateľne a účinne pretvoril Európsku úniu podľa svojich
predstáv.
Obrodené Nemecko je snáď v najlepšej pozícii, aby prevzalo vedenie pri vytváraní európskeho superštátu!
Aká bude ďalšia kapitola pri formovaní Európy?
Európska únia bola založená na myšlienke jednotného
trhu (colnej únie). Potom prišlo zjednocovanie právnych predpisov. Neskôr voľný pohyb osôb a zavedenie
spoločnej meny (eurozóny).
Ďalšie kroky by logicky mali zahŕňať vytvorenie spoločnej armády a jednotnej ekonomickej resp. politickej
vlády. Toto sa nepodarilo Karolovi Veľkému, Habsburgovcom, Napoleonovi ani Hitlerovi. Podarí sa to teraz?

Rímska ríša

Staroveká rímska ríša, ktorá sa nachádzala na území
dnešnej Európy (a stredomoria), bola najväčšie a najsilnejšie impérium, aké svet poznal. Preto je v biblickom proroctve (Daniel 2. kapitola) predstavená tvrdým
kovom - železom. Rím ukázal svoju tvrdosť v krvavých
dobyvačných vojnách a v prenasledovaní kresťanov.
Existuje analógia medzi históriou a dneškom? Stane sa
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 Komu vďačíme

AKO EKONOMICKÁ KRÍZA TRANSFORMUJE EURÓPU
Veľké okamihy v histórii Európy

 Kresťan

zo spojenej Európy
nová „rímska ríša”?
Nemecko na základe
historických skúseností (z čias svätej
rímskej ríše národa
nemeckého)
veľmi
dobre vie, že dosiahnutie úplnej jednoty v Európe nie
je možné bez pomoci cirkvi. Nech teda nikoho neprekvapí, ak v ďalšom vývoji dôjde k hlbšiemu prepojeniu
cirkvi a štátu. Toto je ďalšia kapitola pri pretváraní Európy.
Pre tých, ktorí poznajú históriu, by toto zistenie nemalo
byť prekvapujúce. Katolícka cirkev bola najdôležitejšou
a rozhodujúcou silou v Európskej politike viac ako 1500
rokov.
No proroctvo v knihe Daniel, 2. kapitole, ako aj na
iných miestach Biblie jasne hovorí, že toto „kráľovstvo”
nebude súdržné. „A že si videl nohy a prsty čiastočne
z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená,
že to bude rozdelené kráľovstvo...” Teda nová geo-politická mocnosť nebude ucelená, ako to bolo v predchádzajúcich štyroch ríšach. Skôr sa jedná o spojenectvo
viacerých subjektov s pretrvávajúcimi spormi. Hlina
totiž nemôže držať spolu so železom.
Dnes sa v Európe odohrávajú seizmické udalosti. Analytici priznávajú, že Európa zažíva politický, ekonomický
a vojenský posun obrovských rozmerov. V najbližších
mesiacoch modelovania kontinentu môžeme očakávať,
že vznikajúce „Spojené štáty európske” budú následkom rôznych turbulencií potrebovať nového silného
vodcu so silnými právomocami! To by však znamenalo,
že demokracia v Európe bude len ilúziou. To ovplyvní
život ľudí oveľa radikálnejšie než čokoľvek iné kedykoľvek predtým. Proroctvo naznačuje, že ekonomická
činnosť (obchodovanie) bude problematická pre tých,
ktorí nebudú spolupracovať s náboženskou mocou, ktorá dnes získava silu a prestíž. (Zj. 13,17).

Prorocký čas

Všimnite si, že práve v tejto situácii nastáva druhý
príchod Ježiša Krista, ktorý svojím príchodom ukončí všetky svetové kráľovstvá a založí svoje dokonalé
kráľovstvo: „A za dní tých kráľov ustaví Boh nebies
kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až naveky. A
to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije
všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale
ono bude stáť až na veky.” (Daniel 2,44).
Biblické proroctvá sa rýchlo napĺňajú. Udalosti, ktoré sa
odohrávajú v dnešnom svete sú veľkým znamením, že
Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na Zem!
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Kresťan uprostred davu
Denne sa každý z nás ocitne uprostred davu.
Tento dav pôsobí na naše myslenie, na naše
konanie, na naše rozhodovanie. Je len na
nás, či ostaneme sami sebou alebo sa prispôsobíme davu.
V Písme čítame: „Nebudeš nasledovať
mnohých, pretože ich je mnoho...” Exodus 23,2.
Masy. V súčasnej dobe vládne prispôsobovanie. Ľudia sa orientujú podľa väčšiny. Ale ako
by sa k tomu mal postaviť kresťan? Apoštol
Pavol nás varuje: „Nepripodobňujte sa
tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle.” Rimanom 12,2.
Istý odborník na sociálnu psychológiu povedal: „Davová sugescia je rozumom neovplyvnený súhlas.”
Uveďme si tri biblické príklady davového konania:
1. Pod horou Sinaj. Mojžiš je na hore, kde má
dostať 10 prikázaní... a niet ho. Ľudia sú už
takí netrpezliví, že prišli za Áronom a hovoria
mu: Nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý
nás vyviedol z egyptského otroctva. Urob
nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Áron
navrhol pozbierať všetky náušnice a urobil
zlaté teľa. Povedali na sochu: „Toto sú tvoji
bohovia, Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore
z Egyptskej zeme!” Exodus 32,4. A potom
Písmo hovorí: „A ľud sadol, aby jedol a
pil, a vstali, aby sa bavili.” Exodus 32,6.
Ak si dnes uvedomíme, že mali nad hlavou
oblakový a v noci ohnivý stĺp (predstavujúci
Božiu prítomnosť), musíme povedať, že ich
konanie odporovalo zdravému rozumu.
2. Skutky apoštolov 19. kapitola zaznamenáva pôsobenie apoštola Pavla v meste Efez.
Keď sa mesto obrátilo a ľudia prestali chodiť
za remeselníkmi, aby im vyrobili nejakého
bôžika (napr. Dianu), pretože uverili v živého Boha a Krista, remeselníci pochopili, že
je zle. Báli sa o svoj zárobok, lebo ľud sa
obracal za Pavlom, ktorý zvestoval Ježiša
Krista. A tak podnietili niektorých, vyšli na
námestie a kričali: „Veľká je Diana Efežanov!” Sk 19,28. A ďalší z okolitých ulíc sa
pridávali, nevediac, o čo ide. Písmo uvádza,
že asi dve hodiny kričali: „Veľká je Diana
Efežanov!” A nevedeli prečo. To je masové
konanie.
3. Spasiteľ je pred súdom a má byť odsúdený. Pilát dáva otázku: „Čo mám urobiť
s Ježišom?” Vtedy dav kričal: „Ukrižovať ho!”
Matúš 27,22.
V tom zástupe však boli mnohí, ktorí boli
predtým zázračne nasýtení, ktorí počuli Ježiša hovoriť. Boli tam takí, ktorých rodinní príslušníci boli vzkriesení, uzdravení, z ktorých
boli vyhnaní zlí duchovia. Celý zástup kričal
„Ukrižovať ho!”. Ako je to možné? Nechali
sa ovplyvniť masou.
Koľké športové zápasy sa skončili tragicky len preto, lebo niekoľkí jedinci dokázali
ovládnuť masu! Aj my sa niekedy necháme
uniesť davom pri politických či sociálnych
otázkach... a zabúdame, že za tým všetkým
stojí Pán neba a zeme. A často – veriaci aj
neveriaci ľudia – argumentujú: veď to tak robia všetci! Akoby názor väčšiny bol najlepší
a najspravodlivejší. Žiaľ, to sa deje aj v náboženských otázkach.
Avšak väčšinový názor nemusí pochádzať od
dobrého. Biblické príklady by nám mali poslúžiť ako výstraha.
Ako obstáť v dave
Pod horou Sinaj bolo jedno pokolenie, ktoré sa nezúčastnilo zábavy. Bolo to pokolenie
Lévi. Keď Mojžiš vyzval ľud: „Kto je Hospodinov, nech pristúpi ku mne”, vystúpilo
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celé pokolenie Lévi. (Exodus 32,26) Preto
im Pán Boh prejavil svoju priazeň. Dostali
zvláštne povolanie. Obstáli v dave. Obstáli aj
napriek zlyhaniu náboženských predstaviteľov. Veď zlaté teľa bolo vyrobené na pokyn
Árona, ktorý bol pravou rukou Mojžiša. Pokolenie Lévi povedalo nie. Aj napriek tomu, že
mali v iných pokoleniach svojich príbuzných.
Traja Danielovi priatelia – keď sa mali
pokloniť pred zlatou sochou v Babylone, pod
hrozbou smrti povedali: „...nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme klaňať.” Daniel 3,18.
Aj Pán Ježiš v istej chvíli dostal lákavú ponuku - ľudia ho chceli učiniť kráľom. (Ján
6,15) Ale on dobre poznal svoje poslanie,
kvôli ktorému prišiel na túto Zem, a ušiel
pred tým zástupom na pusté miesto, kde sa
spojil s nebeským Otcom.
To sú všetko príklady napísané na naše ponaučenie.
Ako teda obstáť v pokušení, resp. v dave?
1. Hľadajme silu v samote s Bohom. Pán
Ježiš povedal: „...vojdi do svojej komôrky
a zavrúc svoje dvere, modli sa svojmu
Otcovi” Matúš 6,6. No my sa niekedy bojíme samoty. Radšej si pustíme rádio alebo
televízor. No v samote je sila. Hovorí sa:
„Samota je krajinou silných”. V samote môžeme pokojne rozjímať a Duch svätý môže
pôsobiť na našu myseľ a srdce. Nikým a ničím nerušení sme spojení s nebeským Otcom
a premýšľame. „Tvoje uši počujú slovo
spoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je
tá cesta; choďte po nej, už či by ste sa
obrátili napravo či naľavo.” Izaiáš 30,21.
Na tichom mieste prichádza ten tichý hlas,
ktorý nás usmerňuje.
2.
Nasledujme Vzor dokonalosti.
„Hľaďte na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá
ležala pred ním, strpel kríž.” Židom 12,2.
Výzva k dokonalosti nie je adresovaná Rimanom ani Tesaloničanom, ale Židom - tým,
ktorí mali obrátený svoj zrak na Tóru alebo
prorokov. Apoštol ich vyzýva: Obráťte svoj
zrak na Ježiša! Nebo sa postaralo o dokonalý
vzor pre nás – môžeme čerpať silu z Ježišovho života.
3. Nepovažujme sa za vyšších od ostatných, ale snažme sa ich povzniesť vyššie. To robil náš Spasiteľ. „A keď vyšiel
Ježiš z lode, videl veliký zástup ľudí a
bolo mu ich ľúto, pretože boli ako ovce,
nemajúce pastiera, a začal ich učiť
mnohým veciam.” Marek 6,34. Preto vynakladal všetko úsilie, aby zástup pozdvihol
vyššie.
Určite sa nám nepodarí zmeniť mnohých.
Ale jedného človeka áno. Tým človekom si
ty sám. A tí ostatní pri pozorovaní zistia, že
si iný. Budú nad tým premýšľať.
Nie je to ľahké. Odolať pôsobeniu davu si
vyžaduje určité sebazaprenie a námahu. Ale
Pán Boh to vidí. Pokolenie Lévi bolo odmenené. V Písme čítame, že Pán Boh ich poveril
vykonávať kňažskú službu.
Aj Daniel bol odmenený za verejné priznanie
sa k Bohu – bol vyslobodený z jamy plnej
levov. Jeho traja priatelia boli zachránení
v plameňoch ohnivej pece.
Aj pre nás platí zasľúbenie odmeny. V Zjavení Jána apoštol Ján videl skupinu ľudí, ktorí
„nasledujú Baránka, kamkoľvek ide”.
Zjavenie 14,4.
Ak ste prijali pozvanie postaviť sa na Božiu
stranu a ísť za Ježišom, aj vás čaká odmena
- koruna večného života.
Michal Hreňo

Komu vďačíme za voľné soboty?
5-dňový pracovný týždeň nebol vždy
samozrejmosťou
Dnešní šesťdesiatnici a sedemdesiatnici pamätajú, že v ich časoch bola
každá sobota bežným pracovným dňom.
Päťdňový pracovný týždeň u nás zaviedli až v septembri 1968, no aj
oveľa neskôr boli pracovné soboty bežnou súčasťou socialistickej pracovnej morálky.

Fakty:

•
V roku 1963 boli ešte všetky soboty pracovné. Voľných nedieľ bolo
52, teda pracovať sa muselo 313 dní.
•
Na porovnanie: v roku 2011 sme mali 97 voľných sobôt a nedieľ
a pracovali sme 268 dní.
•
Dnešní šesťdesiatnici a sedemdesiatnici pracovali teda asi o 45
dní v roku viac ako my. Štátne sviatky a čerpanie dovoleniek do úvahy
neberieme.

Posvätená bola sobota

Starozákonný Boh tvoril svet šesť dní a siedmy deň oddychoval, čím
dal všetkým návod, ako to treba robiť. Človeku hneď logicky napadne,
že oddychoval v nedeľu. Biblickým posledným dňom je však sobota. Napokon, v niektorých krajinách sa dodnes začína týždeň nedeľou
(napr. USA).
Boh v knihe Exodus prikazuje: „Siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo
tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani
cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní utvoril Pán
nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, siedmy deň však odpočíval.
Preto Pán požehnal a zasvätil ho.”
Sobota má v Biblii výsadné postavenie na rozdiel od nedele, ktorá sa
vôbec nespomína.

Konštantínova nedeľa

V roku 321 vyhlásil nedeľu za deň povinného oddychu Konštantín, prvý
rímsky cisár, ktorý prijal kresťanskú vieru, ale dobre poznal aj svet pohanstva – veď pred konvertovaním bol sám pohanom. Práve pohania
uctievali nedeľu ako deň, keď sa klaňali slnku (v angličtine sa nedeľa
povie Sunday a v nemčine Sontag – deň slnka). Konštantínov príkaz
znel: „Nech počas ctihodného Dňa Slnka úrady a ľudia žijúci v mestách
odpočívajú a nech sú všetky dielne a obchody zatvorené. Avšak na
vidieku sa môžu hospodári ďalej zaoberať svojou obživou.”
Nedeľa je dňom, keď Kristus vstal z mŕtvych - takto je často interpretovaná zmena. Za týmto rozhodnutím stála aj snaha odlíšiť sa od
Židov, pre ktorých je svätým dňom a siedmym dňom týždňa sobota,
faktom však zostáva, že mnohí ortodoxní kresťania dodnes považujú
zmenu zasväteného dňa zo soboty na nedeľu za víťazstvo pohanov,
pretože smrteľník si dovolil zmeniť Boží zákon.
Sobotu dodnes ctia adventisti siedmeho dňa, ktorí sa striktne pridŕžajú Písma. „Subotniki” boli známi aj v Sovietskom zväze, Maďarsku a
v Poľsku.

Dvojdňový víkend

V ranom kapitalizme bolo úplne bežné, že sa pracovalo šesť dní v týždni desať až dvanásť hodín. V minulom storočí sa však situácia začala
meniť a jedným z prejavov bolo aj skracovanie pracovného týždňa.
Na tom, že pracovný týždeň sa zo šiestich dní skrátil na päť, majú
veľkú zásluhu Židia a adventisti (tí majú v Amerike väčšiu podporu
ako u nás).
Po prvýkrát sa v sobotu oficiálne nešlo do práce v továrni na spracovanie bavlny v Novom Anglicku. Onedlho, v roku 1926, prestali v sobotu
chodiť do práce aj zamestnanci automobilky Ford. V 30. rokoch bolo
zavádzanie päťdňového pracovného týždňa súčasťou Rooseveltovho
ekonomického programu Nový údel. Po Amerike nasledovala Európa.

Každá druhá bola pracovná

Päťdňový pracovný týždeň u nás je dieťaťom politického oteplenia 60.
rokov. Bol to dlhodobý proces, pretože náhly prechod by ekonomika
neuniesla. Myšlienka spočiatku narazila na tvrdý odpor konzervatívcov.
Bruno Köhler, tajomník Ústredného výboru KSČ napríklad vyhlásil, že
mať dva dni voľna je „zburžoáznenie”.
„Od roku 1964 bola každá štvrtá sobota voľná a potom od roku 1966
každá druhá sobota,” spomína na zavádzanie novinky nestor českej
makroekonómie Miloš Pick. Zdôrazňuje, že „päťdenný pracovný týždeň bol u nás zavádzaný súbežne s poprednými pelotónmi západnej
Európy. U nás, v čase normalizačného temna, bolo úspechom, že ani
normalizátorom sa nepodarilo päťdňový pracovný týždeň zrušiť a ten
zostáva jedinou reformou 60. rokov, ktorá nebola potlačená.”

Dôvody na oddych

Ani po ustanovení päťdňového pracovného týždňa sa ľudia pracovných
sobôt nezbavili. Až do 80. rokov sa v sobotu nadrábali štátne sviatky,
ktoré vychádzali na pracovné dni. U našich severných susedov začali
s redukciou pracovných sobôt až v roku 1972 a na päťdňový pracovný
týždeň nabehli v roku 1980. Toto oneskorenie bolo jedným z dôvodov
nespokojnosti, ktoré vyvrcholilo vznikom hnutia Solidarita.
V 90. rokoch boli už sobotňajšie „šichty” iba spomienkou a dnes si prácou cez víkend ničia zdravie iba dobrovoľníci a tí, ktorých zamestnanie
nepustí. Psychologička Diana Jansová však varuje: „Pri nadmernej záťaži vystavujeme náš organizmus a psychiku stresu, ktorý môže byť
z dlhodobejšieho hľadiska škodlivý – môže viesť k poruchám spánku,
únave, dekoncentrácii, agresívnemu správaniu či narušeniu vzťahov
s okolím. Preto sú na regeneráciu síl dôležité krátke prestávky počas
pracovného procesu a takisto dlhší oddych počas predĺžených víkendov a dovolenkového obdobia,” hovorí.
Marian Jaslovský, www.sme.sk
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Info Monitoring
Náboženskú slobodu najviac porušujú Irán, Uzbekistan a Čína
Medzi najväčších porušovateľov náboženskej slobody vo svete patrí Čína, Saudská Arábia, Barma (Mjanmarsko), Severná Kórea, Irán, Eritrea, Sudán a Uzbekistan.
Vo svojej správe o náboženskej slobode za rok 2010 to konštatuje americké ministerstvo zahraničia.
Správa menuje ďalších desať štátov, ktoré náboženskú slobodu dostatočne nechránia. Patrí sem Afganistan,
Egypt, Irak, Nigéria, Pakistan, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Venezuela a Vietnam.
Spojené štáty v týchto krajinách zaznamenali „aktívne štátne represálie, násilie voči náboženským skupinám,
zákony trestajúce odpadlíctvo, rúhanie a antisemitizmus”. Šéfka diplomacie USA Hillary Clintonová v tejto
súvislosti pochválila Turecko, ktoré podľa nej prijalo dôležité opatrenia na zlepšenie náboženskej tolerancie.
V Európe správa konštatuje protimoslimské a antisemitské nálady.
Slovensko podľa Spojených štátov vo všeobecnosti rešpektuje slobodu vierovyznania a tento stav sa počas
sledovaného obdobia nezmenil. Správa hovorí, že za prvých deväť mesiacov 2010 nezaznamenali potláčanie
náboženských slobôd, vyskytlo sa však niekoľko prípadov diskriminácie na základe vierovyznania.
aktualne.centrum.sk/

Francúzsko: Moslimovia sa už nemôžu modliť na ulici
V septembri 2011 vstúpil do platnosti zákaz modlenia na uliciach Francúzska. Tisíce moslimov sa musia presunúť do alternatívnych priestorov počas denných modlitieb. Moslimovia od Paríža po Marseille budú teraz
vykonávať obedňajšie modlitby v nepoužívaných barakoch či iných dočasných budovách.
Francúzsko s najpočetnejšou moslimskou populáciou v Európe zakázalo tohto roku nosenie šatiek zakrývajúcich celú tvár (burky) a teraz aj modlenie na ulici. Minister vnútra Claude Gueant je podľa vyjadrenia pre
agentúru AFP odhodlaný naplniť ciele vlády brániť sekulárne hodnoty republiky.
www.aktuality.sk

Saudská Arábia má protičarodejnícku jednotku
Jednotka má za úlohu dopadnúť a zadržať čarodejníkov a zvrátiť negatívne účinky ich čarov. Na webových stránkach CPV (Výbor pre podporu cnosti a prevenciu nemravnosti), horúca linka vyzýva občanov, aby nahlásili prípady čarodejníctva na miestnych úradoch a pomohli tak k ich rýchlejšej reakcii.
Saudská Arábia berie čarodejníctvo tak vážne, že zakázala predaj série Harry Potter od britskej spisovateľky J.K. Rowlingovej, ktorá je plná príbehov o čarodejníctve a mágii. Už v roku 2009 zriadila protičarodejnícku jednotku, ktorá podlieha CPV, Saudsko-Arabskej náboženskej polícii.
„V súlade s našou islamskou tradíciou veríme, že čary skutočne existujú,” povedal Abdullah Jaber, politický
karikaturista v saudskom denníku Al-Jazirah. „Skutočnosť, že štátny orgán, podriadený Saudskému ministerstvu vnútra, má jednotku na boj proti čarodejníctvu, dokazuje, že vláda to uznáva, rovnako ako moslimovia
po celom svete.”
www.jpost.com

Cirkev Československá Husitská čerpala štátne prostriedky neoprávnene – odhalil audit
Audit ministerstva kultúry podľa informácií LN odhalil, že tretia najpočetnejšia náboženská organizácia v Česku čerpala v mnohých prípadoch príspevky zo štátneho rozpočtu bez toho, aby na ne mala podľa platných zákonov nárok.
Len vlani malo ísť na platy „husitských duchovných” viac ako osem miliónov korún neoprávnene. 19-stránkový materiál audítorov rozoberá vyše tridsať možných previnení cirkvi. Niektorí zamestnanci, ktorí poberajú
plat ako duchovní, podľa neho napríklad pracujú v organizáciách mimo oficiálnej štruktúru cirkvi. Iní zase
nedokázali preukázať predpísané teologické vzdelanie.
Pred dvadsiatimi rokmi evidovali štatistici v Česku 4,5 milióna veriacich, v roku 2001 to už bolo len o niečo
viac ako 3 milióny. Hoci ľudí s vierou ubúda, výdavky štátu na chod cirkví sa od roku 2000 zdvojnásobili.
Za posledných dvanásť rokov pribudlo viac ako 1200 kňazov, štát ich eviduje už takmer päť tisíc. Od roku 2008
ide zo štátneho rozpočtu na platy duchovných viac ako miliarda ročne; vlani to bolo presne 1 439 008 000 korún.
Zmeniť to má až plánovaná odluka cirkvi od štátu, ku ktorej však dôjde podľa tohtoročnej dohody politikov s
cirkvami až o 30 rokov.
www.lidovky.cz

Katolícka cirkev zaplatí obeti sexuálneho zneužívania 3,2 milióna dolárov!
Právni zástupcovia obete usvedčeného pedofila a bývalého rímskokatolíckeho kňaza Daniela McCormacka
dosiahli s arcidiecézou v Chicagu mimosúdnu dohodu o vyplatení odškodného vo výške 3,2 milióna dolárov.
Žalobca patril k piatim obetiam, k pohlavnému zneužívaniu ktorých sa McCormack priznal v roku 2007. Obeť
mala v čase zneužívania 10 až 12 rokov.
Podľa žaloby cirkevní predstavitelia nezabránili McCormackovi v kontakte s deťmi, aj keď vedeli, že zneužíva
neplnoletých, napísala agentúra AP. McCormack je v psychiatrickej liečebni.
www.topky.sk

Izrael má prvého oficiálneho ateistu
Nie všetci Izraelčania, ktorí sú Židmi, musia byť automaticky aj židmi z náboženského hľadiska.
Spisovateľ Yoram Kaniuk je prvým Izraelčanom, ktorý má oficiálne na papieri, že je ateista. V Izraeli je určite
viac neoficiálnych ateistov. Kaniuk je však prvý, ktorý to má aj zapísané v identifikačnom preukaze.
Po tom, čo Centrálny register obyvateľstva odmietol zapísať do jeho identifikačného preukazu, že je bez vyznania, pohnal vec na súd. A vyhral. Súd totiž rozhodol, že v izraelskej legislatíve nie je ustanovenie, ktoré by
zakazovalo napísať niekomu do dokladov, že je bez vyznania.
Kaniukovo akoby vystúpenie z judaizmu samozrejme mnohých rozhorčilo. Hlavne preto, že ministerstvo vnútra, ktoré má v agende register obyvateľov, riadi minister za náboženskú stranu.
www.sme.sk

Novým politikom v poľskom parlamente prekáža kríž
Januszovi Palikotovi, ktorého strana sa v septembrových voľbách stala treťou najsilnejšou politickou formáciou
v Poľsku, prekáža kríž v parlamente. Návrhom, že by ho mali odstrániť, vyvolal v silne katolíckej krajine búrku
nevôle. Zareagoval aj bývalý poľský prezident Lech Walesa - legendárny vodca odborového hnutia Solidarita.
„Kríža sa nikto nesmie ani dotknúť, pretože Poľsko je katolícky národ,” povedal. V Poľsku sa podľa oficiálnych
štatistík takmer 90 percent ľudí hlási ku katolíckej cirkvi. V rokovacej sále tajne zavesili kríž z ebenového
dreva v októbri 1997 bez vedomia vedenia Sejmu dvaja poslanci z niekdajšej Volebnej akcie Solidarita. Tento
náboženský symbol podľa Palikota porušuje ústavný princíp neutrality štátu vo veci vyznania.
www.pravda.sk

V novom Kostole bl. Jána Pavla II. bude aj ampulka s jeho krvou
Nový kostol v Lieskovci pri Zvolene, pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II., uviedli do užívania v sobotu
19. novembra. Biskup Tomáš Galis pri posviacke vložil do nového oltára relikviu krvi blahoslaveného pápeža
Jána Pavla II. Ampulku s krvou im venoval krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz. Novostavba bude
niesť názov Kostol blahoslaveného Jána Pavla II., apoštola Božieho milosrdenstva.
www.tkkbs.sk
Znamenia dnešnej doby

Prieskum: 51 % opýtaných verí v božskú entitu
New York - Viera v Boha - či v Najvyššieho,
alebo v rôzne formy života po smrti - je stále
silná na celom svete. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu, ktorý si objednala tlačová
agentúra Reuters u spoločnosti Ipsos.
Väčšina, približne 51 percent z 18 829 respondentov z 23 krajín, verí v nejakú božskú
entitu alebo posmrtný život, pričom 18 percent odpovedalo, že neverí v nijakého Boha.
Zvyšných 17 percent respondentov nevedelo
zaujať jednoznačné stanovisko.
Len približne 28 percent opýtaných verí teórii
o vzniku sveta božským stvoriteľom. Viac ľudí,
41 percent, sa prikláňa k evolučnej teórii, pričom 31 percent respondentov nevedelo, akej
teórii má veriť.
„Mnohým by sa mohlo zdať, že žijeme v sekulárnom svete. Výskum však dokázal, aký
dôležitý je duchovný život pre mnoho ľudí na
svete. Polovica z nich verí na duchovné bytie a
ďalší v posmrtný život v určitej podobe,” uviedol Bobby Duffy z výskumného inštitútu Ipsos
v Londýne.
„Ďalšou zaujímavosťou je, že veľké množstvo
ostatných ľudí si nie je istých pri zdôvodňovaní
svojich postojov v otázkach, čo sa stane po
smrti, alebo ako vznikol ľudský život,” uviedol
Duffy.
Najväčší podiel veriacich je v Indonézii, Turecku a Brazílii. Na opačnej strane sú Francúzi,
Švédi, Belgičania a Briti.
aktualne.centrum.sk

Vedci naznačili, že

sledovanie televízie
skracuje život
Obezita, fajčenie, požívanie alkoholu a sledovanie
televízie sú indikátormi zvýšeného rizika kardiovaskulárnych ochorení a skrátenia dĺžky života.
Sedenie pred televízorom môže poškodiť ľudské
zdravie rovnako ako nadváha, fajčenie a popíjanie alkoholu, upozorňujú austrálski vedci z Queenslandskej univerzity v článku, ktorý zverejnili v
odbornom lekárskom časopise British Journal of
Sports Medicine.
Lennert Veerman a jeho tím odhadujú, že ľudia,
ktorí presedia každý deň pred televízorom šesť
hodín, budú žiť o takmer päť rokov kratšie než tí,
čo vôbec nesledujú televíziu. Naznačili, že každá
hodina, ktorú dospelý človek strávi pred televízorom, mu skráti život o takmer 22 minút.
Vedci dospeli k týmto výsledkom na základe údajov, ktoré čerpali z austrálskej štúdie o diabete,
obezite a životnom štýle. Na otázky v nej odpovedalo vyše 11-tisíc ľudí vo veku nad 25 rokov.
Dospelí Austrálčania sledovali v roku 2008 televíziu dovedna 9,8 miliardy hodín. Ich odpovede
porovnali s úmrtnosťou.
„Závery naznačujú, že výrazné skrátenie dĺžky
života môže súvisieť s dlhým sedením dospelých
Austrálčanov pred televízorom,” napísal Veerman.
Výsledky ankety medzi obyvateľmi
Slovenska zo septembra 2011
Koľko hodín denne sledujete televíziu?

1 - 2 hodiny (50.0%)
3 - 4 hodiny (43.8%)
5 - 6 hodín (0.0%)
6 a viac hodín (6.3%)
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Rozšírte si svoj obzor

BIBLIA
Biblia (z gréckeho biblia = knihy) alebo
Písmo Sväté je zbierka kníh (spisov), ktoré
kresťanstvo (a prvú časť aj židovstvo) pokladá
za sväté. Milióny ľudí veria, že Biblia obsahuje
Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery.
Biblia sa pokladá aj za cenný kultúrno-historický
dokument ľudstva. Bibliou sa zaoberajú okrem
teológie (kresťanskej teológie) aj vedné disciplíny ako biblická kritika, výklad Biblie (exegéza),
religionistika, dejiny literatúry, hebraistika atď.
Nie je to len kniha, je to kultúra, Božie Slovo,
literárny žáner i história Izraela. Biblia bola preložená do viac ako 2000 jazykov a je to najrozšírenejšia kniha na svete.

Najpredávanejšia kniha na svete.
Prekonala časové a kultúrne hranice.
Unikla všetkým snahám o likvidáciu.
Mení životy ľudí !

Poznáte ju?

Rukopisy Starého zákona

Celé jedno tisícročie pracovali generácie masorétov na tom, aby zachovali jednotný a pevný
text starého zákona. Bola to zložitá a namáhavá práca mnohých a mnohých písmarov (soferim), ktorí starostlivo strážili každé slovo a každé písmeno. Číselný význam každého písmena
spočítavali. Opravovali chyby predchádzajúcich
opisovačov. Odstraňovali odchýlky všetkých dostupných rukopisov, prípadne ich nahradzovali
bezchybnými. Opotrebované zvitky (kože, pergamenov, papyrusov) ničili alebo pochovávali.
Preto sa zachovalo tak málo pamätných písomností.

Biblia a jej vznik

Biblia: 66 kanonických kníh
Starý Zákon: 39 kníh
Nový Zákon: 27 kníh
Počet pisateľov: cca 40
v časovom rozpätí cca 1500
rokov
Kanonizácia SZ a NZ
Z gréckeho kanón - norma,
meradlo. Kánon je zbierka autoritatívnych (záväzných) biblických spisov - kníh. Keďže knihy
Biblie vznikali v rôznych dobách a písali ich rôzni autori pre rôznych čitateľov, mali na počiatku
svojej existencie individuálnu formu a až behom
času sa začali tvoriť menšie zbierky až do vzniku
kánonu.
Starozákonný kánon bol definitívne vymedzený a ustálený v roku 92 n.l. uznesením židovských učiteľov (kňazov) na synode v Jamnii.
Označuje sa tiež ako palestínsky (hebrejský) kánon (hebr. Tenach). Obsahuje 39 kníh. Katolícka
cirkev k nim však neskôr pridala do svojej Biblie
aj 7 deuterokanonických kníh (tzv. apokryfy).
Oficiálne sa tak stalo na Tridentskom koncile v
roku 1546.
Kanonizácia Nového Zákona bola zavŕšená na koncile v Laodiceji v roku 364. Počet NZ
kníh bol ustálený na 27. Z kánonu boli vyradené niektoré spisy napr. List Barnabášov, Hermov
pastier a Skutky apoštola Pavla.
Rozdelenie Biblie na kapitoly a verše prešlo
vývojom. Dnešné rozdelenie na kapitoly sa pripisuje canterburskému arcibiskupovi Štefanovi
Langtonovi (začiatkom 13. storočia). Pôvodcom
číslovania na verše je francúz Róbert Estiene
(známy ako Róbert Stephanus). Pôvodné rozdelenie urobil v roku 1551 na gréckom texte Biblie
a v roku 1555 ho zaviedol aj do latinského textu
Vulgáty. Celá Biblia má 1189 kapitol - SZ - 929;
NZ - 260; najdlhšia kapitola - Žalm 119; najkratšia kapitola - Žalm 117.

Zvitky proroka Izaiáša nájdené v Kumránskej
jaskyni. V usporiadaní a znení textu nevykazuje
kniha Izaiáš žiadnu odchýlku od predtým známych rukopisov.

Formy rukopisov

Zvitok lat. liber, volumen, rotulus sa skladá z
pergamenových listov zošitých do zvitku, kotúča.
Kódex - má orezané na seba kladené listy, ktoré
drží pokope zošitové vlákno, teda majú formu
dnešných kníh. Objavuje sa v 2. storočí n.l.
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doch. Textus receptus je text, ktorý sa nachádza
vo väčšine pôvodných biblických rukopisov. Čím
vo viacerých a v čím starších biblických rukopisoch sa daný verš nachádzal, tým mal väčšiu
šancu dostať sa do textu receptu. V študijných
vydaniach Biblie sú všetky odchýlky (od textu
receptu) – ako ich zaznamenávajú iné rukopisy
– uvedené pod čiarou v tzv. kritickom aparáte.
Každý, kto ovláda hebrejčinu a gréčtinu – jazyky, ktorými boli knihy Biblie pôvodne napísané,
si môže kúpiť najautentickejší text – „textus receptus” – a čítať Písmo Sväté podľa jeho najvernejšej dostupnej verzie.
Všetky vo svete známe a zaužívané preklady z obdobia reformácie cca do roku 1900 boli
preložené práve z tohto „textu receptu” – napr.
Lutherova Biblia (1522), Kralická Biblia (15641613), King James (1611), atď.
Spomedzi mladších rukopisov za zmienku stojí
Codex Aleph (zo 4. stor), ktorý sa objavil v roku
1844 na Sinajskom poloostrove (označovaný aj
ako Codex Sinaiticus).
Je takmer rovnaký ako Codex B (tiež zo 4. stor.)
(označovaný aj Codex Vaticanus), ktorý dostal
svoj názov podľa toho, že bol nájdený vo Vatikánskej knižnici v roku 1475. Do Vatikánskej
knižnice ho údajne deponoval pápež Mikuláš V. v
roku 1448. Z predchádzajúceho obdobia o kódexe B nie je s určitosťou známe nič bližšie.

V roku 1947 v jaskyni nad archeologickým náleziskom Khirbet Qumran, blízko Mŕtveho mora,
beduín pri hľadaní zatúlanej kozy hodil kameň
do jaskyne, pričom začul zvuk rozbíjacúceho sa
džbánu, v ktorom boli zvitky Biblie.
Najznámejšie starozákonné rukopisy sú Kumránske rukopisy, ktoré boli objavené v 11
jaskyniach pri Mŕtvom mori. S výnimkou knihy
Ester sa našli fragmenty hebrejských rukopisov
všetkých starozákonných kníh. Vďaka dobrému
uchovaniu (v hlinenom džbáne) sa našiel kompletný zvitok knihy proroka Izaiáša. Z ostatných
kníh sa našli často veľké a obsažné zbytky rôznych rukopisov. Všetky tieto spisy sú datované
do obdobia od 4. storočia pred n.l
do roku 68 n.l. Ostatné najstaršie
rukopisy celého Starého zákona
pochádzajú z 10. alebo začiatku
11. storočia nášho letopočtu.
K veľkému prekvapeniu (niektorým
i ku sklamaniu)
obsahovali
rukopisy
z Kumránu
rovnaký text
ako rukopisy
z 10. storočia.
Počas prvého
tisícročia
od
vzniku
kresťanstva sa zaKeramický džbán, v akom sa
chovalo asi 750
našli framenty zvitkov Biblie.
rukopisov Novej zmluvy (NZ) a niekoľko desiatok rukopisov
Starej zmluvy (SZ). Pravdaže, pri jednotlivých
rukopisoch nešlo o kompletne zaznamenaný text
SZ či NZ, ale o rukopisy jednotlivých kníh, ktoré
SZ či NZ obsahujú, resp. „len” o zlomky – o časti
textov jednotlivých kníh.

Rukopisy Nového zákona

Zhruba 200 rokov existuje v nemeckom meste
Štutgart komisia, ktorej členovia sa venujú porovnávaniu rukopisov Biblie. Táto komisia zostavila takzvaný textus receptus – originálny text
Písma Svätého. Textus Receptus znamená „prijatý text.” Aj keď sa tento názov zvyčajne aplikuje na grécky Nový Zákon, používaný takmer
vo všetkých biblických prekladoch v období reformácie, tento názov sa vzťahuje aj na starozákonný hebrejský text použitý v týchto prekla-

V roku 1881 vyšiel Westcott-Hortov grécky
Nový Zákon. Ten spracoval vysvätený anglikánsky biskup B. F. Westcott a jezuitský profesor F.
J. A. Hort (Oxford) - tak, že prepísali pôvodný
grécky originál Nového Zákona - Textus receptus
(Prijatý text). Východzím rukopisom k práci bol
hlavne Vatikánsky a Sinajský kódex.
Z neho následne vzniklo Nestlé-Allandovo vydanie gréckeho Nového Zákona.
Z Westcott-Hortovho vydania a neskôr z NestléAllandovej úpravy vznikli mnohé revidované moderné preklady Nového Zákona. V týchto prekladoch však chýbajú mnohé verše, resp. ich časti.
Napr. Mat 17,21; Mar 7,16; Sk 8,37 atď.

Prvé preklady

Septuaginta (z lat. „sedemdesiat“) je grécky
preklad Starého zákona z hebrejčiny. Používala
ho vznikajúca kresťanská cirkev.
Vznikol, podľa legendy, na ostrove Faros pri Alexandrii, kde ho napísalo 70/72 židovských učencov za 72 dní (odtiaľ názov Septuaginta). Na
preklade sa pracovalo pravdepodobne už za Ptolemaia Philadelpha, dokončený však bol až neskôr (275-130 pred Kr.). Nepravidelnosti v štýle
a hodnote prekladu nám umožňujú rozpoznať
mnohých prekladateľov. Oproti palestínskemu
kánonu obsahuje aj deuterokanonické knihy.
Vulgáta je všeobecne rozšírený latinský preklad Biblie, ktorý je ako jediný platný v katolíckej cirkvi. Tridentským koncilom bol uznaný
ako rovnocenný so základným textom. V roku
383 z poverenia rímskeho biskupa Damasa začal
s prekladom učený cirkevný otec Hieronymus,
preklad však pravdepodobne dokončili iní prekladatelia. Hieronymus použil existujúci preklad,
bežne používaný latinsky hovoriacimi kresťanmi,
tzv. Vetus Latina (znamená „starý latinský“), nazývaný aj Itala, ktorý vznikol už v 2. storočí a
začiatkom 3. storočia. Vulgáta dosiahla všeobecné uznanie až v čase Gregora Veľkého.

Reformácia a preklady

John Wycliffe (cca. 1330-84): prvý úplný preklad do angličtiny. Jeho preklad Biblie z Vulgáty
do rodnej Angličtiny v roku 1382 je známy ako
Wycliffova Biblia.
Martin Luther (od roku 1522): prvý nem. preklad (protestantský) z pôvodného (gréckeho a
hebrejského) textu.
Kralická biblia (1579-1593): prvé šesťdielne vydanie vychádzalo postupne v rokoch 1579-1593,
zahŕňalo okrem prekladu aj výklad. Prvé vydanie v jednom zväzku bez výkladu vyšlo v roku
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1613. Pochádza z prostredia Jednoty Bratskej,
t.j. z husistkej vetvy reformácie. Považuje sa za
významnú jazykovú pamiatku. Slovenskí evanjelici používali jazyk tejto Biblie až do 19. stor.
ako jazyk svojej literatúry a do 20. storočia ako
liturgický jazyk (tzv. biblická čeština).
Preklady Biblie sa začali šíriť predovšetkým po
vynájdení kníhtlače (Johann Gutenberg r. 1444).
Prvý výtlačok Biblie vyšiel v roku 1462 v Mainze v Nemecku. Bola to Vulgáta (tiež známa ako
42-riadková Biblia alebo Mazarinova Biblia).

Súčasné preklady

O šírenie Biblie sa starajú najmä biblické spoločnosti. Najvýznamnejšia je Britská biblická spoločnosť, založená v roku 1804. Podľa jej vzoru
vznikli a vznikajú národné biblické spoločnosti.
Dnes je Biblia – celá alebo jej jednotlivé knihy
preložená do 2167 jazykov (údaj z roku 1996).

Voľba prekladu

Pri štúdiu Biblie je dobré porovnávať viaceré
preklady. Avšak na každodenné používanie by

sme mali mať jeden ustálený preklad. Oceníme
to najmä pri memorizácii textov. Pri jeho výbere
treba vychádzať z nasledovných predpokladov:
Kvalita prekladu sa posudzuje podľa jeho vernosti pôvodnému textu. V slovenčine existuje
cca 15 prekladov Písma alebo jeho častí. Hovorí
sa, že preklad je buď verný alebo pekný. K dôkladnému štúdiu potrebujeme verný preklad.
Preklad z prekladu. Niektoré Biblie boli vytvorené prekladom z už preloženého textu (latinského, anglického atď). Je potrebné si uvedomiť
že pri takýchto riešeniach dochádza k posunu,
ba dokonca strate významov obsiahnutých v inšpirovanej pôvodine.
Parafrázované preklady nie sú vhodné na
hlbšie teologické štúdium. Sú to voľné preklady
určené pre ľahšie pochopenie biblického textu na
úkor jeho presnosti. Sú vhodné pre deti alebo
začiatočníkov.
Preklad nie je výklad. Pri štúdiu Biblie je potrebné sa odpútať od výkladov a poznámok uvedených pod čiarou, za kapitolou a pod. Tie sú

často poznačené náboženským presvedčením
prekladateľa alebo vydavateľa.
Biblia sa vysvetľuje sama. Ak hľadáme pravý
význam niektorého výroku resp. pasáže, je dobré porovnať dané miesto s inými miestami, kde
sa vyskytujú podobné výrazy. Na tieto účely slúžia krížové odkazy, ktoré sa nachádzajú v kvalitných prekladoch, biblická konkordancia, príp.
softwarové nástroje s vyhľadávaním.
Zdroj: Juraj Potúček, Biblická konkordancia
H. H. Meyers: Battle of the Bibles
Hemphill: História revidovaného prekladu W.F.Moulton:
Anglická Biblia
Anton Tyrol, Vatikánsky kódex gr. 1209, B/03

ODPORÚČAME:

Veľká rodinná Biblia

34,99 €

Božie stále Slovo
v chaotickom svete

Autenticita Biblie
Ted N. C. Wilson

Predstavte si regály kníh o dĺžke viac ako 1 kilometer. Library of Congres
v Spojených štátoch je najväčšou knižnicou na svete. V regáloch kníh s
dĺžkou takmer 1200 m sa nachádza takmer 145 miliónov titulov. Zbierka
obsahuje viac ako 33 miliónov kníh. Mnohé z týchto kníh mali veľký vplyv.
Avšak žiadna kniha nemala taký veľký vplyv ako Biblia. Táto kniha bola
milovaná aj nenávidená. Mnohí v priebehu ľudskej histórie proti nej neúprosne bojovali, bola však nadprirodzeným spôsobom ochránená.
Biblia mala veľký vplyv na politiku a kultúru, avšak jej jedinečnosť spočíva
v jej prameni a téme, o ktorej hovorí. Je Božím zjavením. Skrze Bibliu
si Boh razí cestu k nám a sprostredkuje nám svoju túžbu nás zachrániť.
„Celé Písmo je inšpirované Bohom...” (2. Tim. 3, 16). Bol to sám Boh, ktorý inšpiroval pisateľov Biblie a oni potom písali ľudskou rečou.
Biblia nie je zbierkou „chytrácky vymyslených bájok” (2. Petr. 1, 16).
Mnohé splnené proroctvá dokazujú spoľahlivosť Biblie a potvrdzujú jej dôveryhodnosť ako neomylného zjavenia Božej vôle. Napriek všetkým pokusom ju zničiť bola Biblia zachovaná v pozoruhodnej precíznosti.
Otázka autority
Hlavný dôvod, prečo mnohí ľudia neakceptujú Bibliu ako Božie inšpirované
Slovo je ten, že by potom museli akceptovať autoritu Biblie vo svojom
osobnom živote. Písmo sväté má božskú autoritu, pretože v ňom hovorí
Boh skrze Svätého Ducha. Boh bol a je aktívny pri sprostredkovaní svojho
Slova. Pisatelia Biblie boli pred dávnymi časmi vedení k písaniu Duchom
Svätým (pozri 2. Petrova 1, 21). Ten istý Duch, ktorý inšpiroval Bibliu,
musí naplniť aj nás dnes, keď ju čítame. Bez osvietenia nášho myslenia
svätým Duchom nemôžeme Biblii rozumieť alebo ju uznať ako záväznú
Božiu vôľu.
Akceptovanie skutočnosti, že Boh skrze svoje Slovo s nami ľuďmi aktívne
komunikoval a ešte stále komunikuje, dáva Biblii autoritu. Ona je konečnou platnou autoritou vo všetkých otázkach viery a života. Nemôžeme
dopustiť, aby vedecké alebo sociálno-kultúrne sily určovali, čo Biblia znamená. Slová apoštola Pavla, ktoré napísal veriacim v Ríme pred takmer
2000 rokmi, sú rovnako aktuálne aj dnes. Píše: „A nepripodobňujte sa
tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali,
čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!” (Rim. 12,2).
Niektorí ľudia akceptujú síce Bibliu
ako Božie Slovo, neveria však, že
celá Biblia je inšpirovaná. Na základe rôznych kritérií, ktoré používajú,
tvrdia, že niektoré časti Biblie nie
sú inšpirované tak, ako iné. V mnohých kresťanských kruhoch táto kritika Biblie zredukovala jej autoritu na
minimum, alebo ju úplne anulovala.
Božia komunikácia s ľuďmi bola do
veľkej miery utlmená.
Prostriedky alebo metódy, ktoré sa vo
všeobecnosti používajú k pochopeniu
literatúry, sú vo vzťahu k Biblii nedostatočné. Biblia má prevahu nad všetkou ľudskou múdrosťou a literatúrou.
Je normou, ktorou majú byť merané iné myšlienky a metódy. Namiesto
toho, aby bola predmetom nášho posudzovania, všetko má byť posudzované ňou, pretože ona je meradlom charakteru a kontrolnou inštanciou
všetkých skúseností a myšlienok. (pozri 1.Kor. 2,15; 2.Kor. 10,5).
Skutoční kresťania akceptujú Bibliu ako základ všetkého svojho presvedčenia. Vidia na jej stranách svoju jedinečnú prorockú identitu a misiu.
Musíme vzdorovať skrytým i menej skrytým pokusom diabla odviesť nás
od Biblie a od jednoduchého chápania toho, čo Boh povedal - od pravdy.
Musíme vidieť celú Bibliu ako autoritu, veď ako môžeme dôverovať Kristovi
ako nášmu Vykupiteľovi, keď pochybujeme o ňom ako o našom Stvoriteľovi. Alebo ako môžeme veriť v Biblii obsiahnutým výpovediam o doslovnom
príchode Ježiša Krista, keď pochybujeme o biblickej správe o stvorení za

Aj napriek neistote
vo svete okolo nás,
môžeme mať pevnú
dôveru v nemenné
Božie Slovo.
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šesť dní v jej jasnom doslovnom význame? Musíme čeliť každodenným
výzvam s rovnakou pevnou dôverou v Božie Slovo, akú mal Ježiš, keď stál
zoči-voči pokušiteľovi. (pozri Mat. 4,4-11).
Americká spisovateľka Ellen G. Whiteová napísala: „Musíme byť veľmi
opatrní, aby sme Bibliu nevysvetľovali nesprávne. Jasné náuky Božieho
Slova nemajú byť zduchovňované tak, aby sme stratili z očí skutočnosť.
Nevnášajte nasilu do biblických veršov zvláštny význam v snahe povedať
niečo senzačné, čo dáva krídla fantázii. Berte Slovo tak, ako to je napísané.” (Selected Messages, zv. 1, str. 170)
Praktické následky
K uznaniu autority Biblie patrí viacej, než len veriť, že to, čo v nej stojí, je
pravda. Božie Slovo je styčný bod medzi nami a naším Stvoriteľom. Práve
tak, ako nemôžeme mať s niekým len teoretický vzťah lásky, tak nie je
možné autoritu Biblie uznať len teoreticky, ale treba ju uznávať aj v praxi.
Keď vidíme, že Božia autorita sa zakladá na láske a pravde, musí v nás
vyvolať reakciu lásky, viery a ochotnej poslušnosti.
Raní protestantskí reformátori boli presvedčení, že každý má mať právo
čítať a študovať Bibliu osobne. Luther, Wycliffe a mnohí iní boli ochotní
riskovať svoj život, aby preložili Bibliu do reči, ktorej ľudia rozumeli. Oni
pochopili, že ak Biblia má mať vplyv, nestačí o nej len hovoriť, ale skutočne ju aj študovať. Sila, ktorá je na jej stranách zasľúbená, bude vyliata
len na tých, ktorí ju čítajú, prežívajú, učia ju a zvestujú bez predpojatosti.
Len tí, ktorí svoj osobný a spoločenský život nechajú formovať jasnými
pravdami Biblie, zakúsia jej silu. Elen G. Whiteová povzbudzovala ľudí k
horlivému štúdiu Biblie. Napísala: „Biblia je adresovaná každému - každej
spoločenskej vrstve, ľuďom každého pôvodu a veku. Povinnosťou každého
inteligentného človeka je skúmať Písmo sväté. (Sings of the Times 20.
august 1894).
Pevná kotva
Svet, v ktorom žijeme, sa vyznačuje nestabilitou. Zničujúce prírodné katastrofy naberajú na početnosti a intenzite. V politike vládne veľký zmätok, pretože svetové hospodárstvo sa nezotavuje očakávaným spôsobom.
Kriminalita stúpa. Spoločenské a rodinné hodnoty sa rozpadávajú. To, ako
sa s týmito pomermi vyrovnáme, má veľa spoločného s kvalitou nášho
života, našou osobnou spokojnosťou a naším večným osudom.
Keď prijímame Bibliu ako autoritatívne posolstvo od Boha, máme v nej
prameň stability, ktorý dáva nášmu životu zmysel! Vidíme, že Boh riadi
nielen vesmír, ale aj náš každodenný život. Keď odvrátime svoj zrak od
chaosu a protirečení života okolo nás a nájdeme si čas, aby sme sa pozreli
do Slova Božieho, potom pochopíme seba a nádherný Boží plán pre nás.
V Biblii nájdeme istotu poznania, že naša hodnota spočíva v tom, že nás
Kristus stvoril a vykúpil.
Božie Slovo je autoritatívne pre cirkev a jej misijné poslanie vo svete. Ale
ešte dôležitejšie je, že je autoritou pre môj život. Moja viera v osobného
Boha je formovaná poznaním nepredstaviteľnej Božej lásky k nám ľuďom.
Môžeme dôverovať, že Boh v našom živote vykoná presne to, čo hovorí vo
svojom písanom Slove. Môžeme sa na to s vierou spoľahnúť.
Je to veľké požehnanie, že tvárou v tvár neistote, ktorá vládne vo svete
okolo nás, môžeme mať absolútnu dôveru v nemenné Božie Slovo. Keď
čítame Bibliu pod vedením Svätého Ducha, privedie nás to k „prebudeniu
a reformácii”. Postavme sa ako ľud Boží - každý osobne aj spoločne - pod
autoritu „pôvodcu a završovateľa našej viery” (Žid. 12, 2). Zaviažme sa,
že budeme študovať Bibliu každý deň. Keď to budeme robiť, odhalíme
novú silu v našom duchovnom živote, ktorá nás vyburcuje a uschopní s
plným oduševnením zvestovať dobrú správu, že chaos, neistota, strach
a bolesť nebudú vládnuť navždy. Ježiš sa skoro znovu vráti. Skoro bude
skutočnosťou „nové nebo a nová zem” (Zj. 21,1), „kde už nebude žiadna
smrť, ani smútok, ani plač, ani bolesť”. Aké požehnanie, že sa môžeme
úplne spoľahnúť na jednoduché čítanie autoritatívneho Božieho Slova!
Zdroj: Adventist World
5

Chyba vo výpočtoch?
Prečo predpovede o konci sveta zlyhávajú?

• 21.5.2011
• 21.10.2011
• 21.12.2012

??????

Deväťdesiatročný americký kazateľ Harold Camping, ktorý opakovane prorokoval koniec sveta, sa svojim priaznivcom ospravedlnil za chybné predpovede a
oznámil svoj odchod do dôchodku.
Bývalý stavebný inžinier Camping, ktorý niekoľko rokov viedol sieť kresťanských staníc Family Radio, apokalypsu predpovedal už trikrát: na september
1994, 21. máj 2011 a potom 21. október 2011. Po tom, čo sa nenaplnilo ani posledné z týchto proroctiev, sa vraj cíti sklamaný. Ako uviedol, už ďalej nemôže
viesť sieť svojich staníc, ani svojich priaznivcov.
Svojich poslucháčov v správe zverejnenej na internete vyzval, aby naďalej verili
v Boha, modlili sa a boli veľmi trpezliví, pokiaľ ide o súdny deň.
Nevieme povedať, ako presne Camping ku svojim výpočtom došiel, ale jedno je
isté - neboli správne.
Okrem Campinga sú aj iní predpovedači konca sveta, resp. prevratných udalostí. Napr. podľa Nostradama, Zem má zasiahnuť obrovská kométa menom NIBIRU, ktorá by mala udrieť niekde do Talianska či Atlantického oceánu a zahubiť
všetko živé v tejto oblasti. Na rad a čelo sveta by sa tak mala následne dostať
mongolská ríša (Čína).
Indický prorok Ragupta Sawanni zasa tvrdí, že po tretej svetovej vojne, ktorá
spôsobí zánik Spojených štátov amerických, príde nový svetový poriadok a nová
civilizácia bude založená na duchovných hodnotách.
O konci sveta hovorí aj mayský kalendár, podľa ktorého končí 5. cyklus - vek
piateho slnka dňa 21.12.2012. Mayovia označujú tento deň za koniec dní a
času, ako ho poznáme.
Zaujímavé sú aj výpočty ruských vedcov, ktorí zistili, kedy nastane koniec
sveta. Tvrdia, že vypočítali presný dátum, kedy do našej planéty narazí obrovský asteroid Apophis. Katastrofa by vraj mala nastať presne 13. apríla 2036.
„Apophis sa priblíži k Zemi na vzdialenosť 37-38-tisíc kilometrov už v apríli
2029,” povedal profesor Leonid Sokolov zo štátnej univerzity v Petrohrade. „No
kolízia asteroidu so Zemou by mala nastať o niekoľko rokov neskôr, teda 13.
apríla 2036,” dodal. Asteroid Apophis prvýkrát objavili v roku 2004. Má priemer
asi 300 metrov, hmotnosť 100 miliónov ton a odhaduje sa, že by mohol Zem
zasiahnuť obrovskou silou. Vedci z NASA možnú zrážku potvrdili.
Pre mnohých ľudí pojem koniec sveta znamená zánik ľudstva, zmarenie
všetkých nádejí, katastrofu, ktorá naháňa strach. Pre veriacich ľudí by to však
nemal byť definitívny koniec, ale začiatok nového, lepšieho života bez sĺz, utrpenia, bolestí, chorôb a smrti - života, ktorý trvá večne. Tento život sa podľa
Biblie začína príchodom Ježiša Krista na našu Zem, vzkriesením mŕtvych a premenením živých veriacich. „Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj
vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by
som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím
vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj
vy boli.” Ján 14,1-3
V tejto súvislosti mnohí zdôrazňujú, že Ježiš Kristus príde „ako zlodej v noci”
(1.Tes 5,2). Teda nečakane. Často sa hovorí, že to môže byť dnes, aj o 100

rokov. Avšak odborník na
biblické proroctvá, Edwar
Reid s takýmto prístupom
nesúhlasí.
Upozorňuje,
že Pavlov výrok o nečakanom príchode Ježiša
Krista sa netýka skutočných veriacich. Pavol totiž hovorí:
„Lebo sami
dôkladne viete, že deň
Pánov príde tak ako zlodej
v noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť,
vtedy náhle príde na nich
zahynutie ako bolesť na
tehotnú ženu, a neujdú.
Ale vy, bratia, nie ste vo Harold Camping tvrdil, že termíny konca sveta
tme, aby vás ten deň za- vypočítal vďaka tomu, že rozlúštil biblický kód.
chvátil ako zlodej.” (1.Tes 5,2-4) Inými slovami, ak nás - veriacich príchod Pána
Ježiša prekvapí ako zlodej, je s nami zle. Ak sme „synmi svetla", nemali by sme
byť zaskočení.
Na inom mieste evanjelista Matúš píše: „o tom dni a o tej hodine nevie nikto,
ani nebeskí anjeli, iba sám môj Otec.” (Mat 24,36). Znamená to však, že by sme
nemali vedieť ani približnú dobu? Určite nie. Písmo nás na mnohých miestach
vyzýva, aby sme poznali čas, v ktorom sa nachádzame. (Rim.13,11, Zj. 22,10).
„Jeden výrok Spasiteľa nemožno vykladať tak, aby odporoval inému výroku.
Hoci nikto nevie deň a hodinu Kristovho príchodu, Pán nás poúča a vyzýva, aby
sme poznali blízkosť určeného času.” Ellen Whiteová, Great Controversy, str.
370.
Prorok Ámos napísal: „Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho bez toho, aby zjavil
svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom.” (Ámos 3,7)
Keď Pán Boh plánoval, že zahladí Zem potopou, oznámil túto skutočnosť Enochovi - prvému prorokovi - už takmer 1000 rokov dopredu. (Júda 1,14) Pán
Boh si na to zvolil zaujímavý spôsob - povedal Enochovi, aby pomenoval svojho
syna Matuzalem. A význam tohto mena (METHUSALAH) bol: „pri jeho smrti to
príde".
A naozaj. V Písme čítame: „V roku šesťsto života Noachovho... otvorili sa
prieduchy nebies.” (1.Moj 7,11). Prišla potopa. Vtedy mal Matuzalem 969 rokov
- čo je rok jeho smrti. Výpočet: Matuzalem mal 187 rokov, keď sa mu narodil
syn Lámech, Lámech mal 182 rokov, keď sa mu narodil syn Noach. Teda Matuzalem mal 369 rokov, keď sa narodil jeho vnuk Noach. 369+600=969.
Čo myslíte, vedel Matuzalem, kedy zomrie? Nevedel dňa ani hodiny, ale mohol
vedieť rok. Totiž 120 rokov pred jeho smrťou Pán Boh poslal Noeho, ktorý kázal:
O 120 rokov príde potopa! (1.Moj 6,3; 1.Petr 3,20).
Z uvedeného vyplýva otázka: Ak Pán Boh upozornil svoj ľud pred potopu,
myslíte, že nechá svoj ľud tápať v nevedomosti pred jeho druhým príchodom?
Je isté, že nikto nedokáže vypočítať presný dátum Kristovho príchodu. To však
neznamená, že nemáme skúmať znamenia doby. „Dôkladným skúmaním proroctiev pochopíme, kde v svetovej histórii sa nachádzame, a s istotou poznávame, že druhý príchod Kristov je blízko.” Ellen Whiteová. Testimonies, vol. 4, str.
592.
www.topky.sk
www.koniecsveta.com
Dr. Edwar Reid, God's Great Prophetic Timeline

Hypnóza a mozog
Hypnóza je stav, v ktorom sa hypnotizovaná osoba odpojí od vonkajšieho sveta a jej myseľ sa sústredí iba na jeden bod.
Hypnotizovaná osoba nereaguje na nič, čo sa okolo nej deje, iba na pokyny hypnozitéra. K hypnotizovaniu používajú
hypnotizéri rôzne pomôcky a techniky. Najčastejšie to je monotónny hlas a opakujúce sa slová. Používajú sa pri tom
rôzne kyvadlá s guľôčkami, no niektorým hypnotizérom dokonca postačí len povedať: spi!
Ako by sa mal veriaci človek stavať k hypnóze?
Začiatky hypnózy
V 18. storočí ako prvý revolučnú metódu hypnózy použil viedenský lekár
Franz Anton Mesmer. V roku 1778 ju predstavil v Paríži, kde uspel, a začali ho
navštevovať ľudia z bohatšej vrstvy. Steny jeho „ambulancie” boli obvešané astrologickými symbolmi, panovalo v nej prítmie a pacient pri liečbe ležal vo vani
s vodou. Mesmer chodil okolo vane vo fialovom odeve a pacienta sa sem-tam
dotýkal akousi kovovou kúzelníckou paličkou.
Modernejšia hypnóza
Slovo hypnóza, ktoré prvýkrát použil v roku 1841 britský chirurg James Braid,
je odvodené od gréckeho boha spánku Hypnosa, ktorý na všetko živé zosielal
spánok, aby ich zbavoval trápenia a starostí. Braid ako prvý použil tradičnú
pomôcku na hypnotizovanie - okrúhle vreckové hodiny kývajúce sa na retiazke.
Hypnóza je dnes populárna a objavuje sa v rôznych formách na riešenie najrôznejších psychických problémov. Lekárska literatúra je preplnená najrôznejšími príkladmi - od prejedania až po rôzne závislosti, napr. na nikotíne.
Hoci navonok vyzerá hypnóza celkom nevinne, nesie so sebou celý rad vedľajších účinkov. Jedným z nich je poškodenie predného mozgového laloka - sídla
vôle, charakteru a morálnych hodnôt.
Ak by sme zmerali v tomto stave pomocou EEG mozgové vlny hypnotizovanej
osoby, zistili by sme, že sa z jej mozgu stratili vlny typu beta, ktoré zabezpečujú
zdravé myslenie. Naopak, objavili by sme tzv. alfa vlny, v ktorých mozog síce
prijíma informácie a inštrukcie, ale nevyhodnocuje ich. Pamäť a city fungujú
dobre, hypnotizovaná osoba sa môže smiať aj plakať. Nedokáže však kriticky
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analyzovať informácie podľa morálnych hodnôt, nakoľko racionálne, rozumové
uvažovanie je vynechané. Predný mozgový lalok bol skratovaný. Toto vyradenie
kontrolného centra myslenia - hoci len na prechodnú dobu - môže byť nebezpečné.
Najjednoduchší spôsob uvedenia do hypnózy je použitie kmitajúceho svetla, na
ktoré hypnozitér sústredí naše oči. Ale to sa môže udiať aj relatívne nevedome.
Do hypnotického stavu nás môže priviesť aj kmitajúce svetlo TV obrazovky. Celý
rad expertov na hypnózu uvádza, že televízia vykazuje silné hypnotické účinky.
Jednotlivé zábery televízneho programu sa menia priemerne každú tretiu až piatu sekundu. Tieto meniace sa zábery silne ovplyvňujú našu psychiku. Najmä u
detí. Vyhodnocovanie EEG u detí, ktoré sledujú obľúbené TV programy ukazuje,
že po dvoch až troch minútach sledovania ich mozgové vlny pracujú iba v stave
alfa. Pri sledovaní TV sú tak vlastne „duchom neprítomné".
Pod vplyvom televízie tak predný mozgový lalok nefunguje, ako by mal. Videnie, pamäť, emócie sú síce v poriadku, ale mozog nedokáže kriticky analyzovať
informácie. Pri sledovaní „hororových” scén má divák tendenciu sa len zasmiať
alebo mávnuť rukou, až postupom času úplne znecitlivie. Neustála stimulácia
zmyslov brzdí analytické procesy mysle a tak marí aj racionálne spracovanie
deja v reálnom živote. To neskôr vedie k rôznym únikovým technikám – najrôznejším závislostiam, apatiám až odmietnutiu disciplinovaného myslenia pri
riešení zložitých problémov a rozhodovania sa.
Aj keď ide o jednu z najpreskúmanejších tém našej kultúry, iba málo ľudí si uvedomuje, aké závažné dôsledky môže sledovanie televízie mať.
www.historyofhypnosis.org
Dr. Neil Nedley „Proof Positive“
Znamenia dnešnej doby

Unikátne nálezy gigantických kostier:
Vymyslené historky alebo seriózne fakty?

Ľudia boli obri!

Nový archeologický objav obrích kostí, Gruzínsko, August 2008
V gruzínskej oblasti Haragulsk neďaleko Borjomi boli v jaskyni nájdené kosti
obra. Podľa legiend, ktoré si po stáročia odovzdávajú miestni ľudia, obývali túto
oblasť zvláštne stvorenia - obri. Teraz sa tieto legendy stali realitou. Po prvom
prieskume vedci zistili, že nájdená lebka je takmer trikrát taká veľká, ako majú
moderní ľudia. Podľa kostí potom stanovili výšku jedinca, ktorú mal za svojho
života. Obor bol vysoký 2,5 - 3 metre.
Podľa legiend obri obývali oblasť hôr Borzhomi. Geológovia preukázali, že túto
oblasť kedysi postihlo veľké zemetrasenie, ktoré zmenilo povrch. V tomto okamihu
nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o náleze. Objavené skamenené kosti
boli odoslané k ďalšiemu štúdiu, ktoré môže priniesť nové prekvapenia.

Nálezy kostier ľudí nezvyčajne vysokého vzrastu

Vo Wisconsine počas výstavby skladu na obilie v roku 1879 našli pracovníci veľké stavce, kosti a lebku „neuveriteľnej
veľkosti".
V roku 1898 v Porúrí (Nemecko) vykopali baníci skamenené kosti ľudí vysokých od 210 do 240 centimetrov.
Pozostatky mužov a žien s červenými vlasmi (23 častí mumifikovaných tiel) boli objavené roku 1912 v jaskyni
Lovelock, 70 míľ severovýchodne od mesta Reno (Nevada). Pozostatky merali 2,1 až 3 metre!
V rokoch 1950, počas výstavby ces-

ty v juhovýchodnom Turecku v údolí
rieky Eufrat bolo nájdených veľa hroV blízkosti austrálskej Basarsty sa podarilo baníkom nájsť skamenelé obrovské ľudské stopy. bov s pozostatkami obrov. Na dvoch
Podľa austrálskych antropológov sa vzrast týchto ľudí, ktorých nazývajú megathropus, miestach sa našli stehenné kosti
s dĺžkou 120 cm. Jedna z týchto
pohyboval od 210 do 365 centimetrov.
V riečnych usadeninách v oblasti Basarsty sa nachádzajú kamenné náradia, nože a sekery kostí sa nachádza v Mt. Blanco Fossil
Museum, v Texase.
neobvyklej veľkosti o hmotnosti 4 až 9 kilogramov.

Austrálsky „megathropus“

V roku 1971 vyoral farmár Stephen Walker na svojom poli (v Queenslande) kus ľudskej
čeľusti so zubami vysokými päť centimetrov.
V blízkosti Melgoa, južne od austrálskeho mesta Penrith, N.S.W, boli nájdené tri otlačky
nôh dlhé 60 centimetrov a široké 17 centimetrov. Dĺžka obrieho kroku je 180 centimetrov.
Podobné kostry tzv. magthropusov sa nachádzajú v Číne. Z nálezov fragmentov zubov a
čeľustí vedci vypočítali rozmery človeka: obri z Číny merali 3 až 3,5 metra a ich hmotnosť
musela byť cca 400 kg.

Iné obrie dôkazy

V historickej knihe „History And Antiquities Of Allerdale”, ktorá je uložená v Oxfordskej univerzitnej knižnici, je
záznam o stredovekom náleze obrej kostry v Cumberland v Anglicku. Správa je nazvaná „A True Report of Hugh
Hodson, of Thorneway.” Podľa nej dĺžka kostry bola 4 metre.
V roku 1877 v oblasti Nevadskej púšte jeden baník pri ryžovaní zlata našiel skamenelú ľudskú kosť, ktorá trčala
zo skaly a bola uväznená v kremeni. Noha bola zlomená nad kolenom, kolenný kĺb bol čiastočne zachovalý. Lekári
v Evrek Stone po preskúmaní dospeli k záveru, že skamenelá kosť patrí nepochybne človeku. Antropologické
meranie ukázalo, že veľkosť nohy od kolena po pätu bola 97 centimetrov a vlastník takejto končatiny bol za svojho
života vysoký 3 metre a 60 centimetrov.
V roku 1936 skúmal nemecký antropológ a paleontológ Larson Kohl obrie ľudské kostry nájdené na brehu jazera
Elayzi v strednej Afrike. 12 mužov pochovaných v hrobe malo za svojho života výšku od 350 do 375 centimetrov.
Je zvláštne, že ich lebky boli skosené k brade a mali dva rady horných aj dolných zubov.
Behom druhej svetovej vojny, v Poľsku, boli pri hromadných popravách a kopaní obrovských jám nájdené
skamenelé lebky vysoké 55 centimetrov. To je takmer trikrát viac než lebka moderného dospelého človeka. Gigant
bol za svojho života vysoký minimálne 3,5 metra.
Ivan T. Sanderson, popredný zoológ, bol v šesťdesiatych rokoch častým hosťom americkej televíznej show
„Saturday Night“. V roku 1950 dostal od zvedavého diváka list. Alan Makshira z Alijašky v ňom popisoval nálezy,
ktoré objavil pri práci s buldózérom na stavbe cesty. Pracovníci objavili v dvoch pohrebných pahorkoch obrovské
skamenelé lebky, stavce a kosti dolných končatín. Výška lebky dosahovala 58 centimetrov a na šírku mala 30
centimetrov. Starobylí obri mali dvojnásobný počet zubov.

Čo o tom hovorí Biblia?

Na viacerých miestach Biblie sa dozvedáme o obroch. Obrovská ľudská stehenná kosť
Prvá zmienka pochádza z predpotopnej éry – 1.Moj 6,4: nájdená v Turecku v 90tych rokoch.
„V tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr - a keď Boží South Texas museum.
synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov.
To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.” Tento verš obsahuje spomienku na dávne
obdobie obrov. Podľa biblickej chronológie ho môžeme zaradiť do prvopočiatkov ľudského
rodu. Dozvedáme sa, že dávni hrdinovia boli potomkami Božích synov.
Obri sa vyskytujú (hoci zriedkavejšie) aj v neskorších obdobiach. Po potope sa stretávame
s menom Nimrod. „A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi.” 1.Moj
10,6. V gréckej Septuaginte, preloženej v Egypte, je výraz „MOCNÝ HRDINA", vzťahujúci
sa na Nimroda, prekladaný bežným slovom OBOR. Archeologické nálezy naznačujú, že
Nimrod bol vodcom obrov, ktorí sa vzbúrili proti nebu, následkom čoho ich Hospodin
rozptýlil po tvári celej Zeme. (1.Moj 11,8)
O obroch sa dočítame aj v 4. knihe Mojžišovej, ktorá zachytáva príbehy obsadzovania
Palestíny (Kanánu) Izraelcami. Informácie podávajú vyzvedači vyslaní Mojžišom. „Lenže
ľud, ktorý v tej zemi sídli, je mocný a mestá sú opevnené a nesmierne veľké. Dokonca
sme tam videli potomkov Enákových.” 4Moj 13,29. Meno Enák znamená obor, dlhý krk.
V 4.Moj a 5.Moj sa dozvedáme bližšie informácie o obroch. Pochádzali z troch rodov: z
Cumberland
Elayzi
Porúrie Dnešný
rodu Emim (Emejcov, Emci), z rodu Enákovcov (Enakitov, Anákovcov) a z rodu Rafovcov
Anglicko
Afrika
Čína
Gruzínsko
Nemecko človek
(Refájcov, Refaimcov). Žili v dobe obsadzovania Kanánu - okolo roku 1200 pred n.l.
400 cm
350-375cm
300-350cm 250-300cm 210-240cm 180cm
Ďalšia správa pochádza z neskoršieho obdobia: „A zase bola vojna v Gáte. A bol tam muž
veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch na svojich rukách i na svojich nohách, počtom
dovedna dvadsaťštyri. I ten sa narodil tomu Rafovi.” 2.Sam 21,20 Mesto Gát je filištínske mesto, odkiaľ vyšiel obor Goliáš, ktorého zabil Dávid (1.Sam
17,4.48-51)
V 5.Moj 3,11 nachádzame kurióznu zmienku o Bázanskom kráľovi Ógovi: „Óg, kráľ Bázana, bol pozostal z ostatku obrov... jeho posteľ bola posteľ zo
železa... deväť lakťov dlhá a štyri lakte široká podľa dĺžky lakťa obyčajného človeka (cca 420 x 180 cm).
Nálezy gigantických kostier zapadajú do
biblickej správy, podľa ktorej boli dávni
ľudia vyššieho vzrastu.

Podľa Biblie, stvorený človek bol vyššieho vzrastu a postupom času jeho výška a vek klesá. Naopak,
evolučná teória tvrdí, že človek sa postupne vyvíja a zdokonaľuje. Moderné archeologické nálezy podporujú
správy Biblie.
Žalm 8,5.6: „Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ! Učinil si ho
málo menším než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou.“
Židom 2,6.7: „Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?! Učinil si ho čosi
málo menším od anjelov.“
Znamenia dnešnej doby

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/
http://zahadybiblie.szm.com
www.nephilimskulls.com/Articles.asp?ID=147
http://world-geographic.com
Jonathan Gray: Lost World of Giants
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chlapcovi. „Daruješ svoju krv?“ opýtali sa ho rodičia
so slzami v očiach. Johnny váhal. Jeho spodná pera
sa chvela. „Iste,“ napokon zašepkal, „je to moja sestra.“
A hneď sa ponáhľali do nemocnice. V operačnej sále
Johnny a Mary ležia vedľa seba na oddelených po-

steliach. Johnnyho telo bolo zdravé, zatiaľ čo Mary je
bledá a slabá. Nerozprávajú sa. Keď sa ich oči stretli,
chlapec sa len pousmial. Hadičky boli zapojené, ihla
vpichnutá do Johnnyho ruky a červená tekutina začala tiecť. Keď transfúzia skončila, Johnny prerušil ticho a s chvejúcim sa hlasom sa opýtal doktora: „Kedy
zomriem?“ Až vtedy doktor pochopil, prečo sa jeho
detské pery triasli, keď súhlasil s darcovstvom. On si
myslel, že musí obetovať svoj život za sestru. Napriek
tomu bol ochotný to spraviť, pretože ju miloval a darovanie vlastnej krvi bolo toho najvyšším dôkazom.

Koniec sveta v roku 2012?
Čo znamenajú prírodné
katastrofy?
Návrat k odpočinku

Tvoja voľba

Milý čitateľ, dnes chce získať tvoje srdce niekto
iný. Jeho meno je Ježíš Kristus. Upíri berú krv, ale On
vylial svoju krv za teba. O tri dni vstal z mŕtvych. Ver
mi, Jeho láska je lepšia než tá upíria, vrátane Edwardovej. Jedine jeho krv dokáže zachrániť naše duše. Je
čas oľutovať naše hriechy a dôverovať Ježišovi Kristovi (Skutky apoštolov 20,21). V týchto posledných
dňoch, krátko pred Ježišovým návratom (Ján 14,23),
nedovoľ Luciferovi odkloniť tvoje srdce k nesprávnej
krvi.

Objednajte si sadu letákov v balení:

*http://www.stepheniemeyer.com/twilight.html

Letáky sú na rozdávanie zdarma

Formát A7, (11x7,5 cm) 8 strán

Anatómia hriechu

Dejiny napísané dopredu

Shawn Boonstra

Dr. Hans Heinz

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

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

A5, 96 strán

Cena: 1,50 €

Kresťan a kultúra

Pohľady do Božieho sveta prírody
– 4 diely

18,5 x 12 cm, 96 strán

Cena: 3,00 €
JOE CREWS

resťan

Joe Crews

James A. Tucker

Vplyv kultúry a dobových trendov na život
moderného kresťana

Lekcie zo sveta rastlín a živočíchov s duchovnou aplikáciou na každý deň.
Vhodné aj pre deti od 6 rokov

A6, 32 strán

a

kultúra

60 ks za 2 €
100 ks za 3 €
400 ks za 10 €

Twilight sága – výmysel alebo
pravda

Cena: 0,50 €

19x12 cm, 365+1 príbehov

Kristove podobenstvá

Domov plný štastia

Jednoduché príbehy zo života roľníkov,
remeselníkov či rybárov odkrývajú zákonitosti
každodenného života a Božieho kráľovstva,
z ktorých môžu čitatelia čerpať hlboké, stále
platné pravdy.

O sile evanjelia vo všednom živote. Praktické
rady pre plnohodnotný život v zamestnaní,
manželstve a rodine.

Cena za 4 diely: 6,00 €

Ellen White

Hohnbergerovci, Watersovci

A5, 180 strán, tvrdá väzba

Cena: 2,00 €

A5, 376 strán

Cena: 7,00 €

Ponuka DVD
Posledné udalosti
biblických
proroctiev
Doug Batchelor
SLOvenský
dabing

Dokumentárny film, ktorý
odhaľuje úžasné biblické
predpovede o posledných
udalostiach našej Zeme.
VIDEO DVD – 40 min.

SLOvenský
dabing

Ďalšia ríša

Kde sme stratili krídla?

Biblický pohľad na vývoj
svetových dejín

Zem v priestore a čase, Svetová
potopa, Tajomstvo génov, 6+1 deň
a iné.

Prof. Dr. Walter Veith

video DVD – 30 min.

VIDEO DVD - Sada 9 DVD + bonus!

Cena: 2,00 €

Cena: 14,00 €
Český
dabing

Cena: 2,00 €

Objednávky na čísle 0944 951 800 alebo na adrese: sionplus@centrum.sk
Pri väčších množstvách poskytujeme výrazné zľavy.
Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.znameniadoby.sk
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Tento časopis vychádza aj vďaka Vašej finančnej podpore!

