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Globalizácia
Ako zasahuje globalizačný proces veriacich ľudí?
Termín „globalizácia“ zaviedol Theodor Levitt,
profesor Harwardovej univerzity a ako prvý ho
použil v spojitosti s ekonomikou v roku 1983. Je
to proces rastúceho medzinárodného prepojenia
vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna
interpretácia tohto procesu často označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera
lokálne tradície a regionálne rozdiely, a vytvára
homogenizovanú svetovú kultúru.
Od čias stavby Babylonskej veže, kedy Boh zmiatol jazyky a rozptýlil ľudstvo po celej Zemi, sa
v srdciach ľudí usídlila neutíchajúca túžba po zjednotení. Akási túžba po tom čo bolo predtým. Stav
sveta tesne po potope je v Biblii opísaný stručnou zmienkou: „A celá zem bola jedného jazyka
a rovnakých slov.“ Genesis 11,1.
Zdá sa že v poslednej dobe svet urobil veľké pokroky
v návrate k tomuto pôvodnému stavu.
Keď sa pozrieme na posledný vývoj, zistíme že charakteristickým znamením dnešnej doby je globalizácia
na každej úrovni. Zistíme to pri pohľade na rozrastajúcu
sa Európsku úniu, medzinárodné misie ozbrojených síl,
spoločný vesmírny program bývalých rivalov, fúzie veľkých firiem do nadnárodných gigantických koncernov,
či obchodných reťazcov.

„Integrácia Ukrajiny do EÚ bola zrejme najväčším
zahraničným plánom Bruselu. Mnohí analytici už brali
toto manželstvo ako hotovú vec. Zabudli však na Moskvu, ktorá má svoj plán – akési znovuoživenie „Sovietskeho zväzu“. Nazýva ho Euroázijská únia. Má ísť o jasnú
protiváhou voči EÚ a USA.“

Zlučovanie nezlučiteľného
Je pozoruhodné, že na jednej strane sa ľudstvo snaží
vytvárať spoločné celky, kým na druhej strane je tu obrovská nedôvera a súperenie týchto celkov.
Je naozaj možné spojiť tak veľa rozdielnych kultúr
a mentalít? Ako chceme v našej egoistickej spoločnosti
dosiahnuť vysoký cieľ zjednotenia?
Spomeňme tiež prelomové odhalenia bývalého
pracovníka americkej bezpečnostnej agentúry NSA,
Edwarda Snowdena. Podľa najnovších zistení dochádza
k obrovskému odpočúvaniu telefónov dokonca medzi
spojencami a ich vodcami.
Istá kresťanská spisovateľka Ellen Whiteová už pred
desiatkami rokov napísala slová, ktoré akoby vystihovali stav dneška:
„Stavitelia Babylona chceli utvoriť jedno spoločenstvo
a ríšu, ktorá obsiahne celú Zem... Do neba siahajúca majestátna veža mala pripomínať moc a múdrosť svojich
staviteľov...“
„Mnohí usilujú o to, aby si vytvorili vlastné nebo získaním bohatstva a moci... no nakoniec poznajú len sklamanie a zúfalstvo.“ Patriarchovia a proroci, str. 118, 124.
Je zjavné, že globalizácia prináša pokrok, rast životnej úrovne, širšie možnosti vzdelania a rozmach vedy.
Máme rovnakú legislatívu, spoločnú menu, jednotné
váhy a miery, rečová bariéra sa pomocou technických
nástrojov postupne odbúrava.

Globalizácia v náboženstve

Jednou z oblastí, kde v posledných dňoch zaznieva
toto slovo čoraz častejšie je Ukrajina.
„Európska integrácia vytvára nové príležitosti pre modernizáciu a rozvoj Ukrajiny.“ Povedal prezident
Ukrajiny Viktor Janukovyč pri stretnutí s predsedom
vlády Estónska Andrusom Ansipom v apríli 2013. Avšak neskôr sa situácia vyvinula inak. Portál aktuality.sk
k tomu napísal:
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Nemali by sme prehliadnuť, že Biblia predpovedá snahu o zjednotenie aj v náboženskej oblasti. Na scéne sa
objaví mocnosť, ktorú bude uctievať celý svet. „A budú
sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie
sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.“ Zjavenie Jána 13,8. Táto jednota však nebude
dobrovoľná, ale vynútená (Zjavenie Jána 13,15).
Je pravda, že aj Ježiš sa modlil za jednotu kresťanov
a veľmi túžil, aby sa stala skutočnosťou:
„aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno.“ Ján 17,21
Pravá jednota teda musí byť založená na Ježišovi
a jeho Slove (Ján 17,17). Avšak „mnohí kresťanskí kazatelia sa odvracajú od jasného učenia Písma a svoje
vyznanie opierajú o ľudské úvahy a príjemné nepravdy.
Túto svoju vežu predstavujú ako cestu vedúcu do neba.

Ľudia s obdivom počúvajú výrečné posolstvá o tom,
...že spásu si môžu zabezpečiť aj bez toho, aby museli
zachovávať Boží zákon.“ Patriarchovia a proroci, str. 123.

Záver
Čo bolo cieľom babylonskej veže? Zjednotiť celé ľudstvo bez Boha. Cieľom globalizácie je vytvoriť svet plný
harmónie, bezpečia, mieru a poriadku. Podarí sa to?
Nemôžeme poprieť mnohé úspechy tohto celosvetového procesu. Avšak doterajšie skúsenosti ukazujú, že
globalizácia na každej úrovni si vyžaduje dobré zákony
a dôkladne prepracovanú legislatívu. Podobne je to aj
v náboženskej oblasti. Bez úprimného hľadania Boha
a bez pravidiel, ktoré vychádzajú zo Svätého Písma, to
nebude pravá jednota, ale formálna, falošná a zradná.
Takáto ľudská jednota nebude mať dlhé trvanie.
„Vtedy zostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré
stavali synovia človeka... A tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali stavať mesto.“ Genesis
11,5.8.
Redakcia ZDD
Zdroj:
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/ekonomia/45871/?print=1
http://www.aktuality.sk/clanok/240684/facka-pre-europu-ukrajina-dala-zbohom-eu-prehrala-suboj-s-ruskom/
http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/25-11-2013/nasilne-protesty-na-ukrajine-opozicia-ziada-integraciu-s-eu.html

Odporúčame:
Veľká nádej
Ellen Gould Whiteová
Skrátená verzia knihy „Veľký spor vekov“ s dôrazom na východisko pre
problémy ľudstva.
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Keď nebudete
môcť kúpiť ani predať...
Clifford GOLDSTEIN
Nakupovanie a predávanie sú životné samozrejmosti, ktoré sú také isté ako dane a takmer také
isté ako smrť. Od čias, kedy ľudia kupovali a predávali výmenným spôsobom - vymieňaním oviec
a kôz za koreniny a víno až po naše súčasné
obchodné transakcie, ktoré sa dejú online s rýchlosťou svetla, ľudský spôsob života spočíva v kupovaní a predávaní. Od obchodných ciest starovekého sveta po dnešnú komunistickú Čínu, a od
feudálneho systému stredovekej Európy po Wall
Street, ľudské bytosti boli zapojené do sústavnej
výmeny tovaru a služieb, ktoré boli predmetom
obchodu. Tieto platby predstavujú širokú škálu od výmenného obchodu cez kovové peniaze po
online prevody peňazí. Tak či onak, kupovanie
a predávanie je jadrom našej ľudskej existencie.
Je ťažké si predstaviť nejakú civilizáciu bez možnosti výmeny tovaru a služieb za peniaze.

Čo si teda máme myslieť o varovaní v biblickej
knihe Zjavenie Jána, ktorá výslovne hovorí o posledných dňoch a udalostiach, ktoré k nim vedú?
V kontexte veľkého sporu medzi dobrom a zlom, ktorý sa bude vyvíjať s rastúcou drámou ako sa blížime
ku koncu časov, Zjavenie hovorí: „A bolo jej dané,
aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz
šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby
všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným,
slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, a aby nikto nemohol ani
kúpiť ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo
meno šelmy alebo počet jej mena.“ Zjavenie Jána
13,15-17.
Nemôžete kúpiť alebo predať? Máte byť zabití?
Je zrejmé, že hra v posledných dňoch bude tvrdá!
O čom tieto texty hovoria? A aké mocnosti sú teraz
v činnosti, ktoré by mohli byť teoreticky zapojené
do tohto procesu prenasledovania na konci času?

GLOBÁLNA DEDINA
Ak je nejaká lekcia, ktorú by nám mala prebiehajúca ekonomická kríza dať, tak je to to, že náš dnešný
svet je veľmi zložito ekonomicky prepletený, bez
ohľadu na obrovské kultúrne, politické a sociálne
rozdiely medzi národmi. Čo sa stane s ekonomikou
jedného štátu, môže mať obrovský vplyv na prosperitu iného štátu na druhom konci sveta. Je dosť

desivé, keď napríklad štrajk štátnych zamestnancov
v Grécku môže výrazne ovplyvniť starobné úspory
miliónov ľudí v Spojených štátoch. Myšlienka „globálnej dediny“, aj keď znie pekne, môže mať isté významné neblahé následky.
To všetko je veľmi zaujímavé vo svetle biblického varovania zo Zjavenia 13. kapitoly. Hoci bezprostredný
kontext je náboženské prenasledovanie, toto prenasledovanie sa nebude diať vo vákuu. Bude zachránený konkrétny ekonomický prvok, s globálnymi dôsledkami, ktoré by sa v pred-internetovom veku dali
dosiahnuť oveľa ťažšie. Zjavenie 18. kapitola hovorí o
niečom, čo sa javí ako globálny ekonomický kolaps
v posledných dňoch. Tak by sme mohli oprávnene
dôjsť k záveru, že náboženské prenasledovanie, pred
ktorým sme varovaní v Zjavení 13. kapitole nastane
v čase ekonomických ťažkostí.
V skutočnosti, ako ukazuje história, prenasledovanie akéhokoľvek druhu, (aj náboženské) často nastáva v dobách ekonomických ťažkostí – keď má človek
tendenciu zvaliť vinu za svoje ťažkosti na niekoho
iného. A niet pochýb o tom, že jeden z najextrémnejších príkladov tohto nachádzame v Európe v 30. rokoch 20. storočiach, s nástupom Adolfa Hitlera, ktorý
našiel jednu konkrétnu náboženskú skupinu, Židov,
ako obetného baránka pre ekonomické neduhy tejto
doby. Pravdepodobne niečo podobné bude zahŕňať
prenasledovanie opísané v Zjavení 13. kapitole.

TU? V ŽIADNOM PRÍPADE !
Mnohým sa zdá myšlienka náboženského prenasledovania v západnom svete veľmi nepravdepodobná.
Náboženské prenasledovanie sa možno očakáva inde,
napríklad v islamskej naboženskej totalite, ale nie
v západnom svete! Západné demokracie predsa tvorí spoločnosť, v ktorej k takým veciam nedochádza.
A navyše táto spoločnosť je veľmi úspešná - nielen
v ochrane náboženskej slobody, ale v inšpirovaní ľudí
v iných častiach sveta, aby hľadali rovnaké ideály.
Náš úspech nám však môže zatieniť skutočnosť,
že v celom toku svetových dejín západná myšlienka
náboženskej slobody je stále pomerne nový koncept. Počas histórie väčšina ľudstva vedela len málo
alebo nič o náboženskej slobode, ktorú západná
spoločnosť berie za samozrejmosť. Zdá sa nám to
prirodzené, pretože to väčšina z nás pozná. Preto,
keď sa predpovede Biblie o prenasledovaní skutočne
naplnia, - o čom som presvedčený - ľudstvo sa bude
do značnej miery správať podľa pravidiel histórie, nie
nedávnej západnej výnimky.
Sám Ježiš sa vyjadril výslovne o prenasledovaní, ktorému mali čeliť jeho praví nasledovníci
a o globálnej povahe tohto prenasledovania. Povedal: „Vtedy vás vydajú v prenasledovanie a budú
vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov kvôli mne.“ Matúš 24,9. V súvislosti s časom
konca, ktorý bol predmetom Ježišovho výroku treba
povedať, že západné národy patria medzi tie „všetky
národy“, o ktorých hovoril.

EMBARGO AKO TREST
A v každom prípade, bez ohľadu na ekonomickú situáciu, ktorá prispieva k prenasledovaniu tých, ktorí
odmietajú prijať znamenie šelmy, prenasledovanie je
založené na náboženstve, nie na ekonomike. Embargo - odobratie ich práva kupovať a predávať, je súčasťou trestu, ktorému musia čeliť. Je to tlak, ktorý je
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na nich aplikovaný, aby sa prispôsobili náboženským
názorom prevažnej väčšiny svetových vodcov a ľudí.
Táto otázka je úplne jasná: je im povedané, že sa
musia „pokloniť“ šelme a jej obrazu. Slovo „klaňať“,
v kontexte udalostí posledných dní, sa v Zjavení 13
a 14. kapitole (kapitoly o konečnom zápase medzi
dobrom a zlom) objavuje šesťkrát, z čoho je úplne
jasné, že veľká otázka, ktorej bude ľudstvo v tej dobe
čeliť, bude klaňanie sa a uctievanie. Tí, ktorí uctievajú
Stvoriteľa - toho, ktorý „stvoril nebo i zem i more, i pramene vôd“ (Zjavenie Jána 14,7), budú prenasledovaní tými, ktorí budú ľudstvu nanucovať „klaňanie“ sa
šelme a jej obrazu. A tí, ktorí zostanú verní Ježišovi,
Stvoriteľovi a Spasiteľovi sveta, a preto odmietnu

uctievať šelmu, budú čeliť ekonomickému embargu
opísanému v Zjavení 13,17.
V súvislosti so „znamením šelmy“ a tými, ktorí ho
prijmú existovalo po stáročia veľa špekulácií. Jedno
je však jasné: akási obrovská náboženská a politická
mocnosť sa bude dožadovať lojality a poslušnosti,
ktorá patrí len Bohu. Apoštol Pavol varoval pred touto mocou, keď napísal: „Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým
prv nepríde odpadnutie, a nebude zjavený človek
hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje
nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva
božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho
ako Boh a bude sa vydávať za Boha.“ 2.Tesaloničanom 2,3.4. Pavol tu jasne varuje pred mocou, ktorá
si robí nárok na výsady, ktoré patria Bohu, vrátane
uctievania, ktoré je také zásadné v otázke ekonomického embarga doby konca.
Ktoré národy v dnešnom svete by mohli vynútiť
embargo, ktoré by zahŕňalo aj trest smrti? Mali by
sme dávať pozor na akékoľvek spájanie politickej
moci s náboženskou autoritou, pretože len toto spojenie môže uplatniť silu potrebnú na celosvetové
prenasledovanie, ktoré predpovedá Zjavenie Jána. Aj
keď tieto národy nie sú ešte celkom zjavné, v tejto
dobe rýchlej komunikácie a prepojenej celosvetovej
ekonomiky môžu udalosti nabrať rýchly spád, čo povedie k tejto záverečnej kríze.

ZÁVER
Kupovanie a predávanie sú nevyhnutné pre našu
ľudskú existenciu. Sú súčasťou toho, čo znamená žiť
v spoločnosti. Ale v posledných dňoch pred Kristovým
príchodom spojená moc občianskej a náboženskej
autority bude vynucovať niečo ešte elementárnejšie:
ľudskú potrebu uctievania. Budú ľudia uctievať jedinú osobu hodnú uctievania, nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa? Alebo budú uctievať mocnosti konca, ktoré sa
snažia zaujať miesto ktoré patrí Bohu?
Zdroj:
http://www.signstimes.com/?p=article&a=44142850404.974
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Výnimočné zatmenie Slnka
viditeľné po celom svete

Info Monitoring
Právnik žaluje Taliansko a Izrael za smrť Ježiša
Kenský právnik sa obrátil na Medzinárodný trestný súd (ICC)
v záujme dosiahnutia spravodlivosti pre Ježiša Nazaretského,
ktorého pred viac ako dvetisíc rokmi odsúdili a ukrižovali. Advokát Dola Indidis pre tamojšie médiá potvrdil, že medzi obžalovaných chce zaradiť Piláta Pontského, kráľa Herodesa a štáty
Izrael a Taliansko.
Tie totiž podľa neho mali priame spojenie s vtedajšou Rímskou ríšou, ktorej súčasťou bola aj provincia Judea, kde Ježiš
prišiel o život.
Podľa Indidisa sú vlády oboch krajín stále stíhateľné za svoje
činy, keďže Pilát konal v mene vlády v Ríme. V dôkaznej rovine
sa chce odvolávať na Bibliu.
Ako povedal kenský právnik, „je mojou povinnosťou vrátiť dôstojnosť Ježišovi, ktorého selektívne a malicherné stíhanie bolo
porušením ľudských práv a zneužitím úradných právomoci“.
Podľa Biblie, Krista ukrižovali v roku 31 n.l. (vo veku 33 a pol
roka) na mieste zvanom Lebka (Umrlčia hlava), hebr. Golgota
(Lukáš 23,33; Ján 19,17). Stalo sa tak na príkaz prefekta vtedajšej rímskej provincie Judea Piláta Pontského. Vládca konal na
podnet židovských duchovných, ktorí Ježiša obvinili z podnecovania vzbury a urážky rímskeho cisára.
http://aktualne.atlas.sk/pravnik-zaluje-taliansko-aizrael-za-smrt-jezisa/zahranicie/afrika/
http://clearbibleanswers.org/ad-31-and-the-friday-crucifixion.
html?showall=1

Ján Pavol II. sa v apríli 2014 stane svätým,
najrýchlejšie zo všetkých
Bývalých pápežov Jána Pavla II. a Jána
XXIII. vyhlásia za svätých 27. apríla 2014.
Na stretnutí s kardinálmi vo Vatikáne to
30.9.2013 oznámil pápež František.
Oznámenie termínu kanonizácie sa
očakávalo od júla, keď František potvrdil
druhý zázrak pripisovaný Jánovi Pavlovi II.,
ktorý pochádzal z Poľska a viedol katolícku
cirkev 27 rokov aj počas pádu komunizmu.
Otvorilo to cestu najrýchlejšiemu svätorečeniu v novodobých dejinách rímskokatolíckej cirkvi, pripomína agentúra Reuters.
František schválil tiež svätorečenie Jána XXIII., ktorý v roku
1962 zvolal reformný Druhý vatikánsky koncil. Jánovi XXIII. po
smrti pripísali dosiaľ len jeden zázrak, František však rozhodol,
že v jeho prípade druhý nie je potrebný.
Rozhodnutie o tom, že obaja budú vyhlásení za svätých spoločne, považujú analytici za snahu zjednotiť cirkev, keďže obaja
niekdajší pápeži majú svojich obdivovateľov i kritikov.
František sa tento rok na výročie úmrtia Jána Pavla II. modlil
pri hroboch obidvoch mužov, čo naznačuje, že vidí v ich pôsobení osobnú a duchovnú kontinuitu, domnieva sa agentúra AP.
http://aktualne.atlas.sk/jana-pavla-ii-sa-v-aprili-stane-svatym-najrychlejsie-zo-vsetkych/zahranicie/europa/

Španielsko: rozsiahla beatifikácia obetí
občianskej vojny
V októbri 2013 Rímskokatolícka cirkev v Španielsku usporiadala obrad na počesť beatifikácie 522 ľudí, najmä kňazov
a mníšok, z ktorých väčšina prišla o život počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch 20. storočia.
Takéto rozsiahle vyhlasovanie za blahoslavených vyvolalo
protesty ľavicových skupín, ktoré sa domnievajú, že sa to rovná
aktu politickej podpory diktatúry generála Franca.
Ľavicoví aktivisti sa obrátili na pápeža Františka s výzvou zrušiť
obrad a ospravedlniť sa za skutočnosť, že katolícka cirkev podporovala diktatúru Franca. Španielska cirkev sa však domnieva,
že noví blahoslavení prišli o život kvôli svojej oddanej viere.
http://slovak.ruvr.ru/2013_10_13/Spanielsko-rozsiahla-beatifikacia-obeti-obcianskej-vojny/

Špičky pravoslávia si pripomenuli
v Srbsku výročie Milánskeho ediktu
Vodcovia pravoslávnych cirkví sa v nedeľu 6.10.2013 zišli
v srbskom meste Niš, aby oslávili 1700. výročie takzvaného milánskeho tolerančného ediktu, ktorý v Rímskej ríši legalizoval
kresťanstvo.
Príkaz z roku 313 vydal rímsky cisár Konštantín I., ktorý sa v Niši
– vtedy rímskom meste Naissus, medzi rokmi 272 až 285 narodil.
Na oslavách bol prítomný ekumenický konštantinopolský
patriarcha Bartolomej, jeruzalemský patriarcha Theofilos, hlava
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Vzácne „hybridné" zatmenie slnka, označené ako
„najzaujímavejšie zatmenie roka" sa v nedeľu 3.11.2013

ruskej pravoslávnej cirkvi Kiril, srbský patriarcha Irinej a zástupcovia pravoslávnych komunít z Albánska, Cypru, Poľska, Slovenska a ďalších krajín. Rímskokatolícka cirkev svojho zástupcu na
slávnosť nevyslala.
Neprítomnosť rímskokatolíckych duchovných na oslavách je
podľa srbských médií prejavom cirkevného rozkolu oboch veľkých
kresťanských cirkví. Ten trvá od 11. storočia a napriek snahám
oboch strán o dorozumenie sa ho doteraz nepodarilo preklenúť.

prehnalo nad časťou Afriky, Ameriky a Európy.

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/295282-spicky-pravoslavia-si-pripomenuli-v-srbsku-vyrocie-milanskeho-ediktu/

Poľský prezident navštívil Izrael
Poľský prezident Bronislaw Komorowski
prišiel 4.11.2013 na oficiálnu dvojdňovú
návštevu Izraela. Hlavnou témou diskusie
bol zákaz, ktorý Poľsko uvalilo na židovské
rituálne zabíjanie zvierat. Komorowski sa
stretnutol s prezidentom Šimonom Peresom a premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Komorowski povedal, že urobí „zásadné kroky, aby presadil
zlepšenie v otázke kóšer zabíjačky“, ktorej zákaz v Poľsku platí
od januára 2013.
V mimoriadnom vyhlásení týkajúcom sa vnútorných záležitostí svojich spojencov, izraelské ministerstvo zahraničia vydalo v júli vyhlásenie, v ktorom odsúdilo zákaz porážky „sechita“,
ktoré „vážne poškodzuje proces obnovenia židovského života
v Poľsku. Sme prekvapení, že Poľsko sa spomedzi všetkých krajín EÚ stalo jedinou krajinou, kde je zakázaná kóšer porážka.“
http://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/131104-president-of-poland-visits-israel

V Saudskej Arábii zakázali Nový rok
Saudská komisia na podporu poctivosti a odvrátenie
hriechu (náboženská polícia) vystríhala poddaných
kráľovstva a zakázala im
oslavy Nového roka podľa
gregoriánskeho kalendára.
Edikt komisie sa zakladá
na fatwe vydanej výborom najautoritatívnejších saudských teológov, ktorí vyhlásili za prípustné oslavovanie príchodu nového roku
iba v súlade s hidžrou – lunárnym kalendárom, ktorého východiskovým bodom je odchod proroka Mohameda z Mekky do Medíny.
Obyvateľom Saudskej Arábie zakazujú 31. decembra a 1. januára verejne prejavovať radosť v súvislosti s príchodom nového roka a obchodom – predávať darčeky a kvetiny.

Zatmenie Slnka nastáva, keď sa Mesiac dostane do
polohy medzi Slnko a Zem a vrhá tieň na Zem. Táto
udalosť bola mimoriadna, pretože išlo o hybridný typ
zatmenia. Počas úplného zatmenia Mesiac zakryje
Slnko úplne, zatiaľ čo pri prstencovom zatmení Mesiac
nezablokuje Slnko úplne, ale okolo Mesiaca je viditeľný žiarivý prstenec slnečného svetla (koróna).
Hybridné zatmenie zvyčajne začína a končí ako prstencové, aj keď uprostred vyzerá ako úplné.
Podľa NASA, zatmenie z 3.11. bolo ešte unikátnejšie,
pretože začalo ako prstencové a skončilo ako úplné.
Vďaka okrúhlemu tvaru Zeme, šťastní nadšenci v západnej Afrike mali možnosť pozorovať úplné zatmenie, zatiaľ čo iní v Európe a v Spojených štátoch videli
len čiastočne zakryté slnko.
Zatmenie začalo asi 1000 kilometrov východne od
Jacksonville na Floride, kde prstencové zatmenie bolo
viditeľné štyri sekundy pri východe slnka.
Najväčšia časť zatmenia bola pozorovateľná v Atlantickom oceáne, asi 330 kilometrov juhozápadne od Libérie, o 12:47 GMT, a trvala jednu 1 minútu a 39 sekúnd.
Štát Gabon na západnom pobreží strednej Afriky zachytil špičku úplného zatmenia, ktoré sa prehnalo po
dráhe širokej asi 60 km. Počas tejto špičky bolo Slnko
zablokované asi jednu minútu.
Zatmenie potom pokračovalo po Afrike cez Kongo až prešlo cez severnú Ugandu a severnú Keňu,
a skončilo v južnej Etiópii a Somálsku. V severnej Keni
zatmenie trvalo asi 10 sekúnd.

http://slovak.ruvr.ru/2013_12_30/V-Saudskej-Arabii-zakazali-Novy-rok/

Mormónska cirkev kúpila 2% pozemkov štátu Florida za pol miliardy dolárov
Zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní
v novembri 2013 oznámili, že kúpili väčšinu nehnuteľností, ktoré
vlastnila developerská spoločnosti St. Joe za 565 miliónov dolárov. Jedná sa o takmer 162.000 hektárov pôdy v severozápadnom páse Floridy. Väčšina tejto krajiny je bohatá na drevo.

Podľa Associated Press, cirkev už vlastní veľké dobytkové ranče v centre štátu, a mnohé z týchto nových území nepatria do
súčasných obytných a komerčných developerských zón. Tieto
pozemky oficiálne kúpila spoločnosť AgReserves Inc , ktorú cirkev používa na daňové účely.
Na novo zakúpených pozemkoch na floridskom páse AgReserves plánuje pestovať zemiaky a sladkú kukuricu pre potravinársky priemysel v regióne.
„Cítili sme, že dobré farmy dlhodobo predstavujú bezpečnú
investíciu, kde sa môže majetok cirkvi uchovať a rozšíriť, pričom
zároveň sú k dispozícii ako poľnohospodársky zdroj potravín
pre ľudí, ak by nastal čas potreby." povedal bývalý predseda
cirkvi Gordon B. Hinckley.
http://rt.com/usa/mormon-church-florida-half-billion-459/

http://rt.com/news/hybrid-solar-eclipse-moon-156/

Obyvatelia Zeme uvidia v roku
2014 dve zatmenia Mesiaca
a dve zatmenia Slnka.
Oznámili sibírski astronómovia. Okolo Zeme
preletí okrem toho 1 asteroid a 7 komét.
Ľudia budú môcť uvidieť ako prvé zatmenie
Mesiaca. Stane sa tak 15. apríla. Pozorovať sa
bude dať v Severnej a Južnej Amerike, ako aj
v Antarktíde. Druhé zatmenie Mesiaca čaká Zem
8. októbra.
Slnečné zatmenia sa plánujú 29. apríla
a 22. októbra. Prvé sa bude dať pozorovať nad Indonéziou, Východnou Sibírou a Austráliou.
Obyvatelia Zeme budú môcť okrem toho dobre vidieť Mars. 9 apríla sa priblíži k našej planéte.
V prvom polroku sa k Zemi priblíži Saturn, Venuša a Jupiter. Na jeseň bude lepšie vidieť zo Zeme
Neptún a Urán.
V evanieliu Matúša Pán Ježiš predpovedal, že
pred jeho príchodom nastanú rôzne prírodné úkazy, ktoré budú stále častejšie a markantnejšie.
http://slovak.ruvr.ru/2013_12_26/Obyvatelia-Zeme-uvidia-v-roku-2014-dva-zatmenia-Mesiaca-a-dva-zatmenia-Slnka/
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Skaza na Filipínach

Rusi sa stávajú viac nábožensky
založenými

Tisíce mŕtvych, živí zostali bez vody a elektriny

Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN
s odvolaním sa na filipínske ministerstvo sociálnych vecí
a rozvoja zverejnil bilanciu, podľa ktorej si tajfún na Filipínach vyžiadal 4460 obetí, uvádza úrad v stanovisku
vydanom vo filipínskom hlavnom meste Manila.
Supertajfún Haiyan zasiahol východnú časť Filipín
v piatok 8.11.2013 a nechal za sebou mimoriadnu skazu. Úrady odhadujú, že skutočný počet obetí môže byť
okolo 10-tisíc; do oficiálnej bilancie sa započítavajú len
objavené mŕtve telá. Do niektorých oblastí sa záchranné
tímy dostávajú len ťažko. V niektorých častiach Filipín boli
prerušené dodávky elektriny a ochromené mobilné siete.
Haiyan (na Filipínach nazývaný Yolanda) udrel na filipínsku pevninu na piatich rôznych miestach, pričom najviac postihol ostrovy Leyte a Samar. Filipínske úrady ešte
pred jeho príchodom evakuovali z ohrozených oblastí takmer 800-tisíc obyvateľov. Najsilnejšie nárazy vetra dosiahli v piatok rýchlosť až 275 km/h a spôsobili na
mori päť až šesť metrové vlny.

Len v meste Tacloban zabil 4000 ľudí
Počet obetí tajfúnu Haiyan len v zdevastovanom filipínskom pobrežnom meste Tacloban predstavuje 4000.
Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa údaje tamojšej radnice.
Ide o takmer dvojnásobok počtu obetí tajfúnu, aký uda-

Pravda
Je jedno akým spôsobom uctievame Boha?
Bohu záleží na tom, aby ľudia poznali pravdu.
S pojmom pravda sa stretávame už od detstva. Deti sa
hádajú kvôli pravde, manželia si pravdu dokazujú, možno
sa aj kvôli tomu pochytia. Ľudia hľadajú pravdu na súdoch
a pre pravdu vznikajú vojny. Keď sa niekde niečo udeje,
chceme sa o tom dozvedieť pravdu. Občas nám záleží aj na
tom, aby ľudia o nás vedeli a hovorili pravdu, ale nie vždy.
S pravdou ľudia často nakladajú tak ako sa im chce a hodí.
Pre pravdu je možné sa škriepiť, ale možno pred ňou aj zatvárať oči. Slovom – pravda nás sprevádza celý život. V histórii ľudstva môžeme sledovať ľudí, ktorým na pravde záležalo
a dokázali pre ňu aj zomrieť; iných, ktorí k nej boli ľahostajní
a ešte iných, ktorí pre sebecké záujmy proti nej aj bojovali.
Rovnako ako je pravda predmetom sporu v medziľudských vzťahoch, tak aj Bohu záleží na tom, aby ľudia
poznali pravdu o ňom a o sebe. Nepriateľ Boha pravdu
o ňom a o sebe prekrúca, zahmlieva, zatajuje a skrýva,
v dôsledku čoho sa v dejinách stretávame s najrozmanitejšími náboženstvami. Ako je to možné, že dokonca i medzi
kresťanmi je čím ďalej tým populárnejší názor: „v každom
náboženstve je možné dosiahnuť spasenie“ alebo „všet-

la filipínska vláda pre celú krajinu. Číslo uvedené radnicou v Taclobane je prvým oficiálnym
uznaním toho, že počet obetí značne prekročil
odhady prezidenta Benigna Aquina. Ten predpovedal, že tajfún si v celej krajine vyžiadal
2000 až 2500 obetí.
Filipínsky generál Virgilio Espineli oznámil, že
v tajfúnom značne poškodenom meste Tacloban využili túto príležitosť väzni k úteku z väznice. Trestanci strhli múr väzenia a ušli na slobodu. Vo väznici bolo asi 600 odsúdených. Koľko
z nich sa do úteku zapojilo, zatiaľ nie je jasné.
Svojou intenzitou Haiyan prekonal aj tajfún
Bopha, ktorý v roku 2012 zapríčinil na filipínskom ostrove Mindanao smrť približne 1800
ľuďom. Neoficiálne zdroje označujú Haiyan
za najsilnejší zaznamenaný tropický cyklón, ktorý
kedy zasiahol pevninu.

OSN uvoľnila na pomoc 25 miliónov dolárov
OSN už ohlásila rozsiahlu operáciu zameranú na medzinárodnú pomoc v spolupráci s filipínskymi úradmi
a humanitárnymi organizáciami. OSN už na tento účel
uvoľnila čiastku 25 miliónov dolárov.
V utorok oznámi organizácia novú výzvu pre svoje
členské krajiny v snahe získať ďalšie financie. Na Filipíny
v utorok v tejto súvislosti pricestuje koordinátorka núdzovej pomoci Organizácie Spojených národov Valerie
Amosová. USA prisľúbili 20 miliónov dolárov k okamžitej
pomoci a do oblasti vyslali lietadlovú loď USS George
Washington. Británia vyčlenila na pomoc Filipínam asi 16
miliónov dolárov a Austrália skoro 10 miliónov. Európska
komisia zatiaľ vyčlenila na urgentnú pomoc štyri milióny
dolárov (tri mil. eur).

Ako ukazujú sociologické prieskumy v Rusku
rastie počet vyznávajúcich pravoslávie a islam, pričom počet ľudí považujúcich sa za ateistov klesá.
Počet pravoslávnych vzrástol za 11 rokov
o 18%. Ak v roku 2002 povedalo 50% respondentov, že sa považuje za pravoslávnych, v roku 2013
ich počet vzrástol na 68%. Počet moslimov sa
zvýšil za toto obdobie zo 4% do 7%.
Počet respondentov nazývajúcich sa ateistami
sa znížil z 32% na 19%.
Vzrástol taktiež počet ľudí pravidelne chodiacich na bohoslužby. Každoročne navštevuje
omše 6% respondentov, niekoľko raz do roka na
sviatočné bohoslužby prichádza 17% opýtaných.
http://slovak.ruvr.ru/2013_12_24/Rusi-sa-stavaju-viac-nabozensky-zalozenymi/

Koniec sveta vraj bude 22. 2. 2014
Nový dátum, kedy nastane koniec sveta, bol
stanovený na 22. februára 2014. Podľa Vikingov
má vtedy dôjsť k apokalypse. Vikingovia tento
deň pomenovali ako Ragnarök. Škandinávske
legendy hlásajú, že práve v tento deň zabije obrovský vlk Fenrir boha Odina. Prežijú len 2 ľudia,
ktorí založia novú civilizáciu. Vo Veľkej Británii
„Koniec sveta“ úspešne využívajú rôzne obchodné spoločnosti. V meste York, ktoré je spojené s národmi Škandinávie, každý večer trúbia
z rohu, aby predznamenali príchod Ragnaröku.
Písmo hovorí, že nikto nevie dňa ani hodiny, kedy
Kristus príde. Preto je možné, že tak ako mnohé iné,
ani táto predpoveď sa nesplní.
http://www.jorvik-viking-festival.co.uk/2013/11/the-world-will-end-in-100-days-ragnarok-the-viking-apocalypse-predicted-for-22-february-2014/

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/299053-tajfun-na-filipinach-podla-oficialnej-bilancie-zabil-1744-ludi/
http://www.cas.sk/clanok/265378/upravili-tragicku-bilanciu-smrtiaci-tajfun-haiyan-si-vyziadal-4460-obeti.html
http://www.aktuality.sk/clanok/240183/filipiny-pocet-obeti-znicujuceho-tajfunu-stale-stupa-podla-osn-zabil-zivel-4460-ludi/

ci chválime toho istého Boha“? Tým sa rozumie, že kult
každého náboženstva sa nejako pričiní o to, aby bol Boh
oslávený. Keď sa však na tento problém pozrieme vo svetle
Písma svätého, dospejeme k názoru, že nie je jedno akým
spôsobom uctievame Boha. Dozvedáme sa, že nesprávne
náboženské systémy uctievajú diabla, hoci to nie je vždy
„voľným okom“ pozorovateľné. Pod drobnohľadom Slova
Božieho pozorujeme už Kaina a Ábela ako u nich chcel
pretlačiť svoj náboženský systém. Chcel zastrieť to, čo
bolo stredobodom náboženstva zjaveného Bohom. Kain
to zavrhol, presadzoval vlastný názor, oponoval Božej vôli
a priniesol obeť, akú on uznal za vhodnú. Pre ľudstvo to
prinieslo strašné následky v podobe potopy.
Ježiš kedysi Pilátovi povedal. „Ja som sa nato narodil
a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo.
Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“ Ján 18,37. Tiež v rozhovore so Samaritánkou Kristus vyslovil známu vetu, ktorá
jednoznačne zdôrazňuje potrebu pravého náboženstva.
Táto žena sa pýtala Ježiša: Kto správnym spôsobom uctieva Boha? Vy (Židia) alebo my (Samaritáni)? A tu mal Ježiš
príležitosť vysvetliť – a nielen jej – aký význam má v tomto
ohľade poznanie pravdy. „Ale prichádza hodina a už je tu,
keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a v pravde“
Ján 4,23
Veľký misionár prvého storočia apoštol Pavel svoj život
zasvätil horlivému hlásaniu pravdy. Pochopil, že nie je jedno ako kto verí. Napísal: „ktorý chce, aby všetci ľudia boli spa-
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sení a prišli k poznaniu pravdy.“ 1.Timoteova 2,4. Tento Boží
služobník si veľmi konkrétne uvedomoval svoje poslanie
a zodpovednosť za poznanú pravdu a vedel, že je tu na to,
„aby otvoril ich oči, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od moci
satana k Bohu...“ Skutky apoštolov 26,18.
V Zjavení Jána 14,7 je zachytené posolstvo, ktoré
v dnešnej dobe má doraziť ku všetkým ľuďom. Znie takto:
„Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho
súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more
i pramene vôd.“ Keď teda Boh v tejto dobe musí pripomínať ľuďom, aby sa ho báli a správne ho uctievali, znamená
to, že ľudstvo i napriek tomu, že vyznáva a praktizuje náboženstvo, nectí Boha správnym spôsobom, ba dokonca
(nevedome) uctieva autoritu niekoho iného. Ktorú cestu
si vyberieme my? Hľadajme pravdu celým srdcom a ak ju
nájdeme, nezdráhajme sa prispôsobiť jej svoj život.
Stanislav Byrtus

Odporúčame:
Na pravde záleží
Prof. Walter Veith
A5, 480 strán, tvrdá väzba

Cena: 8,00 €
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Proroctvo pod
rabínskou kliatbou
Spoznajte najväčšie tajomstvo Biblie
Takmer žiadny kresťan nebude dlho rozmýšľať pri otázke, kto je ústrednou postavou Nového zákona. Ježiš Kristus, Mesiáš,
dlho očakávaný Spasiteľ je hlavnou témou
všetkých evanjelií a ostatných novozákonných kníh.
Ale mnohí zaváhajú pri otázke kto je
ústrednou postavou Starého zákona.
No Biblia nás nenecháva na pochybách.
V evanjeliu Jána Ježiš povedal: „Skúmajte písma, lebo vy sa domnievate, že v nich
máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia
o mne.“ Ján 5,39.
Aké Písma mal Pán Ježiš na mysli? Samozrejme starozákonné. Novozákonné ešte
neboli napísané.
Do akej miery si však Izraeliti uvedomovali, že Písma svedčia o ňom?

Po ukrižovaní, keď učeníci prežívali horké
sklamanie, Ježiš sa k nim pripojil na ceste
do Emaus, aby posilnil ich vieru. V evanjeliu
Lukáša čítame:
„A započnúc od Mojžiša a od všetkých
prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých
písmach je napísané o ňom.“ Lukáš 24,27.
Samozrejme, opäť je reč o starozákonných
písmach.
Celá židovská vierouka sa sústredila na
príchod pomazaného Mesiáša, ktorý svojich vyvolených zachráni od biedy, utrpenia, smrti.
Už Job (najstaršia kniha Biblie) vedel
o Vykupiteľovi:
„Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom.“ Job 19,25.

Ako sa zjavuje Kristus
v Starom zákone?
V správe o stvorení v 1. Mojžišovej nachádzame zaujímavú zmienku o Bohu, ktorý sa
predstavuje v množnom čísle:
„A Boh riekol: Učiňme človeka na náš obraz, a podľa našej podoby.“
A Ján v Novom zákone vysvetľuje, že
všetko bolo stvorené skrze Ježiša Krista:
„Všetko povstalo skrze neho, a bez neho
nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.“
Ján 1,3
V 2.Mojžišovej tiež nachádzame zaujímavú zmienku ako Hospodin volá „Hospodin".
„A Hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním
tam a zavolal menom: HOSPODIN.“ Exodus
34,5.
Z inšpirovaných spisov sa dozvedáme,
že „Bol to Kristus, ktorý uprostred hromo-
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bitia a plameňa vyhlasoval zákon na hore
Sinai.“ Ellen Whiteová, Myšlienky z hory blahoslavenstiev, str. 45 (orig.)
Na inom mieste autorka vysvetľuje, že aj:
„v horiacom kríku sa Mojžišovi zjavil Kristus.“
Túžba vekov, str. 23 (orig.)
Pozoruhodné je tiež, ako apoštol Pavol
vysvetľuje, kto bol Hospodin, ktorý išiel
s Izraelitmi v oblakovom a ohnivom stĺpe
(Exodus 13,21-22).
„Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že
všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci
prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný
nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla
za nimi, a tou skalou bol Kristus.“ 1. Korinťanom 10:1-4.
Okrem toho, Rob Robinson vo svojej knihe 365 Prophecies uvádza, že v Starom
zákone sa nachádza 365
proroctiev, ktoré hovoria
o Mesiášovi a predpovedajú
miesto jeho narodenia, čas
narodenia, jeho meno, rod,
zradenie, spôsob zaobchádzania s ním, spôsob jeho
zabitia atď.
Niektorí biblickí skeptici
hovoria, že tieto proroctvá
sa naplnili len zhodou okolností.
Avšak „podľa teórie pravdepodobnosti,
ak by sme vzali do úvahy len 8 z týchto proroctiev (vrátane ukrižovania), pravdepodobnosť ich súčasného naplnenia v jednej
osobe je 1 ku 1017 teda jedna ku 100 triliónom. Ak by sme vzali do úvahy 48 proroctiev, pravdepodobnosť by bola 1 ku 10157.
A ak by sme vzali všetky proroctvá, pravdepodobnosť je veľmi blízko nule.“ Josh
McDowell, Evidence that Demands a Verdict.
Vieme však, že vo vesmíre existuje len
1080 častíc.
Rozdiel medzi týmito dvoma číslami je
nepredstaviteľne veľký a ich kvantitatívny
obsah si nikto nedokáže predstaviť.

Starozákonné proroctvá o Mesiášovi
Pripomeňme si niektoré starozákonné
proroctvá o Mesiášovi:
„Hviezda vyjde z Jakoba, a povstane berla
z Izraela...“ 4.Mojžišova 24,17.
„Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa,
panna počne a porodí syna a nazve jeho
meno Immanuel.“ (Boh s nami). Izaiáš 7,14
„A ty, Bet-lehem-, Efrata,... z teba mi vyjde
ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi,
a jeho východiská sú od pradávna, odo dní
veku.“ Micheáš 5,2.
„Duch Pána Hospodina je na mne, pretože
ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval
pokorným evanjelium; poslal ma obviazať
skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu
a väzňom otvorenie žalára, a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha,
potešiť všetkých zarmútených.“ Izaiáš 61,1.
„Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ príde

k tebe, spravodlivý je a plný spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc.“ Zachariáš 9,9.
„A povedal som im: Ak je to dobré vo vašich
očiach, dajte moju mzdu, ale ak nie, nechajte
tak. A odvážili moju mzdu, tridsať strieborných. A Hospodin mi riekol: Hoď ju ta hrnčiarovi, nádhernú to cenu, ktorou som ocenený
od nich. A vezmúc tých tridsať strieborných
hodil som to v dome Hospodinovom pred
hrnčiara.“ Zachariáš 11,12.13.
„Nadstavujem svoj chrbát tým, ktorí ma
bijú, a svoje líca tým, ktorí ma rujú, neskrývam svojej tvári pred všelijakou potupou
a pred opľuvaním.“ Izaiáš 50,6.
„Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svoje ústa; vedený bol
ako baránok na zabitie a zanemel ako
ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.“ Izaiáš 53,7.
„Lebo ma obkľúčili psi; rota zlostníkov
ma obkolesila; prebodli moje ruky i moje
nohy.“ Žalm 22,17.
„Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj
odev hádžu los.“ Žalm 22,19.
Je zaujímavé vedieť, že Ježišov odev bol
bez švíku – nádherná symbolika čistoty
charakteru.
„Strežie všetky jeho kosti; ani jedna z nich
nebude zlámaná.“ Žalm 34,21 (ako pri obetovaní).
V Biblii nájdeme predpovede o tom, že
Mesiášovi dajú ocot, že bude ukrižovaný
s lotrami a ďalšie iné.
Okrem toho, každý prvok svätyňovej
služby hovoril o Mesiášovi.
Môžu Izraeliti naozaj povedať, že týmto
proroctvám nerozumeli?

Mimobiblické zdroje
Tacitus, rímsky historik z r. 115 napísal:
„Kristus, od ktorého je odvodené ich meno
(kresťania) bol popravený rukami prokurátora Piláta Pontského za vlády kráľa Tiberiasa.“
O Kristovi píše Suetonius, ale aj Talmud
(kniha židovkých tradícií): „V predvečer Pesachu zavesili Ježiša Nazaretského.“

„A roh si dal vojsko proti ustavičnej obeti
v neprávosti a hodil pravdu na zem a robil, čo
chcel, a darilo sa mu.“ Daniel 8,12. (Ukrižoval
Mesiáša.)*
„A počul som hovoriť jedného svätého,
a riekol jeden iný svätý istému, tomu, ktorý to
hovoril: Dokedy ide to videnie o ustavičnej
obeti a o tej pustošiacej neprávosti, dokedy
budú vydané i svätyňa i vojsko na pošliapanie? A povedal mi: Až bude dva tisíce tristokrát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa.“ Daniel 8,13.14.
O malom rohu je ďalej napísané: „zahubí
mnohých, ba ešte i na Knieža kniežat povstane*, a videnie večera a rána, o ktorom bolo
povedané, je pravda. A ty zavri videnie,
lebo sa vzťahuje na dobu o mnoho dní.“
Dan 8,25.26.
Potom čítame, že Daniel tomu nerozumel a ochorel. No modlil sa o pochopenie.
„A ešte kým som ja hovoril, modlil som
sa a vyznával svoj hriech a hriech svojho
ľudu Izraela... priletel rýchle muž Gabriel,
ktorého som videl vo videní tam na počiatku,
a dotkol sa ma nejako o čase večernej obeti.
A dal mi rozumieť a hovoril so mnou a povedal: Danielu, teraz som vyšiel, aby som ťa
učinil schopného rozumieť tajomstvám.“ Daniel 9:20-22.
„Sedemdesiat týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svätosti,
uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech,
pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť
vekov, zapečatiť videnie i proroctvo proroka
a pomazať svätyňu svätých.“ Daniel 9,24.
Kto mohol toto všetko vykonať?
Uzavrieť prestúpenie, zapečatiť hriech,
pokryť neprávosť, priviesť spravodlivosť
vekov, pomazať svätyňu svätých?
Predým než si odpovieme na túto otázku, chcem vás upozorniť, že na túto pasáž
Písma bola uvalená rabínska kliatba, ktorá
znie takto:

„Nech kosti rúk a kosti prstov
toho, kto otvorí stránky knihy
Daniel, v snahe zistiť čas
uvedený v textoch Daniela
9,24-27 zhnijú a rozložia sa
a nech jeho pamiatka vymizne
z tvári zeme naveky.“

Prečo je to dôležité vedieť? Pretože je len
JEDNA CESTA K SPASENIU: SKRZE JEŽIŠA
KRISTA.
Pozrime sa teraz na jedno konkrétne
proroctvo zaznamenané u proroka Daniela
v 8. a 9. kapitole.
8. kapitola predpovedá svetovú históriu
a jednotlivé ríše, ako sa mali objaviť na svetovej scéne.
Baran, ktorý má dva rohy predstavuje
Médo-Perziu. Kozol s jedným rohom predstavuje Grécko a zvlášť Alexandra Veľkého.
Ďalej proroctvo hovorí o štyroch rohoch
(rozdelené kráľovstvo) a z jedného z nich
vychádza malý roh.

Talmudic law, str. 978, stať 2, riadok 28.
Chcete pokračovať aj napriek tejto kliatbe?
Ak veríte, že Boh, ktorému slúžite je silnejší ako táto kliatba, nemusíte mať obavy.
V proroctve sa píše: 70 týždňov je vymeraných (odkrojených) pre tvoj ľud (židovský
národ).

ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

70 týždňov je 490 dní. No ak uplatníme
biblické pravidlo „Deň za rok“ (Ezechiel 4,6
4.Mojžišová 14,34), potom ide o 490 rokov.
490 rokov je odkrojených pre tvoj ľud
= z čoho? Z kontextu vyplýva, že z proroctva o 2300 dňoch (rokoch) z 8 kapitoly.
Kedy sa začína počítať tých 2300 rokov?
Toto je podľa rabínskej kliatby zakázané
študovať. Ale ak nemáte obavy, sledujte
ďalej:
„A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem
až po pomazaného (Mesiáša), bude sedem
týždňov, a šesťdesiatdva týždňov, a zase
bude vystavená ulica i priekopa, a to sa
bude diať v úzkosti časov.“ Daniel 9,25.
Sledujte pozorne, pretože toto je proroctvo o Mesiášovi, ktoré predpovedá presný
čas jeho prvého príchodu.
Slovo navrátiť Izraela (z Babylonského zajatia) vyšlo prostredníctvom dekrétu Artaxerxesa I. (Perzský kráľ) na jeseň v roku
457 pred n.l. 1
Tento dekrét zaručoval Izraelskému národu úplnú politickú slobodu.
Je pravda, že čiastkové dekréty boli vydané už predtým (Cýrus r. 536 a Dárius r. 520
pred n.l.)1, ale žiadny z nich nebol svojím
rozsahom taký významný ako Artaxerxov.
Dekrét znel takto:
„Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi,
učenému v zákone Boha nebies, dokonalý
pokoj a tak ďalej.
Odo mňa je daný rozkaz, aby každý, kto
by v mojom kráľovstve z ľudu Izraelovho
a z jeho kňazov i Levitov chcel dobrovoľne ísť do
Jeruzalema s tebou, aby išiel.“ Ezdráš 7,12.13.
A ďalej je zaznamenané, že Izraelitom
boli poskytnuté aj financie:
„A ja, kráľ Artaxerxes, rozkazujem všetkým
pokladníkom, ktorí ste za riekou, aby sa všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, učený
v zákone Boha nebies, vykonalo bez odkladu…“ Ezdráš 7,21.
Ako bolo uvedené vyššie, prorok Daniel (9,25) uvádza časové obdobie 7+62
týždňov, teda 69 týždňov (483 rokov).
Čo sa malo stať po 69 týždňoch? Mal
byť pomazaný Mesiáš... resp. zasvätený
k službe.
Počítajme teda spoločne:
457 pred n.l. + 483 rokov = 27 n.l.
(Pri prechode medzi letopočtami musíme
započítať aj rok 0.)
Z Biblie sa dozvedáme, že Ježiš mal asi
30 rokov keď začal svoju mesiášsku službu.
(Lukáš 3,23)
A písal sa práve rok 27 n.l. 2
1

https://www.ministrymagazine.org/archive/1988/04/establishing-the-date-457-b.c
2
http://www.roman-britain.org/people/
tiberius.htm
2
http://www.nowoezone.com/NTC13.htm

A v pätnástom roku panovania cisára Tiberia (27 n.l.), keď bol Pontský Pilát
vladárom v Judsku a Heródes tetrarchom
(jeden zo štyroch vladárov) v Galilei a Filip, jeho brat, tetrarchom v Iturei a v Tra-

chonitidskej krajine a Lyzaniáš tetrarchom
v Abyléne… A stalo sa v tom, keď sa krstil
všetok ľud, a keď bol pokrstený i Ježiš a
modlil sa, že sa razom otvorilo nebo…“ Lukáš 3,1.21.
To bol začiatok služby Pána Ježiša Krista
– pomazanie. Koľko „mesiášov“ je možné
nájsť, ktorí by naplnili toto proroctvo s takou presnosťou? Len jedného.
Možno už chápete prečo tá rabínska
kliatba. Židovské náboženstvo by bolo
ohrozené a jeho neochota prijať Ježiša Nazaretského ako Mesiáša by bola odhalená.
Pomazanie Mesiáša sa uskutočnilo s mocným (nadprirodzeným) dôkazom z neba:
„A Svätý Duch zostúpil v telesnej podobe, ako čo by holubica, na neho, a hlas
zaznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten
môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.“
Lukáš 3,22
„A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva
Božieho a hovoril:“

„Naplnil sa čas, a priblížilo sa
kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie
a verte evanjelium!“
Marek 1,14.15

Aký čas sa naplnil? Čas proroctva o Mesiášovi – Čas proroctva z Daniela 9,25 a iné
predpovede.
Tento záver podporuje aj výrok apoštola
Pavla z Listu Galaťanom 4,4: „Ale keď prišla
plnosť času, poslal Boh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon...“
Aká plnosť času? Bolo dané proroctvo,
ktoré sa muselo naplniť vo svojom čase.
A toto proroctvo nenaplnil nikto iný, jedine
Ježiš Kristus.
Ani Šiva, ani Brahma, ani Krišna, ani Budha, ani Mohamed nespĺňajú detaily tejto
predpovede.
Je len jeden biblický Mesiáš! Immanuel –
hebr. Jehošua - slov. Ježiš!
Nikto nemôže byť spasený, len skrze
neho.
„A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by
sme mali byť spasení.“ Skutky apoštolov 4,12.

Jeden týždeň
Zostáva nám však posledný týždeň zo 70
týždňov. Čo sa malo stať v tomto týždni?
Niektorí sa snažia napasovať tento týždeň do ďalekej budúcnosti... a vzťahujú ho
na antikrista. No celé proroctvo sa vzťahuje
na Mesiáša.
„A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude
zabitý pomazaný (Mesiáš), ale jemu to nič
neuškodí - a ľud vojvodu, ktorý príde, zničí
mesto i svätyňu a jeho koniec bude ako zá-

plava a do konca vojny sú určené pustošenia.“
Daniel 9,26.
Aj keď preklad tejto pasáže je mimoriadne obtiažny (viď rôzne preklady Biblie), treba vychádzať z toho, že v tomto verši je reč
o dvoch osobách: o Mesiášovi a o vojvodovi, ktorý príde zničiť mesto.
„A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na
jeden týždeň (kázanie evanjelia) a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná
obeť aj obetný dar obilný, (skončí ceremoniálny a obetný systém), a kvôli šíriacej
sa ohavnosti ho zanechá opustený až do
dovŕšenia, a to, čo je určené bude vyliate na
pustošiteľa.“
1 týždeň = 7 dní , teda 7 rokov
Verejné pôsobenie a kázanie Pána Ježiša
trvalo 3,5 roka - od jeho krstu (jeseň r. 27
n.l.) do jeho ukrižovania a nanebovzatia (jar
31 n.l.). Je to presne 3,5 roka, čo predstavuje polovicu prorockého týždňa.
Ale ešte stále nám zostáva druhá polovica týždňa. Čo sa stalo v roku 34 n.l. (na
jeseň)? Bol ukameňovaný prvý kresťanský
mučeník, Štefan. Pozoruhodné sú jeho
slová vyslovené krátko pred jeho smrťou:
„A on súc plný Svätého Ducha uprel zrak
do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť
po pravici Božej…“ Skutky apoštolov 7,55.
Tento výrok naznačuje, že sa stalo niečo
významné. Židovský národ z popudu svojej
veľrady spečatil zavrhnutie evanjelia tým,
že umučil Štefana a začal prenasledovať
Kristových nasledovníkov. Dovtedy boli
Izraelci opatrovníkmi Božej milosti. Odvtedy je evanjelium ponúknuté celému svetu.
Peter vidí videnie o nečistých zvieratách,
a je poslaný k pohanom. (Skutky apoštolov
10,34.35) Nemá považovať pohanov za nečistých.
Odvtedy sa semenom Abrahámovým
mohol stať každý: „Ak ste v Kristovi, ste semeno Abrahámovo.“ Gal 3,29.
Zmluva so Židmi podľa proroctva sa po
70 týždňoch mala prestať obmedzovať na
Židov a mala sa rozšíriť na celý svet. Pozornosť sa obrátila na pohanov. Presne v roku
34 n.l.
Prorocké slová Pána Ježiša na adresu Jeruzalema potvrdzujú túto skutočnosť.
„Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú
poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence
pod svoje krídla! A nechceli ste! Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. A ameň vám
hovorím, že ma už nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde čas, keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Lukáš 13,34.35.
Toto je naplnenie proroctva o duchovnom spustošení Jeruzalema: Spustošenie =
vyprázdnenie.
Avšak toto proroctvo má aj doslovné naplnenie - fyzické spustošenie Jeruzalema:
„A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal
nad ním a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvoj-

mu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi
očami!
Lebo prídu na teba dni, že tvoji nepriatelia
nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a zovrú
ťa zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou i
tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa
na kameni, pretože si nepoznalo času svojho
navštívenia.“ Lukáš 19,41-44.

Uprostred týždňa
Pri ukrižovaní Ježiša Krista sa stalo niekoľko významných udalostí, ktoré by sme
nemali prehliadnuť. „A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu,
a zem sa triasla, skaly sa pukali, a hroby sa
otvárali a mnohé telá zosnulých svätých
vstali.“ Mat 27,51.52.
Roztrhnutie chrámovej opony od vrchu
po spodok môžeme chápať ako znamenie
že obradný systém prestal mať zmysel
a ceremoniálny zákon sa naplnil. Ježiš
ho naplnil osobne. (Mat 5,17; Rim 10,4; Gal
3,24). Samozrejme toto neplatí pre desatoro a iné ustanovenia, ktorých charakter je
trvalý. Presne podľa proroctva - 14. dňa 1.
židovského mesiaca (cca marec-apríl). Mesiáš bol „vyťatý“.
Ak by sme dnes chceli pokračovať v obetovaní, vyjadrovali by sme tým, že obeť
Pána Ježiša je nedostačujúca (Žid 7,27).
A aby sa to nestalo, Pán Boh dopustil, že
chrám bol zničený aj fyzicky v roku 70 n.l.
pod vedením rímskeho generála Tita. Tak
ako to predpovedal Pán Ježiš. (Lukáš 19,4144).

Ježiš povedal:
„Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa,
bude zachránený.“ Ján 10,9.
Študovali sme naplnenie najvýznamnejšieho proroctva Biblie. Písma veľmi
jednoznačne svedčia o tom, že Ježiš z Nazareta, Boží Syn, je zasľúbeným Mesiášom,
ktorý sa sklonil k nám hriešnym a padlým
ľuďom a ponúka nám spasenie.
V proroctve však zostáva ešte jedna vec,
ktorú má Mesiáš urobiť: pomazať svätyňu
svätých.
A keďže všetky ostatné časti tohto proroctva sa naplnili s absolútnou presnosťou,
môžeme si byť istí, že sa verne naplní aj táto
posledná časť, ktorá je rovnako dôležitou súčasťou plánu spasenia ako jeho smrť na kríži.
„Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že
máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil
po pravici trónu Veličenstva v nebesiach,
svätoslužobník svätyne a pravého stánu, ktorý postavil Pán a nie človek.“ Židom 8,1.2.
Ježišova výzva je stále aktuálna aj pre nás
dnes. „Skúmajte písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to,
ktoré svedčia o mne.“ Ján 5,39 □
Článok bol napísaný podľa prednášky
Waltera Veitha s názvom
„Just another man?“ - redakcia ZDD.

Roháčkova Biblia
v novom formáte
Biblická konkordancia

A5 (21 x 15 cm) v mäkkej
väzbe
Do 28.2. za zvýhodnenú cenu

Nájdite Biblický verš podľa
kľúčových slov

20.00 Eur

za cenu 5.00 Eur
Len do vypredania zásob
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Spievanie piesní synchronizuje srdečný rytmus
Švédsky výskumný tím zistil, že spievanie spoločných
piesní zjednocuje zborové zhromaždenie upokojujúcim
spôsobom. Výskumníci akadémie Sahlgrenska na univerzite v Göteborgu (Švédsko) študovali srdečný rytmus členov
stredoškolského spevokolu, pri spievaní klasických náboženských piesní a zistili, že zborová hudba má na srdce
upokojujúci účinok.
Výskumníci merali zmeny vo frekvencii srdečného rytmu
členov spevokolu, pričom menili harmónie piesní. Keď sa
v spevokole spieva spoločný text, všetci sa naraz nadychujú
a tiež vydychujú. Spievanie spoločných piesní je spôsob „riadeného dýchania“, ktoré spomaľuje srdcový rytmus.
Ďalším pozoruhodným javom pri spievaní piesní je, že „srdečný rytmus spevákov sa synchronizuje
takmer okamžite.“ Výskumníci porovnávali srdečný

rytmus pomocou monitorov pulzov pripojených k uchu
každého speváka. „Spočiatku monitory zobrazovali spleť
ostrých línií, ktoré sa rýchlo zmenili na sériu jednotných

vrcholkov. Srdečný rytmus sa prispôsobil jednotnému
tem
tempu
mpu
ud
danej
anej pie
piesn
piesne.“
sne
ne.“.““
ne
„Č
Č
„Členovia
spevokolu sú externe zosynch
chronizovaní s melódiou a rytmom,
a teraz vidíme, že to má aj vnútorný
prejav,“ hovorí Bjorn Vickhoff - vedúci výskumného tímu.
„Duchovná pieseň má úžasnú
moc. Má moc podmaniť si hrubé a nekultivomo
vané
é povahy;
h má moc oživiť myslenie a prebudiť
súcit, podporiť súlad v konaní, a zahnať skľúčenosť a zlé
predtuchy, ktoré ničia odvahu a oslabujú úsilie.“ Ellen Whiteová, Hlas v reči a speve, strana 407 (orig.)
http://www.ktfministry.org/en/articles/3440/hymn-singing-synchronizes-hearts

Vegetariánstvo vie znížiť riziko srdcových
ochorení takmer o tretinu
Vymeniť mäso a ryby za vegetariánsku stravu v prospech zdravého srdca? Podľa výskumníkov to funguje.
Na vzorke 44 500 ľudí z Anglicka a Škótska zistili, že vegetariáni sú vystavení o 32

percent nižšiemu riziku úmrtia alebo hospitalizácie v dôsledku srdcových ochorení.
Zrejme za to môže zdravšia hladina cholesterolu, lepší krvný tlak a telesná hmotnosť.
Problém s mäsitými jedlami spočíva v tom,
že prispievajú k ukladaniu tuku v tepnách,
čo môže viesť k angine pectoris, a ak sa tepny úplne zablokujú, aj k srdcovému infarktu.
Vedci z Oxfordskej univerzity analyzovali
údaje od 15 100 vegetariánov a 29 400 ľudí,
ktorí jedli aj mäso a ryby. Počas jedenástich
rokov zo sledovanej vzorky na srdcovo-cievne ochorenia zomrelo 169 ľudí a 1 066 potrebovalo hospitalizáciu. Zväčša išlo o ľudí,
ktorí konzumovali mäso.

„Hlavným odkazom tejto štúdie je to, že strava je dôležitým faktorom pre celkový zdravotný stav.“ uviedla pre BBC Francesca Crowe,
ktorá viedla výskum publikovaný v odbornom časopise American Journal of Clinical
Nutrition. „Tieto diéty sú však podstatne rozdielne. Vegetariáni pravdepodobne prijímajú
menej nasýtených tukov, takže dáva zmysel,
že sú vystavení nižšiemu riziku srdcových
chorôb,“ dodala.
Výsledky štúdie ukázali, že vegetariáni
mali nižšiu hladinu „zlého“ cholesterolu
v krvi, nižší krvný tlak a častejšie išlo o ľudí,
ktorí netrpeli nadváhou.
Tracy Parkerová z British Heart Foundation

pre BBC povedala: „Tento výskum nám pripomína, že by sme mali mať vyvážený jedálny
lístok bez ohľadu na to, či jeme mäso, alebo
nie. Ľudia by však mali pamätať aj na to, že
prechod na vegetariánsku stravu nie je skratkou k zdravému srdcu.
Aj medzi vegetariánskymi jedlami sa nájdu
také, čo obsahujú veľa soli a nasýtených tukov.
Ak zvažujete prechod na vegetariánsku stravu, usitite sa, že dostanete do tela proteíny a
minerály ako napríklad železo.“
http://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/257725-vegetarianstvo-vie-znizit-riziko-srdcovych-ochoreni-takmer-o-tretinu/

Homeopatiká sú len cukor s placebo
efektom! Tvrdia kritici
Na výrobu homeopatického lieku, možno presnejšie liečebného prípravku, Oscillococcinum, sa používajú aj kačacie vnútorností – pečienky a srdcia, ktoré sú obrovským spôsobom
rozriedené a zmiešané s cukrom. Navyše, pokiaľ sa ním liečite,
mali by ste vedieť, že neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že by bol
v liečbe účinnejší ako placebo... A účinnej látky je tam tak málo,
že kritici sa pýtajú, či nejde len o cukor s efektom placebo. To je
otázka homeopatík ako celku.

Výrobcom homeopatika Oscillococcinum je spoločnosť Boiron. Tá ho na svojich oficiálnych internetových stránkach označuje ako „liek určený na liečbu chrípkových stavov“. V príbalovom letáku sa však uvádza, že ide o „podporný homeopatický
liek na liečbu chrípkových stavov“. Z lieku je podporný liek, doímavé je
konca priznaný za homeopatický. Zaujímavé
ríbazloženie tohto lieku. Ako sa uvádza v príbaalovom letáku: „1 dávka (1 g) piluliek obsahuje 0,01 ml Anas barbariae, hepatis et
cordis extractum (filtrovaný autolyzát
z pečene a srdca kačice) nariedený
do potencie 200 K. To znamená, že
na jednu molekulu kačacích pečienok pripadá 10400 molekúl vody. Ide
o tak obrovské zriedenie, že prípravok užž
ulu
neobsahuje ani jednu pôvodnú molekulu
kačice. Pomocné látky sú sacharóza a laktóza“. Dá sa teda laicky povedať, že „liek určený na liečbu
chrípkových stavov“ je v podstate stolový cukor a mliečny cukor.
Kritici tohto homeopatika pritom tvrdia, že vlastne ide o cukor
s placebo efektom. Vo všeobecnosti tvrdia, že celá homeopatia
je len pseudoveda.
Ako uvádza správa amerického Národného centra pre biotechnologické informácie (National Center for Biotechnology
Information), „údaje (ktoré analyzovali, pozn. red.) neposkytujú
solídny dôkaz, že homeopatické lieky sú klinicky odlišné od placeba“. K tomu došli na základe analýz vedeckých článkov, ktoré
sa témou zaoberali. Pravda je však taká, že pri hodnotení nevylúčili zaujatosť autorov publikovaných odborných článkov a i. Na
záver však konštatujú, že „hypoteticky, homeopatický liek vedie
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ku klinickým účinkom, ktoré sa závažne nelíšia od placeba, alebo nemajú podporu u systematických posúdení. Pokiaľ nebude
k dispozícii viac presvedčivých dôkazov, homeopatiká nemôžu
byť videné ako presvedčivá forma liečby.“

a v preambuli k Smernici
2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady je jasne uvedené: „So zreteľom na osobitné vlastnosti homeopatických liekov,
ako je veľmi nízky obsah účinných látok, ktoré obsahujú, a na
zložité používanie obvyklých štatistických metód týkajúcich sa
klinických skúšok je žiadúce zabezpečiť osobitný zjednodušený
registračný postup pre tie homeopatické lieky, ktoré sa umiestňujú na trh bez terapeutických indikácií v liekovej forme a v dávke, ktoré pre pacienta nepredstavujú žiadne riziko.“
Klinické skúšanie lieku (Clinical trial)
Každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú
klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa preukazuje akýkoľvek nežiadúci účinok
a ktorým sa zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného alebo viacerých skúšaných liekov určených
na humánne použitie s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť;
klinickým skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť (bioekvivalencia) skúšaného lieku.

Placebo
• neaktívna látka v liekovej forme použitá
aako referenčná vzorka pri klinickom skúšaní.
Na Slovensku sú homeopatiká zväčša registrované
zjednoduš
zjednodušeným registračným postupom. Vtedy sa nevyžaduje toxikologicko-farmakologické a klinické skúšanie. Práve
preto sa na príbalových letákoch v kolónkach Kontraindikácie, Nežiadúce účinky, či Interakcie, sa uvádza: „Nie sú známe.
V prípade nežiadúcich alebo neočakávaných účinkov oznámte
ich vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.“ Jednoducho, nedajú sa
overiť. Tu sa okamžite môže vynoriť špekulatívna otázka, či teda
lieky, ktoré neprešli toxikologicko-farmakologickým a klinickým
skúšaním, nemôžu byť nebezpečné pre pacientov. Ich bezpečnosť je garantovaná spomínanou skutočnosťou, že sú riedené
v takej miere, že základnú liečivú látku v nich už nie je možné
detekovať. Uvádza to český Státní ústav pro kontrolu léčiv.
A toto platí aj u nás. Už aj európska legislatíva nehovorí v súvislosti s homeopatikami o liekoch, ale o liečebných prípravkoch

Čo je homeopatia
Ide o mimoriadne obľúbený systém alternatívnej medicíny.
Systém liečby založený na použití minimálnych, až nulových
konventrácií liečív. Vychádza z princípu „liečenia podobného
podobným“. Za zakladateľa homeopatie sa považuje Samuel
Hahnemann (1755-1843). Hahnemann je autorom myšlienky, že
„čím viac látku zriedite, tým je výsledný liek účinnejší“. Obhajcovia homeopatie sú presvedčení, že zmesi obsahujúce jedinú
molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla dokážu
stimulovať „liečiaci mechanizmus tela“. Kritici tvrdia, že je veľmi
nepravdepodobné, aby takáto minidávka mala nejaký podstatný efekt na telo.
(Zámerom tohto článku nie je útočiť na homeopatiu, len poukázať aj na druhú stránku tejto témy).
Zdroj:
http://www.news.sk/rss/link/2013/02/496233/homeopatika-su-len-cukor-s-placebo-efektom-tvrdia-kritici/
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STRATENÉ MESTO NINIVE
Kritikom Biblie dochádzajú argumenty pri archeologických objavoch
Ninive bolo staroveké asýrske mesto na východnom brehu rieky Tigris,
a hlavné mesto Novo-asýrskej ríše. Fotografia zachytáva mestské hradby. Asi
päťdesiat rokov, až do jeho zničenia v roku 612 pred n.l. to bolo najväčšie
mesto na svete.

Kritici Biblie v 19. storočí nechceli veriť, že neznáme mesto starovekého
sveta by mohlo byť také veľké ako sa udáva v Biblii. Hovorili tiež, že
ak Ninive niekedy vôbec existovalo, muselo byť súčasťou starovekej
civilizácie, ktorá bola predchodcom Babylona.

Dlhodobý spor
Dejiny Asýrskej ríše boli kedysi jednou
z najviac zahmlených kapitol análov sveta. Všetko, čo bolo o starovekom Ninive
známe, bolo obsiahnuté v roztrúsených
zmienkach a proroctvách nepriamo
naň poukazujúcich v Biblii, v občasných
či útržkovitých správach a dejinách Asýrie
od Diodora Sicílskeho… a ďalších.
Grécky historik Diodoros Sicílsky žil pred
2000 rokmi. Tvrdil, že Ninive bolo mestom
v tvare štvoruholníka; celková dĺžka jeho
štyroch strán bola 480 štádií. To predstavuje obvod 96 kilometrov! Biblia podáva
podobný obraz a opisuje Ninive ako veľké
mesto „na tri dni chôdze“. – Jonáš 3,3.
Kritici Biblie v 19. storočí nechceli veriť,
že neznáme mesto starovekého sveta by
mohlo byť také veľké. Hovorili tiež, že ak Ninive niekedy vôbec existovalo, muselo byť
súčasťou starovekej civilizácie, ktorá bola
predchodcom Babylona.
Tento názor bol v rozpore s 10. kapitolou
1. Knihy Mojžišovej, kde sa hovorí, že Noachov pravnuk Nimród založil prvý politický
štát v oblasti Bábelu čiže Babylona. „Z tej
zeme,“ pokračuje Biblia, „vyšiel do Assúra a
vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach.“
(1. Mojžišova 10,8-12) Všimnite si, že tento biblický text opisuje štyri nové asýrske
mestá ako jedno „veľké mesto“.
Roku 1843 francúzsky
archeológ Paul Émile Botta objavil ruiny paláca,
o ktorom sa ukázalo, že bol
súčasťou asýrskeho mesta.
Keď sa správa o tomto objave dostala na verejnosť, vyvolala veľké
vzrušenie.
Alan Millard vo svojej
knihe Treasures From Bible
Times (Poklady z biblickej
doby) vysvetluje: „Záujem
verejnosti vzrástol, keď sa
dokázalo, že palác patril
Sargonovi, asýrskemu kráľovi (722 - 705
pred. n. l.), ktorý sa spomína u Izaiáša 20,1

a existencia ktorého bola spochybňovaná,
pretože inak bol neznámy.“
Medzitým ďalší archeológ Austen Henry Layard
začal vykopávať ruiny na
mieste zvanom Nimród,
ktoré leží asi 42 kilometrov
na juhozápad od Chorsabádu. Ukázalo sa, že
sú to ruiny Kalachu – jedného zo štyroch
asýrskych miest, o ktorých je zmienka
v 1.Mojžišovej 10,11. Potom roku 1849
Layard vykopal ruiny veľkého paláca na
mieste zvanom Kujundžik, ktoré leží medzi Kalachom a Chorsabádom. Ukázalo sa,
že tento palác bol súčasťou Ninive. Medzi
Chorsabádom a Kalachom ležia ruiny ďalších osídlených miest vrátane vyvýšeniny
nazvanej Karamles.
Layard povedal:
„Ak štyri veľké vyvýšeniny – Nimrúd
(Kalach), Kujundžik (Ninive), Chorsabád
a Karamles budeme chápať ako uhly štvorca, zistíme, že jeho štyri strany pomerne
presne zodpovedajú 480 štádiám alebo 60
míľam geografa, čo sú tri dni cesty proroka
(Jonáša).“
Jonáš teda zrejme všetky tieto osídlené miesta zahrnul do jedného ´veľkého
mesta´ a nazval ich podľa mesta, ktoré je
v 1.Mojžišovej 10,11 uvedené ako prvé, totiž
Ninive. To isté sa robí aj dnes. Napríklad je
rozdiel medzi pôvodným mestom Londýn
a jeho predmestiami, s ktorými tvorí to, čo
je niekedy označované ako „Väčší Londýn“.

Arogantný kráľ Asýrie
Palác v Ninive mal vyše 70 miestností
s dĺžkou stien takmer 3 kilometre. Na
týchto stenách boli obhorené pozostatky
rytín pripomínajúcich vojnové víťazstvá
a ďalšie veľké činy. Väčšina z nich bola veľmi
poškodená. Layard však ku koncu svojho
pobytu objavil sálu, ktorá bola pozoruhodne zachovaná. Na stenách bolo zobrazené
dobytie dobre opevneného mesta, pričom
zajatci pochodovali pred kráľom, ktorý
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podnikol vpád a ktorý sedel na tróne neďaleko mesta. Nad kráľom je nápis, ktorý znalci asýrskeho písma prekladajú takto:
„Senacherib, kráľ sveta, kráľ Asýrie, sedel na tróne nimedu a prezeral si korisť
(vzatú) z Lachiša (La-ki-su).“
Toto zobrazenie a nápis možno dnes
vidieť v Britskom múzeu. Zhoduje sa s historickou udalosťou zaznamenanou v Biblii
v 2. Kráľov 18,13.14: „V štrnástom roku kráľa
Ezechiáša pritiahol asýrsky kráľ Senacherib
proti všetkým judským opevneným mestám
a zmocnil sa ich. Judský kráľ Ezechiáš teda poslal k asýrskemu kráľovi pri Lachiši a povedal:
´Zhrešil som. Odvráť sa odo mňa. Čokoľvek by
si mi uložil, ponesiem.´ Asýrsky kráľ teda stanovil judskému kráľovi Ezechiášovi tristo strieborných talentov a tridsať zlatých talentov.“
V ruinách Ninive boli nájdené ešte ďalšie
nápisy, ktoré uvádzajú doplňujúce podrobnosti o vpáde Senacheriba do Judska
a o poplatku, ktorý zaplatil Ezechiáš.
„Zhoda zaznamenaného historického
svedectva v súvislosti s množstvom pokladu v zlate od Ezechiáša, a to tridsať talentov, je azda jednou z najpozoruhodnejších
a je to zhoda dvoch od seba úplne nezávislých správ,“ napísal Layard.
Sir Henry Rawlinson, ktorý pomohol
rozlúštiť asýrsky rukopis,
povedal, že tieto nápisy „vylúčili pochybnosti
o (Senacheribovej) historickej totožnosti“. Okrem
toho sa Layard vo svojej
knihe Nineveh and Babylon pýta:
„Kto by pred tým, než boli urobené tieto
objavy, považoval za možné alebo pravdepodobné, že pod hromadou zeminy
a úlomkov, ktoré označovali miesto Ninive,
budú nájdené dejiny vojen medzi Ezechiášom a Senacheribom zapísané priamo
Senacheribom v čase, keď sa odohrávali,
a dokonca i v malých detailoch potvrdzujúce biblický záznam?“
Prirodzene, niektoré podrobnosti Senacheribovho záznamu sa s Bibliou nezhodujú. Napríklad archeológ Alan Millard si
všíma:
„Tá najpozoruhodnejšia skutočnosť prichádza v závere (Senacheribovho záznamu). Ezechiáš poslal svojho posla a celý
poplatok Senacheribovi ´neskôr do Ninive´. Asýrske vojsko ich však neprinieslo domov triumfálnym spôsobom, ako to bolo
obvyklé.“ Biblia hovorí, že poplatok bol
zaplatený skôr, ako sa asýrsky kráľ vrátil do
Ninive. (2. Kráľov 18,15-17)
Prečo je tu rozdiel? A prečo sa Senacherib
nemohol chváliť dobytím judského hlavného mesta, Jeruzalema, tak ako sa chválil
dobytím judskej pevnosti Lachiš? Odpoveď
dávajú traja pisatelia Biblie. Jeden z nich,
očitý svedok, napísal: „Vyšiel Boží anjel a zrazil v tábore Asýrčanov stoosemdesiatpäťtisíc.
Keď vstali ľudia zavčas rána, hľa, všetci boli
mŕtvi, mŕtvoly. Preto asýrsky kráľ Senacherib
odtiahol a šiel a vrátil sa a usídlil sa v Ninive.“
– Izaiáš 37,36.37; 2. Kráľov 19,35; 2. Paralipomenom 32,21.

Millard vo svojej knihe Treasures From Bible Times prichádza k záveru: „Nemáme žiaden opodstatnený dôvod o tejto správe pochybovať … Je pochopiteľné, že Senacherib
by nezaznamenal také nešťastie, aby o ňom
čítali jeho následníci, pretože by ho to zdiskreditovalo.“ Naopak, Senacherib sa snažil
vytvoriť dojem, že jeho vpád do Judska
bol úspešný a že Ezechiáš mu bol naďalej
podriadený a poslal mu do Ninive poplatok.

Pôvod Asýrie potvrdený
V Ninive boli objavené aj knižnice s desaťtisícami hlinených tabuliek. Tieto dokumenty dokazujú, že Asýrska ríša má korene na juhu v Babylone, tak ako to ukazuje
1.Mojžišova 10,11. Archeológovia sa riadili
touto informáciou a svoje úsilie začali sústreďovať ďalej na juh. Encyclopaedia Biblica vysvetľuje: „Všetko, čo po sebe Asýrčania
zanechali, prezrádza ich babylonský pôvod.
Ich jazyk a spôsob písania, ich literatúra,
náboženstvo a veda boli len s malými obmenami prevzaté od ich južných susedov.“
Objavy podobné tým, ktoré boli uvedené vyššie, prinútili kritikov Biblie, aby svoje
názory zmiernili. Úprimné skúmanie Biblie
odhaľuje, že bola napísaná dôkladnými,
čestnými pisateľmi. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Spojených štátov Salmon
P. Chase po preskúmaní Biblie povedal:
„Bolo to dlhé, vážne a dôkladné štúdium.
V tejto náboženskej otázke som použil
rovnaké zásady dokazovania, aké vždy používam v svetských záležitostiach, a dospel
som k záveru, že Biblia je nadprirodzená
kniha, že pochádza od Boha.“ – The Book
of Books: An Introduction (Kniha kníh:
Úvod).
Skutočne, Biblia je oveľa viac než len
presná história. Je to Božie inšpirované
Slovo, Boží dar na úžitok ľudstva. (2.Timotejovi 3,16)
http://makrosvet.wordpress.
com/2011/02/15/stratene-mesto-ninive/

Sargon II. s korunným princom
Senacheribom (vľavo)
Ďalšie zaujímavé archeologické nálezy
nájdete vo videodokumente
ente

Exodus
odhalený
Cena 5,00 €
www.sionplus.sk
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Dodržuj svoje slovo
Joel HILLIKER
„Ale ocko, povedal si, že keď sa vrátiš domov z práce budeme hrať futbal!“
Problém je v tom, že keď som to povedal, nevedel som
o neplánovanej schôdzke, kvôli ktorej som prišiel domov
o 20 minút neskôr než obvykle. Navyše som v tú chvíľu nemal chuť na pobehovanie.
Už sa vám to niekedy stalo? Toto je rozhodujúci moment.
A dôsledky nášho rozhodnutia môžu byť väčšie, než si myslíme.
Aké je dôležité aby rodič dodržal svoje slovo? Je to nesmierne dôležité, keď si uvedomíte, že v očiach malého
dieťaťa rodič stojí na mieste Boha. Učíme naše deti, aký
je Boh spoľahlivý, dôveryhodný, konzistentný podľa toho,
ako dobre vykazujeme tieto vlastnosti sami.
Musia na to pamätať obzvlášť otcovia, pretože vedú rodinu.
Predstavte si muža, ktorý chce vziať svoju rodinu na výlet a oznámi to. Celá rodina je nadšená. No keď sa dátum
odchodu priblíži, vzniknú prekážky - neočakávané náklady,
nepredvídané úskalia, a prednosť dostanú iné veci. Výlet sa
nezdá taký dôležitý. Otec teda výlet zruší.
K tejto hypotetickej situácii Aubrey Andelin píše vo svojej
knihe „Man of Steel and Velvet“ toto: „Nedostatok dôslednosti zo strany otca môže mať skľučujúci vplyv na rodinu.
Nielenže dochádza k strate obohacujúcich skúseností, ktoré by spolu mohli zažiť, ale rodina trpí určitým nedostatkom istoty, a to najmä v prípade, ak sa to stáva často. Začnú nedôverovať slovu svojho otca. Keď im predloží nové
plány, začnú pochybovať o výsledku. Rodina stratí vieru, že
plány sa zrealizujú, a dochádza k vytriezveniu.“

Autor uzatvára slovami: „Vzhľadom na tieto pochybnosti
sa zdá, že by bolo najlepšie, dotiahnuť sľub do konca, aj
keď sa to nejaví až také múdre, ako ste si pôvodne mysleli.“
Samozrejme, sme ľudia a neprekonateľné prekážky
môžu vzniknúť. Je múdre robiť si plány radšej s pravdepodobnosťou než s absolútnou istotou (Jakub 4,13-15).
Avšak, základný bod platí. Nakoľko naša spoľahlivosť ako
otcov a matiek ovplyvňuje vieru našich detí? Súvis je pravdepodobne silnejší, než by sme chceli pripustiť.
Asi je ťažšie pre niekoho naučiť sa dôverovať Božiemu
slovu, ak jeho otec nikdy nedodržal svoje slovo.
A naopak, je ľahšie veriť Bohu, ak otec bol vždy spoľahlivý.
V niektorých dôležitých ohľadoch je spoľahlivosť charakteristickým rysom božského otcovstva.
Samotným základom našej viery je Božia spoľahlivosť.
Keď náš nebeský Otec dá sľub, je to tak, ako by to ho už splnil. „Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby
ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní
tak, aby to stálo?“ 4.Mojžišova 23,19. Môžeme sa spoľahnúť
že On splní každé slovo. Môžeme sa na neho spoľahnúť, že
zakaždým vec dotiahne do konca.
Jakub 1,17 hovorí, že u nášho Otca „nie je žiadna zmena
alebo tieň v dôsledku zmeny“.
„Ja som silný Boh, a niet nikoho ako som ja,“ uisťuje nás,
„oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím: Moja rada stojí,
a činím všetko, čo sa mi len ľúbi.“ Izaiáš 46,9-10.
„Lebo dary a povolanie Božie sú neodvolateľné.“ Rimanom
11,29.
My otcovia, my rodičia, musíme usilovať o to, aby sme
učili naše deti týmto Božím vlastnostiam tak, že budeme
podľa nich žiť. Keď povieme, že niečo urobíme, mali by byť

schopní spoľahnúť sa na nás, že to dotiahneme do konca.
Niekedy je to ťažké. Vyžaduje si to obeť (aj keď zďaleka
nie takú akú Boh urobil pre nás). Ale pamätajte na cieľ: Matúš 5,48. Ja ho nazývam motto otca: „Buďte teda dokonalí,
ako aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.“
Náš úspech nielenže stavia základ pre vieru našich detí,
ale dáva im vzor k napodobňovaniu. Hovoril som so svojimi deťmi o dôležitosti dodržiavania ich slova. Ak chcem
očakávať, že oni dodržia čo hovoria, musím im byť dobrým
príkladom.
Ešte posledná myšlienka o mojom sľube, že budeme hrať
futbal keď sa vrátim domov z práce.
Nedávno som bol na svadbe dcéry jedného z mojich
dobrých priateľov. Keď prehovoril na hostine, priviedol ma
k slzám. Spomínal, akoby to bolo ešte včera keď táto žiarivá
žena v bielom bola jeho sladká „tekvička“, ktorá ho bežala
pozdraviť, keď sa vrátil domov z práce.
Aj mám doma tri takéto „tekvičky“. Ale - ako povedal môj
priateľ, keď sme neskôr spolu hovorili - len okamih a budú
odrastené a preč.
„Keď moje deti vyrastali,“ povedal, „vždy som si pre ne
urobil čas hneď, keď som prišiel domov z práce. Každý deň
ma môj syn vítal s loptou v ruke. 'Oci, môžeme sa zahrať?'
Mnohokrát som nemal chuť na hranie. Ale moja žena mi
pripomenula: 'Radšej využi príležitosti, kým ich máš.' A tak
som ju vždy využil. Aj keď to bolo len na päť minút, nikdy
som mu nepovedal nie.“
Úžasná rada. Poznám najmenej tri deti, ktoré si zaslúžia,
aby sa takto mohli spoľahnúť na svojho otca. A čo vy?
Zdroj:
http://www.thetrumpet.com/article/8444.20.136.0/society/family/
keep-your-word.

ZVLÁDNUTIE ŽIVOTNÝCH KRÍZ

Mark FINLEY

Tá žena, sedela oproti mne. So slzami
udúšajúcim hlasom vydala zo seba len
jedno slovo: „Prečo?“ Potom vzlykajúc sa
pýtala: „Prečo to Boh dovolil?“
Ona verila v Boha. V poslednom čase
prežila neuveriteľné utrpenie. Prežila
to, čo by sme nepriali ani najhoršiemu
nepriateľovi. Jej otázka bola oprávnená.
Jej problém bol, že nenachádzala žiadnu
odpoveď. Skutočnú odpoveď na otázku prečo dobrých ľudí postihuje zlo, je
hlboko skryté v tajomstve veľkého boja
medzi dobrom a zlom. Až vo večnosti
dostaneme vyčerpávajúcu odpoveď na
otázku prečo.
Avšak už dnes môžeme celkom iste vedieť dve skutočnosti:
1. Boh je v našej bolesti pri nás a povzbudzuje, podopiera a udržuje nás.
2. Aj keď nevieme pochopiť ako to robí,
Boh niekedy používa bolesť, ktorú nám
zlo privodilo, aby dosiahol svoje zámery. Samozrejme Boh nie je pôvodcom
zármutku a utrpenia a ani nie je za ne
zodpovedný. Avšak on vie aj tie najhoršie krízy použiť na to, aby v našom živote
spôsobil niečo mimoriadne.
V našom biblickom štúdiu chceme objasniť oba aspekty ľudského utrpenia:
Božiu prítomnosť a Božie zámery.
1. Čítajme žalmy 34,5; 40,18; 46,2 a 61,23. „Hľadal som Hospodina a ohlásil sa mi a
vytrhol ma zo všetkých mojich strachov.“
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„A
A ja,
j keď
k ď som ajj biedny
bi d a chudobný,
h d b ý ale
l
Pán sa o mňa stará. Mojou pomocou
a mojim vysloboditeľom si ty, môj Bože.
Neodkladaj!“ „Boh nám je útočišťom a silou
pomocou v súženiach, nájdenou a veľmi
dokázanou.“ „Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu! Od konca zeme volám na teba, keď je skľúčené moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa.“
Čoho sa držal Dávid neochvejne pevne aj
v najťažších chvíľach svojho života?
Dávid nezostal vo svojom živote uchránený od zaťažujúcich skúsenosti. On
zažil utrpenie, smútok a sužovanie. Ale
vo všetkých týchto skúsenostiach našiel útechu a silu vo vedomí, že Boh bol
s ním. Mal istotu, že Boh ho v ťažkých
časoch neopustil.
2. Aké slová nádeje adresoval prorok
Izaiáš v časoch veľkého zármutku po horkom sklamaní Izraelitom, aby ich uistil
o Božej prítomnosti? Čítajme Izaiáš
41,10. „Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh!
Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa

ppravicou svojej spravodlivosti.“ Izaiášovo
potešujúce uistenie znie aj do našich uší
p
a povzbudzuje aj nás. To zasľúbenie platí
práve tak aj nám ako Izraelitom.
p
3. Čítajme Matúš 28,20 a Židom 13,6.
„„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
sskonania sveta.“ „Takže môžeme smelo hovvoriť: Pán mi je pomocníkom, a nebudem
ssa báť. Čo mi urobí človek?“ Aké úžasné
zzasľúbenia a o stálej prítomnosti nášho
Pána nachádzame v Novom zákone!
P
4. Čítajme Job 13,15. „Hľa, i keby ma
zabil, budem dúfať v neho. A však o svoje
cesty sa budem pokonávať pred jeho tvárou.“ Ako sa vyjadroval Job k záťažiam
svojho života?
Job pevne dôveroval, že vševediaci
múdry Boh rozumie jeho bolesti a nejako
ho prevedie cez ťažké časy. Job obrátil
svoju pozornosť na Boha, ktorý bol pri
ňom a nie na bolesť, ktorá ho sužovala.
Keď sa sústredíme na naše bolesti, budú
len väčšie, keď ale svoje myslenie upriamime na to, že Boh je pri nás, obdržíme
silu ako zaobchádzať s bolesťou.
5. Čítajme 1.Moj 50,20. „Vy ste zamýšľali
proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť
na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby
zachoval mnohý ľud pri živote.“ Aký lepší
zmysel mohol Jozef vidieť za všetkým, čo
mu jeho žiarliví bratia vykonali?
Jozef bol pevne presvedčený, že Boh
jeho zajatím sledoval vyšší zámer. Neživil
žiadny hnev a nenávisť voči svojim bratom za to, že ho predali za otroka. Dôveroval Bohu a on ho použil, aby zachránil
svoj ľud pred hladom.

6. Čítajme 2.Korinťanom 1,3-4. „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša
Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého
potešenia, ktorý nás teší v každom našom
súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých,
ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením,
ktorým sme sami tešení od Boha.“ Ako povzbudzoval apoštol Pavol všetkých, ktorí
prežili ťažké časy?
Všeobecne platný výrok Biblie je celkom jasný: Boh nás nenechá samotných
v našom utrpení. On je v našich ťažkostiach s nami, aby nás posilnil a udržal. On
nás potešuje v našom utrpení a pomáha
nám, aby sme jeho útechu prinášali aj
iným, ktorí trpia.
Keď prežívaš bolesť a utrpenie pozri sa
na toho, ktorý je prameňom všetkej útechy. On ťa nikdy nesklame, jeho útecha
je aj dnes pripravená.
Zdroj: Adventist World, apríl 2013
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Život bez depresie
Neil Nedley, M.D.
352 strán, 17 x 24 cm,,
viazaná

Cena: 10,00 €

Život - zámer či náhoda?
Prečo by sme nemohli veriť v Boha i v evolúciu súčasne?
Mnohí ľudia hovoria, že je to možné. Prečo oboje naraz nemôže platiť?
Prof. Edgar H. ANDREWS
BIBLIA HOVORÍ
EVOLÚCIA HOVORÍ
Evolučná teória či hypotéza učí, že všetky veci sa
odohrali náhodne. Existencia vesmíru sa neopiera
o žiadnu príčinu alebo zámer. V evolúcii niet žiadnej
vodcovskej ruky, žiadneho plánu. Všetko, čo sa stalo
v minulosti, vrátane vzniku ľudstva, a všetko, čo sa
stane v budúcnosti, je výsledkom slepej náhody.

Stvorenie bolo plánované s určitým cieľom.

Príroda sa vyvinula náhodou.

Biologické skupiny boli stvorené jednotlivo,
každá podľa svojho druhu.

Všetko živé sa vyvinulo evolúciou z jednoduchej
životnej formy.

Človek bol výnimočnou bytosťou,
odlišnou od zvierat.

Človek je len modifikácia zvieraťa a vyvinul sa z
opoidného živočíšneho druhu.

Božie dielo stvorenia trvalo šesť dní.

Evolúcia je proces, pri ktorom priebežne vznikajú nové
biologické druhy a ktorý pokračuje aj v súčasnosti.

Príroda bola stvorená ako dokonalá, ale Adam ju Príroda sa stále zlepšuje a zdokonaľuje
znehodnotil svojou neposlušnosťou voči Bohu
evolučnou zmenou.

Keď hodíte hraciu kocku, číslo, ktoré sa objaví na
vrchu, sa tam dostane náhodou. Ktorékoľvek zo
šiestich čísel má rovnakú možnosť a ak padne trojka, potom je to výsledok čistej náhody. Tak je to aj
s evolúciou. U zvieraťa sa mohla odohrať ktorákoľvek zmena, nie zo šiestich, ale z tisícich, aby sa
z neho vyvinulo resp. aby sa zmenilo na (trochu) odlišné zviera. Nikto by nemohol odhadnúť, aký by bol
konečný výsledok, lebo je to ako s hádzaním kocky
– všetko je určované náhodou.
Predstavme si takúto hru s kockou. Stojíte
uprostred ihriska a máte v rukách kocku a kompas.
Vždy keď hodíte kocku, prejdete desať krokov v určitom smere. Keď hodíte jednotku, pôjdete na sever,
ak dvojku, pôjdete na juh. Trojka vás nasmeruje na
západ a štvorka na východ. Pri číslach päť a šesť ostanete stáť na mieste. Na ktorom mieste ihriska sa
ocitnete, keď hodíte kocku stokrát? To sa nedá nijako
vypočítať, pretože je to úplne určované náhodou.
Tak je to aj s evolúciou – nikto nemôže povedať,
kam smeruje. Ak je ľudstvo vrcholom evolúcie, tak
je ním len čírou náhodou.
Boží stvoriteľský čin je presným opakom spomínaného procesu. Tu to nie je otázka náhody, ale Božieho zámeru stvoriť prírodu a človeka. V pozadí je Boží
úmysel. On zamýšľal a chcel stvoriť človeka. Biblia
to uvádza celkom jasne: „Hoden si, Pane a náš Bože,
vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci
a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené“ Zjavenie Jána 4,11.
„A Boh riekol: Nech je svetlo!“ Genesis 1,3.
Ak Boh skutočne stvoril všetky veci, urobil tak preto, lebo to chcel, a preto, že mal na to dôvod.
Keď modelujete niečo z dreva, alebo robíte strih
na šaty, keď pečiete koláč v kuchyni, či staviate chatu na záhrade, robíte to z určitého dôvodu, ktorý má
svoje opodstatnenie. Má to pre vás určitý zmysel,
lebo tým sledujete nejaký cieľ. V opačnom prípade
by ste s tým nestrávili toľko času a nevynaložili na
to toľko úsilia! Ani Boh by netvoril vesmír, prírodu
alebo človeka bez príčiny.
Ako môžeme veriť v Boha a jeho cieľavedomosť
a zároveň akceptovať evolúciu a náhodu? Náhoda
je pravý opak zámeru.

Biblia a evolúcia sa nezhodujú
Biblia a evolúcia si protirečia. To je druhý dôvod
proti viere orientovanej súbežne k Bohu i k evolú-

cii. Samozrejme, niektorí ľudia o tom nerozmýšľajú.
Vravia, že biblický príbeh o stvorení je mýtus, niečo
ako rozprávka. Hovoria tiež, že niektoré časti Biblie
sú pravdivé, iné už nie. Nevidia preto prekážky, aby
verili v Boha aj v evolúciu súčasne.
Je rozumné tvrdiť, že niektoré časti Biblie sú pravdivé a iné sú falošné? Ako a kto rozhodne o dôveryhodnosti jedných a zamietnutí iných statí Biblie? Je
Biblia pravdivá, keď nám hovorí, že Ježiš Kristus bol
Boh v ľudskej podobe, ale klame, keď vraví: „Všetky
veci povstali skrze Neho“? Je príbeh o Abrahámovi v knihe Genesis pravdivý (Ježiš tvrdil, že je), no
udalosti o stvorení v tej istej knihe už pravdou nie
sú? Môžeme veriť všetkému, čo Biblia učí o Bohu,
ak prijímame názor, že niektoré časti Písma sú rozprávky?
Ježiš Kristus samozrejme veril v Starý zákon, vrátane udalostí stvorenia. Hovorí, že On prišiel v podstate na to, aby splnil (alebo dodržal) mnohé sľuby,
ktoré Boh vyslovil v starozákonných spisoch, teda
aj v knihe Genesis. Ak pripustíme, že sám Ježiš sa
pomýlil, keď veril v pravdivosť týchto spisov, ako
môžeme mať istotu, že ostatné časti Jeho učenia
sú pravdivé? Ostáva ešte niečo, v čo by sme mohli
veriť?
Samozrejme, okrem kresťanskej viery sú tu ešte
ďalšie náboženstvá. Majú svoje vlastné posvätné
knihy a vlastný popis udalosti o vzniku sveta. Vo
vzťahu k evolučnej teórii sa však stretávajú s rovnakými problémami, lebo základnou náboženskou
ideou je, že životu je daný zmysel a účel. Takže evolučná teória stojí v konflikte s posvätnými spismi aj
iných náboženstiev.
Ak teda hovoríme, že veríme v Boha a v evolúciu,
nastoľujeme problém definovania pojmu „Boh“
v danej súvislosti. Určite to už nie je biblický Boh,
ktorý stvoril všetky veci slovom svojej moci. Nie je
to Boh popisovaný v knihe Žalmov, ktorý má vo
svojich rukách dych všetkého, čo je živé a vládne
nad životom a smrťou, nad časom sejby i žatvy, nad
vetrom a dažďom. Ak veríme v evolúciu, ostáva nám
predstava boha, ktorý snáď uviedol svet do chodu,
potom ho však nechal odkázaný iba na seba, aby
sa v bolestnom zápase uberal nevedno kam. Aký
je rozdiel oproti Bohu popisovanom Bibliou, ktorý
riadi všetky veci (v prírode i medzi ľuďmi) podľa rady
(teda zámeru) Jeho vlastnej vôle!
Niekto sa však môže opýtať: „Naozaj je Biblia
v rozpore s evolučnou teóriou? V čom vlastne spočíva tento nesúlad?
Pozrime sa na päť dôležitých rozporov medzi Písmom a Darwinovou teóriou.
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Toto sú teda niektoré dôvody, pre ktoré nemôžeme veriť evolúcii a súčasne Biblii. Predkladajú úplne
rozdielne udalosti, ktoré nemôžu byť súčasne pravdivé.

Veda a viera v Boha
Je ešte jeden dôvod, prečo nemôžeme veriť súčasne Bohu aj evolučnej teórii. A to, že táto teória
narúša súlad medzi vedou a vierou v Boha. Každá
pravda musí byť v súlade s inou pravdou. Teda jedna pravdivá vec nemôže odporovať inej pravdivej
veci. Môžu existovať rôzne pravdy, ale v konečnom
dôsledku musia byť vo vzájomnom súhlase s pravdou o prírode (vedecká pravda).
Je veľmi zaujímavé, že ľudia, ktorí stáli pri zrode
modernej vedy, ktorí uskutočnili prvé vedecké
experimenty a vynašli prvé vedecké teórie boli
väčšinou ľudia, ktorí verili Biblii. No nielen to. Oni
verili, že nová veda by mala ľuďom poukazovať na
obdivuhodnosť Božieho stvorenia a viesť ich takto
k uctievaniu Boha. Až do roku 1859, kedy Charles
Darwin predložil svoju teóriu o vzniku a vývoji života, väčšina ľudí nevidela žiadny konflikt mdzi vedou
a Bibliou.
Dokonca aj v súčasnosti väčšina vedných odborov
nám odhaľuje svet okolo nás ako obdivuhodný a tajomný a prejavuje tým súhlas s Bibliou. Veda nie je
v rozpore so Žalmistom, ktorý povedal: „Aké mnohé
a veľké sú Tvoje skutky! Všetky si múdro učinil! Zem je
plná Tvojho imania.“ Žalm 104,24
Zdroj: Prof. E. H. Andrews, Od ničoho k prírode

ODPORÚČAME

Kde sme stratili krídla
Sada 9 DVD
Walter Veith

Cena: 14,00 €
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Výstrahy v živočíšnej ríši
Keď zviera cíti nebezpečie, jeho reakcie nie sú vždy
okamžité. Nenapáda svojho nepriateľa hneď a nedáva sa na útek v jednom okamihu. Mnohé zvieratá
najprv varujú svojich spoludruhov a až potom útočia
alebo unikajú.
Ak prériový pes spozoruje nebezpečie vo forme
jazveca, kojota alebo jastraba, znehybní svoje telo
a vydá prenikavý štebot alebo piskot. Tento alarm
je doprevádzaný plesnutím chvosta, vztýčením tela
a natiahnutím tláp. Všetky tieto úkony urobí simultánne v zlomku sekundy a potom zmizne do svojho
brlohu. Keď zaznie tento signál, stiahnu sa všetky ostatné psy žijúce v jednej svorke.
Tesne pod tunelovými vchodmi do brlohu prério-

vých psov je na jednej strane načúvacia miestnosť.
Tu čakajú, kým hroziace nebezpečie nepominie. Ak
je situácia vážnejšia, skryjú sa do hlbších tunelov
a komôr svojho brloha.
Zajace sú zvyčajne tiché zvieratá. Dospelé zajace kričia ak sú zranené a mláďatá vydávajú slabý kvikot keď sú hladné, ale to sú
snáď jediné hlasové prejavy, ktoré vytvárajú. Keď hrozí nebezpečenstvo, zajace vysielajú výstrahu tak, že dupú zadnými nohami
o zem. Týmto varovným signálom sú všetky zajace
v okolí upozornené na možné nebezpečenstvo.
Vrany sú známe svojimi rýchlymi varovnými schopnosťami. Kŕdeľ vrán, ktorý sa kŕmi na poli má vždy

svojho strážcu na strome na okraji poľa. Pri náznaku
nebezpečia zakráka a všetky vrany odletia.
Pán Boh nám dáva mnohé výstrahy vo svojom Slove
a nariaďuje nám, aby sme varovali celý svet (Ezechiel
3,17). Nebezpečie je všade okolo nás vo svete. A ak ho
vidíme, nemali by sme váhať oboznámiť našich priateľov, že je tu diabol, ktorý im chce ublížiť, a Spasiteľ,
ktorý ich môže zachrániť pred nebezpečím.
„Ustanovil som strážcov na tvojich múroch, ó Jeruzalem, ktorí nikdy nebudú mať pokoj, deň ani noc; vy ktorí
spomínate Hospodina, nemlčte!“ Izaiáš 62,6.
James A. Tucker
Čítanie na každý deň:
Pohľady do Božieho sveta prírody

Ponuka literatúry a DVD
Veľký spor vekov

Dejiny napísané dopredu

Ellen Gould Whiteová

Dr. Hans Heinz

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

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

A5, 376 strán

18,5 x 12 cm, 96 strán

Cena: zadarmo

Cena: 1,50 €

Pohľady do Božieho sveta prírody
- 4 diely

Veľká nádej
Ellen Gould Whiteová

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

Skrátená verzia knihy „Veľký spor vekov“ s dôrazom na východisko pre problémy ľudstva.
A5, 104 strán

19x12 cm, 365+1 príbehov

Cena: zadarmo

Oživte svoje manželstvo

Víno v Biblii

Jim Hohnberger

Samuele Bacchiocchi

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

Biblická štúdia o požívaní alkoholických nápojov.
Hovorí Písmo o striedmosti alebo o abstinencii?

A6, 64 strán

A5, 74 strán

Cena: 1,00 €

Cena: 2,50 €

Cena za 4 diely: 6,00 €

Réžia: Lad Allen
Nezabudnuteľná cesta po stopách synov Izraelových z Egypta
do Zasľúbenej zeme. Nenechajte
si ujsť významné archeologické
nálezy 21. storočia.
SLOVENSKÝ
DABING

Biblický
korešpondenčný
kurz

P
Posledné
udalosti
bbiblických
pproroctiev

Exodus odhalený

Doug Batchelor

SLOVENSKÝ
DABING

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

Globálne problémy
7 smrteľných hriechov ľudstva

http://globalneproblemy.skskk.sk
VIDEO DVD – 61 min.

Cena: 5,00 €

VIDEO DVD – 40 min.

Cena: 2,00 €
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