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Ruský medveď sa vracia
Geopolitické zmeny v 21. storočí
Studená vojna?
Hoci v letných mesiacoch sú teploty na vysokých
priečkach teplomeru, v jednom ohľade sa klíma
ochladila. Obyvateľov starého kontinentu chladia
z médií správy o tom, že sa vracia obdobie studenej
vojny. Tento termín sa zapísal do histórie ako synonymum pre obdobie súperenia Východu a Západu
od roku 1945 resp. 1947. Studená vojna trvala zhruba pol storočia a stáli v nej proti sebe dva odlišné
ekonomicko-politické systémy - kapitalizmus a komunizmus - na čele so superveľmocami USA a ZSSR.
V zálohe mali obe strany pripravený obrovský jadrový arzenál. Taký obrovský, že víťaza by v prípade
jeho použitia nebolo. Oficiálne sa skončila začiatkom
decembra roku 1989 stretnutím sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova s americkým prezidentom
Georgeom Bushom starším na palube lode Maxim
Gorkij neďaleko brehov Malty.

Najväčšou krízou v období studenej vojny bola kubánska raketová kríza v roku 1961, v ktorej sa svet ocitol na pokraji jadrovej vojny a zničenia celého sveta.

Vývoj v poslednej dobe
K novému ochladeniu vzťahov medzi Východom
a Západom viedla celá séria udalostí na politickej
scéne. Zvrhnutie Lýbiijského vodcu Kaddáfího, Občianska vojna v Sýrii, Politický prevrat na Ukrajine.

klade referenda, podpísalo zmluvu s jeho predstaviteľmi o pripojení k Ruskej Federácii. Bol prijatý ústavný zákon, ktorým sa počet členov Ruskej federácie
rozširuje z doterajších 83 na 85. Nasledovali ekonomické sankcie USA a EÚ, ktoré sú stále prísnejšie.
Rusko bolo vylúčené zo skupiny G8 a aliancia NATO
s ním prerušila prakticky všetky kontakty.
Pritom všetkom treba tiež spomenúť vyostrené
vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou kvôli dodávkam
plynu, za ktorý Ukrajina odmieta platiť.
Ako keby toho nebolo dosť, v júli došlo k zostreleniu Malajzijského dopravného lietadla nad územím
Ukrajiny, pričom zahynulo takmer 300 cestujúcich.
Ako to všetko skončí?

Treba sa znepokojovať?
Rozdiel medzi obdobím starej studenej vojny a súčasnosťou je oveľa viac prepojený svet. Výraznejšia
medzinárodná izolácia Ruska uspeje len veľmi ťažko.
Nedá sa predpokladať, že by rozvíjajúce sa ekonomiky
ako Čína, India či Brazília s Kremľom zásadnejšie prerušili kontakty. Nechcú sa nechať zamotávať do pavučín vojnovej rétoriky medzi Západom a Východom.
Stačí spomenúť historickú zmluvu uzavretú v máji
2014 medzi Ruskom a Činou, v ktorej sa Rusko zaviazalo dodávať do Číny po dobu 30 rokov 38 miliárd
metrov kubických plynu ročne. Alebo založenie spoločnej rozvojovej banky krajín združených v organizácii BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika)
a spoločného rezervného fondu v júli 2014. Rozvojová banka má sídliť v čínskom Šanghaji. Postupne
v nej má byť až 100 miliárd dolárov a týmito peniazmi sa budú v najbližších rokoch financovať infraštruktúrne programy.
Moskva stále deklaruje zámer obnoviť na veľmocenskej aréne niekdajšie miesto ZSSR. Vladimír Putin
sa na ceste do Brazílie zastavil na Kube, kde sa po dlhej
dobe stretol aj s Fidelom Castrom. Podľa informácií
v médiách, Rusi odpustili Kube 90% dlhu a vracajú sa
na špionážnu základňu v Lourdes, ktorá slúžila na odpočúvanie komunikačných sietí USA. Predtým Rusko
odpustilo dlh vo výške 10 miliárd dolárov Severnej
Kórei, a plánuje výstavbu plynovodu a železnice do
Južnej Kórey.
Rusko má rozpracované odvážne investičné projekty, vrátane tých na severnom póle a vo vesmírnom programe.

Nový reštart

Tieto akcie Rusko vníma ako iniciované západom
a nie je ochotné to ďalej tolerovať.
V reakcii na dianie v Ukrajine, v marci 2014 Rusko
obsadilo Ukrajinský poloostrov Krym a neskôr, na zá-
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V každom prípade, udalosti roku 2014 priviedli svet
do novej situácie, ktorá má nejasné východisko.
Návrat silného Ruska na politickú scénu je viditeľný. Už to nie je tá krajina, ktorá bola značne oslabená
po rozpade sovietskeho bloku.
Debaty sa dnes vedú prednostne na tému, či sa
Rusko s preplnenou štátnou pokladnicou a rozpočtovými prebytkami pustí do nového kola pretekov
v zbrojení. Pre ľudstvo by to nebola dobrá správa.

Je zaujímavé, že na rozdiel od starej studenej vojny,
v ktorej proti sebe stáli „kresťanská“ Amerika a ateistický Sovietsky zväz, teraz je to akosi opačne. V Decembri 2013, Putin povedal: „Mnohé krajiny v Euro-Atlantickom priestore sa vzdialil od svojich koreňov,
vrátane kresťanských hodnôt. Presadzujú trendy,
v ktorých sa dáva rovnaké miesto rodinám s viacerými deťmi aj partnerstvu medzi osobami rovnakého
pohlavia, viere v Boha aj viere v Satana. To je cesta
k degradácii. “
Aj hlava ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill, zopakoval
rovnaké pocity o mesiac neskôr a povedal: západné mocnosti sa angažujú na „duchovnom odzbrojení“ svojich ľudí. „My sme prešli epochou ateizmu,
a vieme, čo je to žiť bez Boha,“ povedal Kirill. „Chceme
kričať do celého sveta: Prestaňte s tým!“

Kedy to skončí?
Keď sa zamyslíme nad tým, ako je svet zmietaný neustále vojnovými konfliktami, núti nás to k hľadaniu
príčin. Na jednej strane, akoby túžba po mieri bola
túžbou všetkých ľudí, na druhej strane je všetkým
ľuďom vlastná aj túžba po moci, bohatstve a vplyve.
A tak sa ľudstvo, alebo vplyvná vrstva obyvateľov
Zeme snaží mať oboje. Svetový mier aj svetové bohatstvo na úkor druhého. Potom to vyvoláva konflikt.
Môže mať náboženský podtón ale aj hospodársko-politický. Biblia to definuje takto: „Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nie
vari odtiaľ – z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo
vašich údoch? Ste žiadostiví, ale nemáte; vraždíte
a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť; bijete sa a
bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte; prosíte
ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.“ Jakub 4,1-3
Zo Slova Božieho sa tiež dozvedáme, že vlastne
celý svet je vo vojnovom stave. Je to vojna medzi
dobrom a zlom, vojna medzi Bohom a satanom.
V tejto vojne sa ľudia majú možnosť prikloniť na jednu alebo druhú stranu. Kto si vyberie tú Božiu stranu,
zriekne sa zlých túžob po neoprávnenom zisku a po
moci politickej či náboženskej.
Táto vojna sa teda neskončí, kým nebude zničený pôvodca všetkých nepokojov a vojen – odporca Boha. Dovtedy jednotlivé bitky medzi národmi
alebo uprostred nich budú existovať. A je jedno či
v mene náboženstva alebo v záujme ziskov a vládnutia. Zlo bude existovať bez ohľadu na to, ako sa to
darí predstavovať médiám alebo samotným zainteresovaným stranám svetu.
Redakcia ZDD
Zdroj:
http://ekonomika.etrend.sk/svet/rusky-medved-sa-chladnej-klimy-neboji.html
http://www.aktuality.sk/clanok/257447/vracia-sa-studena-vojna-rusi-otvaraju-spionaznu-zakladnu-na-kube-a-idu-odpocuvat-usa/
http://www.pluska.sk/plus7dni/historia/studena-vojna.html
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Jedenásť možných koncov sveta
a jeden reálny
Clifford Goldstein
Básnik Robert Frost napísal: „Niektorí hovoria, že svet skončí
v ohni, iní hovoria, že zamrzne na ľad.“ Učenci navrhli celý rad
ďalších možných scenárov konca sveta.
1. Druhý termodynamický zákon. Tento zákon hovorí, že všetko vo vesmíre smeruje k entropii - k neporiadku a chaosu. Ak by nebol žiadny iný dôvod, tak z tohto
prostého dôvodu, skôr alebo neskôr, sa všetko zrúti a ponorí do ničoty. Nebude žiadne svetlo, žiadny život, iba chladná tma v celom vesmíre. Táto perspektíva neponecháva veľa nádeje pre budúcnosť.
2. Expanzia vesmíru. Od začiatku dvadsiateho storočia sa niektorí astronómovia
domnievajú, že vesmír sa rozpína. Ak sa bude rozpínať aj naďalej, nakoniec sa všetko
rozptýli a premení na nič, udržanie života nebude možné.
3. Scvrkávanie sa vesmíru. Na druhej strane, sú takí, ktorí sa domnievajú, že proces expanzie sa zvráti a vesmír sa začne zmenšovať na veľkosť elementárnych častíc.
A tak z nášho pohľadu ani expanzia ani kontrakcia vesmíru nám nedáva žiadnu nádej
pre budúcnosť.
4. Cudzie invázie. Vzhľadom na veľkosť vesmíru, matematicky povedané, život na
iných planétach je možný, aj keď to zostáva v oblasti sci-fi. Takže ak na iných planétach žijú inteligentné bytosti (či už dobré - ako je ET, alebo zlé - ako votrelci z filmu
Deň nezávislosti), a ak k nám vôbec niekedy dorazia, nie je pochýb o tom, že bytosti,
ktoré sú schopné prekonať obrovský priestor vesmíru, by pre nás mohli predstavovať
nebezpečenstvo. A aj keby nemali zlé úmysly, baktérie, ktoré by so sebou doniesli by
nás mohli zmiesť z povrchu Zeme skôr než stredoveký čierny mor, ktorý zahubil veľkú
časť obyvateľov Európy.
5. Asteroidy. Neznáme baktérie nie sú jedinou potenciálnou hrozbou z vesmíru.
Asteroidy už dopadli na Zem aj v minulosti, takže je možné, že takéto udalosti sa
budú opakovať znovu. Kedy a kde sa tento veľký stret odohrá nie je známe, ale mnohí
veria, že napokon k nemu dôjde. Nevieme aká veľká skaza to bude a čo so sebou prinesie, vieme len to, že ak asteroid bude dostatočne veľký, jeho náraz do Zeme môže
skoncovať so všetkým životom.
6. Čierne diery. Čierne diery sú zapadnuté (odumreté) hviezdy s tak silnou gravitáciou, že z ich oblasti sa nemôže dostať nič, ani svetlo. Nevieme, koľko takýchto
objektov sa nachádza v okolitom priestore. Niektorí tvrdia, že len v našej galaxii ich
existujú milióny. Predpokladá sa, že tieto útvary plávajú v priestore. Ak by sa jedna
z čiernych dier ocitla dostatočne blízko našej slnečnej sústavy, mohla by vyraziť planéty z ich obežných dráh. Ak by sa niečo také pritrafilo Zemi, buď by sme vzplanuli
pod vplyvom slnečného tepla, alebo by sme zmrzli v chladnom vesmírnom priestore.
7. Výbuchy na Slnku. Oveľa pravdepodobnejší scenár predstavuje zničenie života
na Zemi v dôsledku silného výbuchu na Slnku a s ním súvisiacej emisie silnej magnetickej vlny. Stalo sa už, že výbuchy na Slnku mierne narušil telekomunikácie a prenos
elektrickej energie na Zemi. V prípade, že by na Slnku prebehla explózia oveľa silnejšia ako tie, ktoré boli doposiaľ zaznamenané (čo sa pravdepodobne deje na iných
hviezdach), mohla by sa Zem upiecť tak rýchlo, ako sa pečie torta.
8. Globálne otepľovanie. Bez toho aby sme sa púšťali do nejakých politických debát súvisiacich s globálnym otepľovaním, musíme úprimne priznať, že svet sa otepľuje. Ak nedôjde k spomaleniu tohto procesu, existujú rôzne scenáre: od roztopenia
ľadovcov na póloch po environmentálne zmeny, ktoré prispievajú k rozvoju rôznych
škodcov, ktoré zničia úrodu.
9. Svetová vojna. Bezprostrednou hrozbou je vojna. Napriek zníženiu jadrových
arzenálov, stále existuje dosť zbraní tohto typu, ktoré sú schopné zničiť život na Zemi
aspoň 12-krát. Je tu tiež hrozba biologických a chemických zbraní, ktoré nás môžu
skutočne obrať o nočný spánok.
10. Epidémie. Nie každá ničivá choroba bola vypestovaná v tajných laboratóriách;
v tomto robí svoju prácu aj sama príroda. Milióny ľudí zomierajú každý rok na infekčné chorôby, ktoré nepoznajú žiadne štátne, kultúrne či etnické hranice. Ešte desivejšie je, že mnohé choroby sa stávajú rezistentnými voči antibiotikám. Len dvadsať rokov od objavenia AIDS sa táto choroba stala celosvetovým morom. Vo svete, v ktorom
ľudia cestujú rýchlo a ďaleko, kto vie, aké nové choroby sa budú šíriť po kontinentoch
závratným tempom vo svojej deštruktívnej sile?
11. Biotechnologická katastrofa. Aj keď sa neuvádza, či genetické inžinierstvo
používané v poľnohospodárstve je pre nás dobré alebo zlé, predsa niektoré dôkazy
naznačujú, že genetické modifikácie rastlín môžu mať vplyv na iné druhy, čoho dôsledky dnes ťažko predvídať. Niektorí ľudia sa zúfalo obávajú, aké následky môžu mať
nejaké super buriny alebo super škodcovia. Žiadny z týchto scenárov nám nedáva
žiadnu nádej pre budúcnosť.
ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

Lepší koniec. Možno by sme mali tento článok nazvať „12 možných koncov sveta“,
pretože je ešte jeden spôsob, o ktorom sme doteraz nehovorili - jediný, ktorý nám
dáva nádej. Pre milióny ľudí v celej histórii, ako aj dnes očakávajúcich takýto koniec,
je to vrcholný moment, splnenie a vyvrcholenie všetkých nádejí, ktorým verili. Tento
koniec sveta je druhý príchod Ježiša Krista, ktorý sa vráti na Zem, aby so sebou vzal
tých, ktorých vykúpil svojou krvou.
• „Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ Matúš 24,27.
• „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom
s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky
s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.“ 1.Tesaloničanom 4,16-18.
• „Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly,
rozpálené ohňom, sa rozplynú, a Zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.“ 2.Petrova 3,10.
Počas druhého príchodu Krista budú ľudské diela na Zemi zničené Božou mocou,
ktorá sa zjaví s takou silou, akú ľudské oko ešte nikdy nevidelo. Vyvrátiac ľudskú logiku i vedu, odhaliac povrchnosť ľudskej múdrosti, Ježiš Kristus sa objaví na oblohe. Ten istý hlas, ktorý povolal k existencii svetlo, prehovorí znova, a tí, ktorí zomreli
s dôverou v Neho budú vzkriesení, aby sa naveky tešili na obnovenej Zemi z plodov
Jeho zmierujúcej obete za nich.
Iné scenáre konca sveta, ktoré sme spomenuli, sú buď prehnané, alebo príliš ďaleko. Všetky sú depresívne, pretože nedávajú žiadnu nádej ani sľub, a jediné čo ponúkajú, je konečné zničenie ľudstva, po ktorom nezostane žiadnej stopy. Na rozdiel od
týchto pochmúrnych scenárov, druhý príchod Ježiša Krista je rovnako istý, ako Jeho
prvý príchod, kedy - skrze svoj život, smrť a vzkriesenie - vykúpil všetkých, ktorí veria
v neho ako svojho Spasiteľa. „Syn človeka neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby slúžil a dal
svoj život ako výkupné za mnohých.“ Marek 10,45. On príde znova na Zem, aby vzal so
sebou tých „mnohých“, ktorých vykúpil. Keď to urobí, svet dospeje k svojmu koncu.
Apoštol Ján, prorok z ostrova Patmos napísal, že Boh mu ukázal „nové nebo a novú
Zem; lebo prvé nebo a prvá Zem sa pominuli.“ Zjavenie Jána 21,1. Teda, „podľa jeho [Božieho] zasľúbenia čakáme nové nebesia a novú Zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.“
2.Petrova 3,13.
Dobrou správou je, že koniec sveta znamená nový začiatok - svet bez hriechu, bez
entropie, bez jadrových zbraní alebo biologického terorizmu. Nový svet bude plný
lásky, slobody, šťastia a spoločenstva so Stvoriteľom.
Taký je Ježišov prísľub. Za jeho splnenie zaplatil na kríži. Tento sľub dáva nádej všetkým, ktorí v Neho budú dôverovať ako v jedinú záchranu pre svet - svet, ktorý nepochybne smeruje k svojmu koncu.
http://www.nadzieja.pl/article/170/11-mozliwych-koncow-swiata-i-1-prawdziwy
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Posledné udalosti biblických proroctiev
DVD – 40 min.
Cena: 2,00 €
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Viera v Boha v Amerike klesá
Prieskum

Info Monitoring
V Iráne bude robot učiť deti modliť sa
Iránsky učiteľ vyhotovil robota, ktorý učí
mladých moslimov
správne sa modliť.
Akbar Rezaie vyhotovil stroj doma a už
upútal veľmi živý záujem verejnosti.
Rezaie pozoroval,
ako sa deti so záujmom hrajú s bábikami, ktoré sa môžu pohybovať a hovoriť
a pochopil, že hračky sa môžu prispôsobiť na náboženské
účely.
Robot skutočne núti deti modliť sa – tretiaci prejavujú záujem a snažia sa robiť obrad načas a správne.
Robot Rezaie bol vyhotovený zo súpravy Robotis Bioloid.

Majiteľka PR agentúry LIKE Katarína Šutarová upozorňuje,
že hlava katolíckej cirkvi účinne využíva komunikačné nástroje, ktoré približujú cirkev bežným ľuďom. To potvrdil už
samotným výberom svojho pápežského mena.
Šutarová je presvedčená, že na vnímaní pápeža verejnosťou, sa podpisujú aj PR konzultanti. Tí podľa nej odvádzajú
veľmi dobre pripravenú kampaň.
„Tá dbá aj na to, aby sa imidž pápeža Františka výrazne
odlíšil od „neúspešného“ imidžu jeho predchodcu pápeža Benedikta XVI. Ďalším znakom riadeného PR je aj to, že
o každom pozitívnom geste Františka, ktoré ho priblíži ľuďom, hneď vedia kľúčové médiá a kľúčoví fotoreportéri tieto
aktivity vždy zachytia,“ podotkla majiteľka PR agentúry LIKE
pre Aktuálne.sk.

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_04/V-Irane-bude-robot-ucit-deti-modlit-sa-VIDEO-7657

Tel Aviv prijal zákon o sobotnom obchodovaní
Podniky môžu mať počas dňa odpočinku aj naďalej
otvorené
Nové
miestne
nariadenie
magistrátu mesta Tel Aviv
(s platnosťou od marca 2014) v podstate
legalizuje situáciu,
ktorá de facto funguje posledných niekoľko rokov. Umožňuje,
aby obchody s potravinami a kiosky boli
otvorené cez šabat
(v sobotu), ale zavádza limity na to, koľko takýchto prevádzok môže byť otvorených na každej ulici.
Staré miestne nariadenie umožňovalo aby cez šabat
a sviatky boli otvorené kaviarne, ale nie bary alebo cukrárne.
Nové nariadenie ruší toto obmedzenie. Zároveň ruší limity
pre otváracie hodiny stanovené podľa starého zákona; podniky teraz môžu byť otvorené od 10:00 akokoľvek dlho. Jedinou výnimkou je sviatok Yom Kippur (Deň zmierenia), kedy
bude obchodná činnosť aj naďalej zakázaná.
Miestne nariadenie oprávňuje starostu, aby stanovil licenčné podmienky pre podniky, ktoré chcú mať otvorené cez šabat „za účelom zachovania kvality životného prostredia alebo zabránenia nežiadúcim vplyvom.“ Podniky si budú musieť
obnovovať svoje povolenia na šabatnú činnosť každý rok.
Starosta Ron Huldai poznamenal, že staré miestne nariadenie bolo prijaté pred 34 rokmi a bolo ho potrebné aktualizovať, aby zodpovedalo súčasnej realite. „Krehká rovnováha,
ktorú sme sa snažili zakotviť vo vyhláške odráža predovšetkým ducha tolerancie, ktorým je Tel Aviv známy, ktorý umožňuje každému žiť vlastným životným štýlom, a ktorý v praxi
realizuje Herzlovu víziu slobodného štátu pre Židov,“ povedal Huldai.
Námestník primátora Asaf Zamir povedal, že mesto preskúmalo každú ulicu, aby zistilo, koľko podnikov je otvorených
cez šabat a zistilo, že ich je asi 300. Toto číslo zostane približne rovnaké aj počas platnosti novej vyhlášky, povedal.
Nové miestne nariadenie bude platiť päť rokov, a potom
bude prehodnotené, dodal.
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.577733

Dobrý marketing či dar od Boha? Pozrite sa, čo robí
z pápeža superstar
Máloktorej svetovej osobnosti sa podarí dokázať to, čo sa
pápežovi Františkovi podarilo za krátky čas v úrade. Rímsky
biskup si rýchlo získal obľubu naprieč všetkými krajinami
sveta a naprieč všetkými sociálnymi skupinami.
Čo však stojí za jeho úspechom? Má jednoducho výnimočný dar alebo je produktom vydareného marketingu?
Aj hlava katolíckej cirkvi má totiž svojho mediálneho poradcu. A nie hocijakého. Je ním dlhoročný novinár Greg
Burke, ktorý v minulosti pracoval pre magazín Time či najsledovanejšiu spravodajskú televíziu v Spojených štátoch - Fox
News.
Burke pritom hovorí, že jeho viera ani členstvo v organizácii
Opus Dei ho v predchádzajúcej novinárskej práci nebrzdila.
„Škandál je jednoducho škandál a pokrýval som ich všetky.
Pokiaľ sú tieto informácie pravdivé, je dobré, keď sa o nich
hovorí,“ povedal pápežov mediálny poradca pre britský denník Daily Mail.

4

Takto dobre odvedené PR má podľa nej napríklad anglická kráľovská rodina či americký prezident Barack Obama.
Gregory Burke pritom sám hovorí, že sa necháva inšpirovať
práve svojimi kolegami z Bieleho domu.
Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.vice.com
http://aktualne.atlas.sk/dobry-marketing-ci-dar-od-boha-pozrite-sa-co-robi-z-papeza-superstar/zahranicie/europa/?utm_source=aktualne03&utm_medium=centrum&utm_campaign=hp

Berlín chce unikátnu modlitebňu pre kresťanov,
moslimov a židov
Nemecké
hlavné
mesto Berlín plánuje
unikátny projekt – chce,
aby sa veriaci viacerých
náboženských
vyznaní chodili modliť „pod
jednu strechu“. Cieľom
je vybudovanie modlitebne pre kresťanov,
moslimov i židov. Tento
odvážny experiment je
však zatiaľ iba na začiatku.
Architektonický
návrh netradičného svätostánku už existuje
– porota medzičasom
stihla vybrať víťaza.
Stal sa ním Wilfried
Kuehn (na obrázku) z ateliéru Kuehn Malvezzi. Ako miesto
multikultúrnej budovy sa núka priamo centrum Berlína
a konkrétne Petriplatz. Pod ním boli pred siedmimi rokmi
nájdené základy štyroch kostolov a podľa kompetentných je
to správny dôvod, aby bol „dom modlitby“ práve na tomto
mieste. Každý z chrámov bude rovnako veľký a modlitebné
priestory oddelené. Každá budova je navrhnutá tak, aby boli
zachované všetky náležité náboženské potreby – napríklad
priestor pre umývanie nôh v mešite či organ v kostole. „Pri
projektovaní sme našli veľmi veľa architektonických typológií a svätostánky sa až tak medzi sebou nelíšia,“ uviedol
víťaz projektu Kuehn. Ako ďalej podčiarkol, mešita nemusí
mať striktne minarety a kostol zasa nepotrebuje vežu. „Pôjde
o návrat ku koreňom, kedy si boli tieto vyznania blízke,“
upresnil. Evanjelický kňaz Gregor Hohberg, ktorý bol pri
prvopočiatkoch návrhu budovy, zasa zdôraznil, že „priestor
pod spoločnou strechou má byť aj možnosťou pre dialóg,
diskusiu, ale aj stretnutie ľudí bez viery.“
Kedy dôjde k poklepaniu základného kameňa, nateraz nie
je isté. Hlavný problém sú finančné prostriedky, no už funguje verejná zbierka, do ktorej môže prispieť ktokoľvek. Odhadovaná suma na modlitebňu by mala činiť 43,5 milióna eur.

Pri vplyve amerických médií, ktoré denne
útočia na kresťanov a snažia sa obrátiť Američanov proti všetkým náboženstvám (snáď okrem
islamu), nie je divu, že viera v Boha dnes v Amerike klesá. Podľa nového prieskumu spoločnosti
Harris, Charles Darwin získava ďalšie víťazstvá.
Spoločnosť Harris v prieskume zistila, že 57%
dospelých Američanov verí, že Ježiš sa narodil
z panny, (v roku 2005 ich bolo 60%), a 72% ich
verí v zázraky (v roku 2005 ich bolo 79%). 68%
dospelých ľudí tvrdí, že veria v nebo, (predtým
75%), tiež 68% ľudí tvrdí, že veria, že Ježiš je Boh
alebo Syn Boží, (predtým 72%). 65% ľudí hovorí, že veria vo vzkriesenie Ježiša Krista, (predtým
ich bolo 70%).
Podľa všetkého, Darwin získal od roku 2005
ďalších fanúšikov. Viera v Darwinovu evolučnú
teóriu stúpla na 47% (z predchádzajúcich 42%
v roku 2005), uvádza sa v správe spoločnosti
Harris.
„Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia,
ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od
pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy
vo všetkom trp, čo príde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu.“ 2.Tim 4,3-5
Zdroj: Faith Page, pastor Tony Mavrakos

Kríza má na svedomí
tisíce životov. Kvôli samovraždám
Hospodárska kríza v Európe a Severnej Amerike zvýšila počet samovrážd o približne 10.000,
tvrdia britskí bádatelia.
Štúdiu, ktorú zverejnil odborný časopis British
Journal of Psychiatry, pripravili vedci z Oxfordskej univerzity a Londýnskej fakulty hygieny
a tropickej medicíny. Preskúmali údaje z 24 krajín EÚ, Spojených štátov a Kanady. Štúdia ukázala, že počet samovrážd sa výrazne zvýšil. Píše
o tom spravodajský server britskej stanice BBC.
Najčastejšími dôvodmi na spáchanie samovraždy boli strata zamestnania, skonfiškovanie
domu pre neplatenie hypotéky a dlhy.
Vedci tvrdia, že niektorým úmrtiam sa dalo
predísť, pretože ich počet sa nezvýšil vo všetkých krajinách. V Európe klesal do roku 2007.
V roku 2009 však počet samovrážd stúpol o 6,5
percenta a túto úroveň si udržal do roku 2011.
Tomuto nárastu sa podarilo vyhnúť Rakúsku,
Fínsku a Švédsku.
Podľa britských vedcov to znamená, že ľudia
spáchali o 7950 samovrážd viac, než by sa očakávalo podľa trendu z predošlého obdobia.
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/kriza-ma-na-svedomi-tisice-zivotov-kvoli-samovrazdam-620758

http://www.aktuality.sk/clanok/255732/krestania-moslimovia-a-zidia-pod-jednou-strechou-berlin-chce-unikatnu-modlitebnu/
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Svet je plný symbolov.
Poznáte ich?

Symbolizmus je jazykom tajomstiev, človek ich vníma rôznymi zmyslami. Čo sa za nimi skrýva?
Symboly sú okolo nás, existujú od počiatku spoločnosti. Používali ich ľudia v jaskyni, odkazuje na ne
Biblia, v rôznych podobách a významoch pretrvávajú
dodnes. Sami si možno ani neuvedomujeme, že sa
s nimi stretávame pri každodennom živote, či už nakupujeme, cestujeme, čítame alebo sledujeme televíziu. Pozrite sa spolu s nami, čo ste si možno nevšimli!

A113

Málokto okrem zasvätených a skutočných filmových fanatikov rozlúšti túto šifru. Objavila sa v niekoľkých animovaných snímkach, ktoré do kín priniesla
spoločnosť Pixar alebo Disney. Môžete ich vidieť
v rozprávke UP o starom pánovi, ktorý sa vybral na
výlet so psom, malým skautom a s celým svojím domom, ktorý niesli balóny. Šifra sa objavila aj v populárnom seriáli Simpsonovci, v rozprávke Príbeh hračiek, Ratatouille alebo Lilo & Stitch. Uvedomili ste si
to niekedy?
Vysvetlenie je však veľmi jednoduché. A113 je číslo
učebne, kde sa väčšina slávnych animátorov naučila
svoje remeslo. Takto sa označovala trieda na California Institute of Arts. Odtiaľ vzišli umelci, ktorí vytvorili kreslené postavičky pre Pixar aj Disney. Takýmto
šikovným spôsobom zašifrovali toto posolstvo do
kreslených filmov. Keď nabudúce budete sledovať
nejakú rozprávku, všímajte si detaily a A113!

Energetické nápoje
Energetické nápoje sú v súčasnosti veľmi vítaným
doplnkom u väčšiny uponáhľaných a zaneprázdnených ľudí, ktorí si myslia, že práve to im dodá silu
a viac stihnú. Keď sa dívate na nápoj Monster Energy,
asi vám značka na plechovke nepovie nič.

Niektoré blogy
a webové stránky
si všimli, že logo
pozostáva
zo
znakov, ktoré sú
veľmi podobné hebrejskému písmu, konkrétne písmenu „vav“. V abecede má každé písmeno svoju číselnú
hodnotu. V tomto prípade je to číslo 6, ktoré sa na obálke opakuje trikrát. Číslo 666 v Biblii znázorňuje biblické
číslo šelmy.
Hebrejské písmo skrýva vo svojej symbolike oveľa
viac, je tiež základom kabalistického učenia.

Symboly a známe osobnosti a spoločnosti
Symbolom, ktoré dávajú zámienku k rôznym konšpiračným teóriám, sa nevyhli ani známe svetové
spoločnosti, inštitúcie a osobnosti.

Káva so symbolom na pohári
Asi nikto, kto pozná kávu v Starbucks, si neuvedomil, že tento kávový gigant je spájaný s nejakými
symbolmi. Istá zákazníčka v Louisiane bola v šoku,
keď jej barista pri servírovaní ranného kapučína nakreslil na mliečnu penu satanistický symbol. Žena sa
o tomto zážitku vyjadrila na sociálnej sieti, následne to
prevzala televízia CBS Houston a kauza bola na svete.
Tu sa však vzťah Starbucks a symboly nekončí.
Mnohí blogeri, novinári a rôzni konšpirátori spájajú logo spoločnosti s okultizmom. Ako teda súvisí
panna s korunkou na hlave s predajom kávy? Jeden
bloger tvrdí, že „kruh v kruhu často symbolizuje tajnú
spoločnosť. Vonkajší kruh si nie je vedomý toho, čo
robí vnútorný kruh“. Táto symbolika veľmi pripomína
už spomínanú tajnú spoločnosť Illuminátov.
Titulka časopisu The Time, na ktorej je odfotený Arnold Schwarzenegger s Michaelom Bloombergom.

Pentagon či pentagram?

O logu Starbucks kolujú aj ďalšie teórie. Obraz ženy
znázorňuje mystickú bytosť Sirénu. Pri jednom rozhovore to priznali aj samotní tvorcovia loga. Siréna je
bájna morská panna, žijúca na ostrove sirén, vábiaca
svojím neodolateľným spevom námorníkov, aby ich
zahubila. Niekedy sa zobrazuje ako žena s krídlami
namiesto rúk a s pazúrmi namiesto nôh. Zrejme predajcovia kávy sú si vedomí podobných účinkov tohto
nápoja.

Pozornosti lovcov symbolov neušla ani päťuholníková stavba slúžiaca ako sídlo Ministerstva obrany
Spojených štátov amerických, jedna z najväčších
stavieb na svete - Pentagon. Spojením bodov dostaneme symbol okultizmu, pentagram. Je to päťcípa hviezda, ktorá vznikne nakreslením uhlopriečok
v pravidelnom päťuholníku. Je považovaná za magický znak dobra a bielej mágie. Naopak, pentagram
otočený hore nohami, teda stojaci na jednom cípe,
je znakom zla, čiernej mágie, vyvolávania démonov.

Terminátor a jeho opasok
Bývalý kalifornský guvernér, predstaviteľ kultového
Terminátora Arnold Schwarzenegger sa nevyhol masovej kritike za svoje oblečenie. Nebolo by na tom nič
zlé, keby to bola otázka nevkusu. Problémom však
bola pracka opasku, ktorú zachytáva titulná fotografia v časopise Time, kde je odfotený so starostom
New Yorku Michaelom Bloombergom. Na opasku je
vidieť znak lebky s prekríženými hnátmi (nemecky
Totenkopf ), ktorý na svojich odevoch nosili jednotky
nacistickej SS.
Schwarzenegger je rodákom z rakúskeho Thalu pri
meste Graz. Médiá a beletristi už v 90. rokoch minulého storočia rozpitvávali hercovu minulosť. Jeho otec
Gustav bol členom Sturmabteilung, teda SA, polovojenského krídla nacistickej strany. Tieto skutočnosti vyšli na povrch v roku 1990, keď bol Arnold na
vrchole hereckej kariéry. Producent George Butler,
ktorý zmapoval jeho cestu za slávou, zverejnil citácie
mladého Schwarzeneggra, podľa ktorých vyjadroval
svoje sympatie k Hitlerovi.
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Kde je pravda a čo je vlastne pravda? Akokoľvek
sa na tieto symboly pozeráme a všímame si ich, k
skutočnej pravde a zámeru prečo sa používajú, sa
dopátrame len ťažko. Možno čas ukáže viac. V každom prípade by sme mali byť opatrní aké symboly
obľubujeme, prípadne propagujeme.
Jozef Poláček
http://webmagazin.teraz.sk/zivot/symboly-mystika-svet-konspiracie/2165-clanok.html

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

Cena: 8,50 €
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Ako máme rozumieť
oneskoreniu Kristovho príchodu?
Ed Dickerson

„Už sme tam?“ Je to jedna z detských
otázok, ktoré majú schopnosť zvýšiť rodičom krvný tlak. Moderná doprava nám
dáva možnosť cestovať v klimatizovanom
pohodlí, pri počúvaní hudby podľa nášho
výberu, napríklad keď chceme cez prázdniny navštíviť babičku, ktorá býva od nás
aj 1000 kilometrov. Avšak, ak nejdeme
pešo, cestovanie znamená sedieť celé hodiny, viac-menej bez pohnutia. Naše telá
boli stvorené pre pohyb, takže nikto z nás
neobľubuje nútené sedenie celé hodiny.
A čím sme mladší, tým viac sa potrebujeme vrtieť a naťahovať. Ak si to spojíme
s detským obmedzeným vnímaním času,
dostaneme známy chórus, „Už sme tam?“,
ktorý začína len pár minút po tom, čo vyrazíme na cestu a opakuje sa celú cestu,
až je z toho každý nešťastný.
Neviem ako vy, ale ja počujem ozvenu
tejto otázky zakaždým, keď sa niekto opýta, prečo Ježiš ešte neprišiel. „Už je tu?“
Pokiaľ ide o naše rekreačné výlety, väčšinou máme celkom dobrú predstavu
o tom, ako dlho bude cesta trvať. Ale cesta po ktorej kráča tento svet od prvého
storočia nášho letopočtu po druhý príchod je dlhá. A to je jednorázová udalosť.
Nikdy predtým sme touto cestu nešli. Našťastie učeníci sa Ježiša opýtali, aká dlhá
bude. No žiaľ, oni si nevedomky koniec
sveta pomýlili s inou udalosťou.
V evanjeliu Matúša, 24. kapitole čítame,
že Ježiš práve opustil chrám, keď učeníci
obrátili jeho pozornosť na tento komplex
nádhernej architektúry. Ježiš im povedal: „Vidíte všetko toto? . . . Hovorím vám
pravdu, nebude tu ponechaný ani jeden
kameň na kameni; každý z nich bude zborený“ (Matúš 24,2).
Učeníci, šokovaní touto informáciou,
prišli za Ježišom v súkromí, a chceli vysvetlenie. „Povedz nám,“ povedali, „kedy
sa to stane, a čo bude znamením tvojho
príchodu a konca sveta?“ (Verš 3). Vidíte
tú chybu? Oni sa domnievali, že „to“, zničenie chrámu, sa môže stať iba v rámci
všeobecnej katastrofy. Z ich pohľadu to
dávalo zmysel. Herodes Veľký začal s rekonštrukciou chrámu asi 30 rokov predtým, a práce ešte pokračovali asi ďalších
30 rokov. Nedokázali si predstaviť, že tento veľkolepý komplex budov bude zničený len päť rokov po ich dokončení. Podľa
nich zničenie chrámu bude znamenať
koniec sveta. Tak to vnímali.
Ježiš začal svoju odpoveď varovnou poznámkou: „Dajte si pozor, aby vás niekto
nezviedol“ (verš 4). Potom opísal niekoľko alarmujúcich udalostí: „vojny a chýry
o vojnách. . . . Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Bude hlad
a mor a zemetrasenia na rôznych miestach“
(verše 6, 7). Napriek hroznému zvuku (opisu) týchto predpovedí, povedal: „Hľaďte,
aby ste sa nestrachovali“ (verš 6). Takéto
udalosti sa diali a budú diať.
A uzavrel to varovaním: „Ale o tom dni
a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli
ani Syn, iba sám môj Otec. A ako bolo za dní
Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: lebo v tých dňoch pred potopou ľudia
jedli a pili, ženili sa a vydávali... a nevedeli
nič o tom čo sa má stať, až kým neprišla potopa a všetkých zachvátila.“ (verše 36-39).
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Ježiš chcel povedať, že život bude pokračovať tak, ako šiel z generácie na generáciu. Budú vojny a prírodné katastrofy
a v duchovnej oblasti bude všeobecné
odpadnutie; ale väčšina ľudí bude jednoducho pokračovať v ich každodennom
živote, nedbajúc na to, čo sa deje. A aby si
učeníci nemysleli, že sú dosť múdri, aby
všetko predvídali, dal im posledné varovanie:

„Syn človeka príde v hodinu,
v ktorú ho nebudete čakať.“
Matúš 24,44.
Ale Ježiš čelil dileme. Spoznal chybu,
ktorú učeníci urobili. Oni nevedeli, že ich
chrám bude zničený za tri krátke desaťročia, a Kristov návrat bude aktuálny o
mnoho storočí neskôr. Mohol im to povedať, ale tak by bolo takmer nemožné
aby si udržali svoju odvahu tvárou v tvár
takémuto dlhému čakaniu. V podobnej
situácii prorok Daniel ochorel na tri týždne (Daniel 10,2.3). A Ježiš vedel, že učeníci
budú čeliť ešte väčšej skúške viery. Ukrižovanie bolo menej než tri dni pred nimi.
Psychologický efekt dvoch takých šokov
za sebou by bol zničujúci. Len málokto
by sa dokázal vyrovnať s takým stresom.

Ježiš stál pred ťažkým problémom: Potreboval varovať svojich učeníkov bez toho
aby ich zdrvil. A povedal im všetko, čo
potrebovali vedieť. . . v podobenstvách.

ŠTYRI PODOBENSTVÁ
Po predpovediach v 24. kapitole, Ježiš
pokračoval so štyrmi podobenstvami:
- O vernom a nevernom sluhovi (Matúš
24,45-51);
- o múdrych a bláznivých pannách
(Matúš 25,1-13);
- o hrivnách (verše 14-30);
- a o ovciach a kozloch (verše 31 až 46).
Štyri veľmi rôzne scenáre, ale jednotné
posolstvo. V podobenstve o vernom a nevernom sluhovi, verný sluha jednoducho
konal svoju prácu, dával spolusluhom „ich
pokrm v pravý čas“ (Matúš 24,45). No neverný sluha povedal: „Môj pán ešte dlho
nepríde,“ (verš 48), alebo ako to naznačuje grécke slovíčko: „Môj pán otáľa, mešká.“
Očividne sklamaný tým, čo vnímal ako
oneskorenie, tento neverný sluha potom
začal „svojich kolegov sluhov biť, a jesť
a piť s opilcami“ (verš 49).

Mladé ženy čakajúce na príchod ženícha mali iný problém. Všetkých desať si
vzalo olejové lampy, aby sa mohli pripojiť k svadobnému sprievodu, ale iba päť
z nich si so sebou vzalo dodatočné zásoby oleja. Ženích neprichádzal dlhšie, než
sa očakávalo, pretože text hovorí: „A keď
ženích dlho neprichádzal, všetky podriemali a pospali“. (Matúš 25,5). Keď ženích
nakoniec prišiel, päť panien, ktoré si nepriniesli zásobu oleja, boli ponechané
vonku.
V podobenstve o hrivnách (talentoch),
istý človek išiel na cestu „do ďalekej zeme“
(verš 14), a poveril svojich služobníkov,
aby sa starali o jeho majetok. V Ježišovej
dobe, jedna hrivna zlata mala hodnotu
asi 15-ročnej mzdy. Teda povedzme dnes
by to bolo 100.000 €. Jednému sluhovi
dal do správy päť hrivien (500.000 €), ďalšiemu dve hrivny, a poslednému jednu
hrivnu. A u Matúša 25,19 čítame: „Potom
po dlhom čase prišiel pán tých sluhov
a účtoval s nimi.“ Zistil, že dvaja zo sluhov,
vďaka múdremu investovaniu a vlastnému pričineniu, zdvojnásobili čiastku,
ktorú im dal. Pán ich pochválil a poveril
ich väčšou zodpovednosťou. Tretí sluha,
kvôli strachu zo straty neurobil nič, a vrátil pôvodnú sumu. Pán tohto sluhu vážne
pokarhal a vyhnal ho.
Posledné podobenstvo zachytáva dve
triedy ľudí, ktoré budú žiť na Zemi, keď sa
Ježiš vráti: jedni sú označení ako „ovce“,
ktorí napĺňajú základné potreby tých,
ktorí sú v núdzi – dajú najesť hladnému,
dajú vodu smädnému, oblečenie nahému, prístrešie cudzincovi, ľudský kontakt
väznenému a Pán ich odmeňuje večným
životom. Na druhej strane, tí, ktorí sú
v podobenstve označení ako „kozly“ zanedbávali pomoc ostatným a ani si to
neuvedomovali.
V týchto štyroch podobenstvách Ježiš
pripravil učeníkov - a všetkých veriacich
do konca času - a dal im základné informácie, ktoré potrebovali aby zostali verní.
Prvé tri podobenstvá nás majú pripraviť na to, čo sa z nášho uhla pohľadu zdá
byť predĺžené čakanie. Pán otáľa, ženích
mešká, a odcestovaný majiteľ z tretieho
podobenstva účtuje so svojimi sluhami
„po dlhom čase.“ Nebolo im dopredu
povedané, kedy príde. Avšak čakajúcim
sa to zdá dlho. Štvrté podobenstvo hovorí, čo sa bude brať do úvahy pri poslednom súde.
A všetky štyri podobenstvá jasne hovoria, ako verní služobníci vyplnili čas, kým
čakali: robili si svoju prácu, žili životom
naplneným milosťou, konali si svoju povinnosť.
Zaráža ma, že my, ktorí čakáme na Pánov návrat, sme často ako tie nepokojné
deti na dlhej ceste autom. Zameriavame
sa na dĺžku cesty, a snažíme sa zistiť, kedy
dorazíme do cieľa. Ale ak čas čakania na
Ježišov príchod využijeme tak, ako je to
opísané v týchto podobenstvách, čas
nám zbehne rýchlejšie a náš život bude
plnší. Konajme si svoju povinnosť. Sýťme svojich kolegov služobníkov, buďme
naplnení Duchom Božím, a produktívne
uplatňujme dary, ktoré nám Boh dal.
Zdroj: http://www.bible.ca/pre-date-setters.htm.
http://www.signstimes.com/?p=article&a=44142850404.880.htm.
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Určovanie dátumu druhého
príchodu J. Krista
V priebehu stáročí od Kristovej
doby mnoho ľudí tipovalo dátumy
konca sveta.
• 80: Rabín Johanon ben Zakkai
očakával, že Mesiáš príde asi v roku
80 n.l.
• 130: Rabín Jose Galilean predpovedal, že Mesiáš príde v r. 130, teda 60
rokov po zničení Jeruzalema.
• 434: Kresťanský teológ Hippolytus odhadoval, že Kristus sa vráti asi
o 200 rokov od jeho doby (234).
• 500: Približne v roku 300 istý rímsky kňaz predpovedal, že Kristus sa
vráti v roku 500.
• 1000: Kvôli okrúhlemu dátumu,
tesne pred a po roku 1000 sa objavovali špekulácie, že Kristus sa objaví
v tomto roku.
• 1186: „List z Toleda“, ktorý údajne
napísali astrológovia v Tolede (Španielsko), predpovedal, že svet skončí
v septembri roku 1186. List spôsobil
paniku po celej Európe.
• 1525: Thomas Müntzer, radikálny
vodca reformácie, oznámil, že návrat
Krista sa uskutoční, keď on a jeho nasledovníci porazia svojich nepriateľov. Avšak, ich nepriatelia ich porazili,
a Müntzer bol nakoniec popravený.
• 1572: Benedictus Aretius z Bernu
vypočítal dátum Kristovho návratu
tým, že pripočítal 1260 rokov k roku,
keď Konštantín prehlásil kresťanstvo
za oficiálne náboženstvo rímskej ríše:
312 + 1260 = 1572.
• 1666: Niektorí ľudia špekulovali,
že Kristus sa vráti v roku 1666, pretože to bolo 666 rokov (číslo šelmy zo
Zjavenia 13,18), po roku 1000.
• 1843: V druhej časti veľkého adventného prebudenia, William Miller
vzbudil veľké hnutie v Spojených štátoch svojou predpoveďou, že Kristus
sa vráti medzi marcom 1843 a marcom 1844. Keď sa nič nestalo, mnoho
z jeho nasledovníkov predpovedalo,
že Kristus sa vráti 22. októbra 1844.
Výpočet bol založený na biblickom
texte o očistení svätyne po 2300 rokoch od dekrétu o výstavbe Jeruzalema. (Daniel 8,14).
• 1874: Charles Rutherford, zakladateľ spoločnosti Svedkov Jehovových, vyhlasoval, že Kristus prišiel na
jeseň roku 1874 a videli ho oči veriacich.
• 1914: Svedkovia Jehovovi tvrdia,
že Kristus prišiel duchovne v roku
1914.
• 1988: Edgar Whisenant napísal
knihu s názvom 88 dôvodov, prečo
tajné vytrhnutie bude v roku 1988.
• 1994: Harold Camping predpovedal, že Kristus sa vráti v septembri
1994.
• 2012: Harold Camping predpovedal, že Kristus sa vráti 21. mája 2012.
Keď táto predpoveď zlyhala, povedal,
že Kristus sa vráti 21. októbra 2012.
• 2012: Mayský kalendár podľa nadšencov naznačoval, že koniec sveta
nastane 21. decembra 2012.

Dvetisíc rokov a počítanie
nekončí...
Mark Finley
Krátko pred svojím nanebovzatím dal Ježiš svojim
učeníkom sľub: „keď odídem a prihotovím vám
miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby
ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ (Ján 14,3) Ale to
bolo takmer pred 2000 rokmi. Sľub sa ešte nesplnil:
Ježiš ešte neprišiel. Verní veriaci očakávali jeho príchod celé stáročia. Niektorí stanovili aj dátum jeho
príchodu – no vždy boli sklamaní.
Prečo Ježiš ešte neprišiel? Prečo svoj príchod odkladá? Na čo čaká? V tejto našej úvahe chceme nájsť
niektoré odpovede.
1. Kto jediný podľa Matúša 24,36 pozná presný
čas Kristovho príchodu?
„Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, iba sám môj Otec.“
Boh nezjavil presný čas príchodu Krista. Predpokladajme, že by sa učeníci dozvedeli, že Kristov príchod
leží 2000 rokov v budúcnosti. Určite by boli dosť znechutení. To, že nevieme, kedy Ježiš príde, nás motivuje, aby sme boli pripravení každý deň. „Preto aj vy
buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte,
príde Syn človeka“. (Mat 24,44)
2. Čo si želá Boh podľa 1.Timotejovej 2,3-4?
„Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení
a prišli k poznaniu pravdy.“
Pre Boha nie je nič dôležitejšie ako vykúpenie ľudí,
ktorých prišiel Ježiš zachrániť. Túži po tom, aby každý
človek prijal jeho obeť na Golgote a bol zachránený
v jeho kráľovstve naveky.
3. Máme brať do úvahy Božie sľuby ohľadne
Kristovho príchodu? Sú ešte platné?
2.Petrova 3, 9-10: „Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha
a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože
nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli
ku pokániu. Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci,
v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na
nej, zhoria.“
Božie sľuby ešte stále platia. Apoštol Peter tu dáva
rozhodujúcu informáciu ohľadne oneskorenia príchodu nášho Pána. Jeden z dôvodov, prečo Ježiš ešte
neprišiel je, že Boh „je zhovievavý, lebo nechce, aby
niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.“ (verš 9b) Boh čaká a sám trpí keď sú následky
hriechov tohto sveta stále zreteľnejšie. On koná
všetko, čo môže, aby zachránil každého človeka.
a.

4. Čo sa ešte musí stať podľa Matúša 24,14 a Zjavenia 14,9 predtým než Ježiš znovu príde?
„A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy
príde koniec.“ „A videl som iného anjela letiaceho
prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby
ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému
národu i pokoleniu i jazyku i ľudu.“
Keď každý človek bude mať náležitú možnosť prijať Ježiša a jeho posolstvo pre posledný čas a urobí
konečné rozhodnutie pre alebo proti Kristovi, vtedy
Ježiš znovu príde.
Zjavenie 22,10-12: „A riekol mi: Nezapečať slov
proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto robí
neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní,
nech špiní ešte; a spravodlivý nech činí spravodlivosť
ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. A hľa, prídem skoro
a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému
každému podľa toho, aký bude jeho skutok.“
5. Aké iné faktory prispievajú k oneskoreniu
príchodu Krista?
Marek 4,26-29 a Zjavenie 14,14-16: „A vravel: S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä
na zem. A keď dozreje plod, hneď pošle srp, lebo sa
dostanovila žatva.“
„A videl som a hľa, ukázal sa biely oblak, a na oblaku sedel podobný Synovi človeka a mal na svojej
hlave zlatú korunu a vo svojej ruke ostrý srp. A iný
anjel vyšiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho,
ktorý sedel na oblaku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni,
lebo ti prišla hodina žať, pretože dozrejúc uschlo žnivo zeme. A ten, ktorý to sedel na oblaku, hodil svoj
srp na zem, a požatá bola zem.“
Obraz žatvy v súvislosti s príchodom Krista sa objavuje naprieč celým Novým zákonom. Ježiš sa znova
vráti „keď úroda zeme dozrie“. Ovocie Svätého Ducha, ktoré sa prejavuje v živote Božích detí, zjaví svetu a pozorujúcemu vesmíru Kristov charakter. Láska
Božia bude zjavená skrze jeho cirkev. Premieňajúca
sila a hojná milosť živého Krista bude skrze Boží ľud
ukázaná celému vesmíru. (Efežanom 3,8-12). Egoizmus, chamtivosť a pýcha toho zlého bude ukázaná
v jeho prívržencoch.

Bude zrejmá jasná čiara medzi láskou a nenávisťou,
nezištnosťou a egoizmom. Celý vesmír bude vidieť,
že Božia cesta milujúcej dobroty je nalepšia.
6. Ako ovplyvňuje nádej na skorý príchod Krista náš každodenný život?
Títovi 2,11-14: „Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa
odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme
rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete
očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“
7. Čo je najväčším výsledkom Božej lásky, ktorú nám daroval zo svojej milosti? Ako mení Božia
láska naše správanie?
1.Jánova 3,1-3: „Vidzte, akú lásku nám dal Otec aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Preto nás
svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz
sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme.
Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní,
lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má
túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý.“
Keď sa vedome rozhodneme prijať Ježiša, stávame
sa synmi a dcérami Božími. Skrze jeho milosť sme
ospravedlnení a spasení. Ak budeme každý deň žiť
s Kristom, budeme posvätení a zmenení skrze jeho
lásku. Aj keď sa môže zdať nemožné, On nás urobí
sebe podobných a dá nám silu, aby sme zjavovali
svetu jeho charakter.
2.Korinťanom 3,18: „No my všetci s odkrytou tvárou
vidiac slávu Pánovu ako v zrkadle, meníme sa na ten
istý obraz od slávy v slávu, ako od Ducha Pánovho.“
Vykúpenie je od začiatku až do konca zázrakom
úžasnej život premieňajúcej Božej milosti.
Zdroj: ADVENTIST WORLD, máj 2013
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Záhrada v zemi Eden
Po stopách rieky Píšon
„Ešte žiaden archeologický objav
doteraz nevyvrátil biblické fakty.
Uskutočnilo sa mnoho archeologických
nálezov, ktoré jasne a v presných
detailoch potvrdzujú historické tvrdenia
uvedené v Biblii. A práve toto správne
zhodnotenie biblických opisov často
viedlo k neuveriteľným objavom.“
- Dr. Nelson Glueck, izraelský archeológ
Záhrada Eden (hebrejsky:
edhen, „pôvab,
potešenie“) bola podľa biblickej knihy Genesis príbytkom prvých dvoch ľudí, ktorých stvoril Boh - Adama
a Evy. Záhrada bola rajom hojnosti, kde Adam a Eva nikdy netrpeli chorobami a nezakúsili smrť.
Teológovia, historici, vedci i obyčajní zvedaví ľudia
sa po celé stáročia snažili zistiť kde sa Eden nachádzal. Prví kresťanskí bádatelia a neskorí klasickí autori
naznačovali, že rajská záhrada sa mohla nachádzať
v Mongolsku, v Indii alebo v Etiópii. Od čias Augustína [5. storočie] až po renesanciu, sa väčšina učencov
v Európe, Afrike a Ázii, zhodovala, že Gichon a Píšon boli
Níl a Ganga. Túto myšlienku vyjadril už židovský historik
z 1. storočia Josephus Flavius. Po období renesancie sa
začali objavovať ďalšie teórie.
V Iraku je - alebo aspoň bol pred začiatkom druhej vojny
v roku 2003 - otlčený nápis stojaci na mieste Querna, kde sa rieky
Tigris a Eufrat približujú blízko moderných (a starých) miest Basra
a Ur, vítajúci cestujúcich v „pôvodnej rajskej záhrade". Je to len
pekné želanie?
V ostrovnom štáte Bahrajn sa
nachádza Shajarat al-Hayah strom života. Tento strom, ktorý
je hlavnou turistickou atrakciou
v tejto najmenšej arabskej krajine, stojí sám uprostred púšte
bez známeho zdroja vody,
a prirovnáva sa k stromu v záhrade Eden.

Kniha Genesis opisuje záhradu ktorá bola „na východe,
v Edene“ (Genesis 2,8). V asýrskom jazyku idinu (akadsky: edin) znamená „planina“ (rovinatá nížina), a pravdepodobne z tohto slova je odvodený biblický výraz Eden.
Vegetácia tam bola pôvabná (Genesis 2,9) a figovník tam
bol domácim stromom (Genesis 3,7), a záhrada bola zavlažovaná štyrmi riekami, ktoré vychádzali z Edenu:
„A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala záhradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné
rieky. Meno jednej je Píšon; tá obchádza celú zem
Chavila, kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné;
tam sa nachodí bdelium i kameň onyx. A meno
druhej rieky je Gichon; tá obchádza celú zem Kúšovu. A meno tretej rieky je Hidekel; tá tečie naproti
Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates.“ (Genesis 2,10-14)
Dve zo štyroch riek, uvedených v tejto pasáži sú dnes
všeobecne známe a tečú v podstate na tom istom mieste ako pred potopou. Ale kde sa nachádzajú rieky Píšon
a Gichon? A kde sa nachádza konkrétne geografické
miesto - záhrada Eden?
Počas Noachovej potopy a tiež pri iných historických
udalostiach nastali v topografii Zeme veľké zmeny; takže nie je prekvapivé, že niektoré z predpotopných geografických čŕt sa zmenili alebo úplne zmizli.
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Pokusy o lokalizáciu
Keďže rieky Tigris (Hidekel) a Eufrat majú svoje pramene v hornatej oblasti Arménska, dnešní teológovia
obvykle predpokladajú, že rajská záhrada Eden sa nachádzala v tejto oblasti. Preto, tvrdia, Gichon môže byť
rieka Araxes, ktorá sa vlieva do Kaspického mora a Píšon
môže byť rieka Cyrus, ktorá sa pripája k rieke Araxes.
Ďalšia obľúbená lokalita pre rajskú záhradu je Turecko, pretože Tigris aj Eufrat sa objavujú v tamojších
horách, a pretože je tam vrch Ararat, kde pristála Noachova archa.
V priebehu posledných sto rokov, od objavu dávnych
civilizácií v modernom Iraku, sa učenci všeobecne prikláňajú k doline riek Tigris-Eufrat, najmä k oblasti južného Sumeru, asi
240 kilometrov severne od súčasného
Perzského
zálivu,
(pozri mapu).
V ďalších pokusoch o lokalizáciu sa
uvádza oblasť Severného Iránu, južného
Iraku, alebo ďalšie
miesta na svete.

Riečna sústava Edenu
Hlavným dôvodom prečo je záznam o riekach Edenu
tak ťažký na pochopenie je, že prekladatelia Biblie nepochopili, čo Mojžiš hovoril. Jeden z bádateľov, Ernest
L. Martin vysvetľuje: „V skutočnosti, oni čítajú Mojžišov
záznam úplne pospiatky. Ak sa pozrieme na veci bližšie,
Mojžiš nehovoril o hlavnej rieke, ktorá tiekla z nejakého
neznámeho zdroja v zemi Eden a potom sa rozdeľovala na rieky Eufrat, Tigris, Píšon a Gichon, keď dorazila
k oblasti záhrady. V žiadnom prípade! Geografický zámer Mojžiša bol presne opačný ako si väčšina ľudí myslí.
Výrokom knihy Genesis, že rieka Eden „sa delila na štyri hlavné
rieky“ sa už pred niekoľkými rokmi
zaoberal biblický bádateľ Ephraim
Speiser: „Táto pasáž,“ povedal, „opisuje štyri rieky proti prúdu od sútoku
do jednej rieky, ktorá zavlažovala záhradu. Je to možno čudný pohľad, ale
pochopiteľný, ak si človek predstaví, že opis je z ľudovej
pamäti, zapísaný o niekoľko tisícročí niekým, kto nikdy
nebol na tomto území.“
Na základe geografických dôkazov sa dnes viacerí
bádetelia zhodujú, že rajská záhrada sa musela nachádzať niekde v oblasti Perzského zálivu, kde sa všetky
štyri rieky spájali a pretekali oblasťou, ktorá bola vtedy nad úrovňou zálivu.
Dr. Juris Zarins, profesor antropológie na Southwest Missouri State
University, ktorý strávil sedem rokov
v práci na svojej hypotéze, sa domnieva, že rajská záhrada je teraz
pod vodou, v oblasti Perzského zálivu,
v blízkosti Bahrajnu.

Zem Chavila
Dôležitým kľúčom k určeniu, kadiaľ tiekla rieka Píšon
je výraz „zlato tej zeme je výborné.“ V danej oblasti
je len jedno miesto, ktoré má takéto ložisko - slávne
miesto Mahdedh-Dhahab, slávna „kolíska zlata“. Nachádza sa asi 200 kilometrov južne od Mediny v Saudskej

Arábii. Sú tam obrovské trhliny na svahu, ktoré sú pozostatkami starovekého baníctva (ťažby), ktoré prebiehalo už v roku 1000 pred n.l. Časopis Biblical Archaeology
Review dodáva: „Baňa, ktorú znovu objavil v roku 1932
americký banský inžinier Karl Twitchell, v súčasnej dobe
produkuje viac ako 5 ton zlata ročne“ (júl / august 1996,
str 57).
Ďalším vodítkom v knihe Genesis 2,11-12 je výraz
„tam sa nachodí bdelium i kameň onyx.“ Arabský
polostrov je BOHATÝ na bdelium a drahé kamene (obzvlášť JEMEN). Biblický slovník Insight On the Scriptures
uvádza nasledovné: „Bdelium [glejová živica] sa získava
zo stromu Commiphora Africana (Africký myrhovník),
ktorý rastie v Afrike a ARÁBII ...“ (str. 264).
Biblický slovník ďalej hovorí: „Opis prírodných zdrojov
zeme Chavila niektorí považujú za typicky ARABSKÝ. Na
základe biblického výrazu „celá zem Chavila”, sa J. Simons domnieva, že „pojem 'Chavila' môže zahŕňať celý
Arabský poloostrov.“
Ďalší dôkaz, že Chavila predstavuje veľkú časť Arabského polostrova sa nachádza v knihe Genesis 25,18 a
Exodus 15,22: „A [Izmaelovi potomkovia] bývali od
Chavily až po ŠÚR, ktoré leží NA VÝCHOD OD EGYPTA, ako ideš smerom k Assýrii,“ a „Vtedy rušal Mojžiš
Izraela od Červeného mora, a vyšli na PÚŠŤ ŠÚR“.
Najnovšie objavy dokazujú, že Izraeliti prekročili Červené more cez Akabský záliv - nie Suezský - a že vrch Sinaj
(Hóreb) sa nachádza v severozápadnej časti Saudskej
Arábie (staroveký Madian). Z Genesis 25,8 teda vyplýva,
že kočovní Izmaeliti obývali územie od zeme Madian,
cez severnú Arábiu až po Mezopotámiu.
Biblický slovník Insight On the Scriptures (strana
1045) uvádza: Aj v zázname, keď kráľ Saul pobil Amalechitov „od CHAVILY až potiaľ, ako ideš do ŠÚRA, ktorý
je naproti Egyptu“ (1.Samuelova 15,7), výraz „od Chavily“ odkazuje na časť... Arabského poloostrova, ktorá
tvorila jednu hranicu územia, v ktorom boli Amalechiti
sústredení, zatiaľ čo púšť Šúr [na západnom pobreží severozápadnej Arábie] ... predstavovala druhú hranicu...
Tak sa zdá, že zem Chavila zahŕňala ASPOŇ severozápadnú časť Arabského poloostrova a MOŽNO OVEĽA
VÄČŠIU OBLASŤ.“
Vedec z Bostonskej Univerzity Farouk El-Baz si dlhšie všímal okruhliaky zo
žuly a čadiča, ktoré sa hojne vyskytujú
po celom Kuvajte. Problém bol v tom,
že tieto kamienky celkom určite nepochádzajú z tejto oblasti. Najbližší zdroj
týchto kameňov sa nachádza v horách
Hidžáz – asi 1000 km na západ, v Saudskej Arábii! Ako sa tieto okruhliaky dostali do Kuvajtu?
El-Baz si všimol, že zdrojom zmien v piesku bolo niečo, čo je pod pieskom. Zistil, že pod zemou, pozdĺž zlomovej línie, tiekla rieka.
Po dlhú dobu táto rieka (miestami 4-5 km široká)
vliekla žulu a čadič z hôr Hidžázu a vyvrhla okruhliaky
pozdĺž vejárovitej delty, ktorá zaberá dve tretiny moderného Kuvajtu a časť južného Iraku. El-Baz pomenoval objavenú rieku „rieka Kuvajt”.
Je zaujímavé, že táto prastará rieka (ktorá postupne
vysýchala niekedy v rokoch 3500 - 2000 pred n.l.) spĺňa
všetky požiadavky pre jednu z riek záhrady Eden! Všimnite si, čo sa píše v Genesis 2,11-12: „Názov prvej [rieky]
je Píšon, to je tá ktorá obchádza celú krajinu Chavila,
kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné. Tam sa nachádza BDELIUM [voňavá ŽIVICA] i kameň onyx".
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El-Baz prišiel k vzrušujúcemu záveru, že objavil jednu z riek Edenu – legendárnu rieku Píšon z Genesis
2. kapitoly, ktorá bola dlho považovaná za stratenú
v dôsledku ničivého účinku Noachovej potopy a erodujúcich vetrov značne pozmeneného poveternostného systému.
Vďaka lokalizácii zeme Chavila, ktorú jasne vymedzujú biblické texty i mimobiblické zdroje, nemôže
byť pochýb o tom, že staré koryto rieky (piesočný
riečny kanál), ktoré objavil Farouk El-Baz z družicových snímok patrilo rieke Píšon, ktorá pretekala
záhradou v Edene, do Perzského zálivu.
Profesor James Sauer, ktorý pôsobil na University of Pennsylvania
a Harvard University, dodáva: „Kľúč
leží v biblickej fráze 'zlato tej zeme je
výborné,' pretože jediné veľké ložisko
zlata v tejto oblasti sa nachádza na
mieste Mahd edh-Dhahab („kolíska
zlata“) v blízkosti horného toku rieky
Kuvajt.“ A profesor Sauer dochádza k záveru: „Zdá sa,
že žiadna iná rieka nespĺňa biblický opis“, a „(vyschnutá) rieka Kuvajt by skutočne mohla byť biblickou riekou
Píšon.“
Za povšimnutie stojí, že rieka Kuvajt je podľa všetkého tá istá „fosílna rieka“, ktorú identifikoval aj Dr.
Juris Zarins ako možnú rieku Píšon (ktorú obyvatelia
dnešnej Saudskej Arábie a Kuwajtu poznajú ako Wadi
Riniah a Wadi Batin). Podľa Zarinsa sa však záhrada
Eden nachádzala pod vodou v Perzskom zálive, nie na
Arabskom polostrove, ako hovorí El-Baz.

A čo rieka Gichon?
Ďalšia rieka, ktorá sa spomína v Genesis 2,13 bola Gichon. Mojžiš uvádza, že tiež akousi okľukou obopínala
celú ZEM KÚŠOVU. Kadiaľ teda táto rieka tiekla?
Zatiaľ čo väčšina ľudí a väčšina odkazov v Biblii stotožňuje výraz „Kúš“ s Etiópiou, nie je to vždy tak. Ernest
L. Martin tvrdí, že „na sever a na východ od Babylona
boli hory Kassitov (ktorí sa spomínajú v prvých mezopotámskych záznamoch), ktorí určite predstavujú Kušitov.“ Martin teda hľadal rieku Gichon v tejto oblasti
a identifikoval ju ako dnešnú Karkheh. (Solving the
Riddle of Noah 's Flood, str. 14).

Všimnite si však, čo hovorí o krajine Kúš biblický slovník Insight On the Scriptures:
„Iní naznačujú, že 'zem Kúšova', ktorú obchádzala rieka Gichon bola na ARABSKOM POLOSTROVE, pretože
v knihe Habakuk 3,7 sa pomenovanie „Kúšan“ používa
ako paralela „zeme Madian“. A zem Madian je všeobecne známa ako oblasť v blízkosti Akabského zálivu. To je
možno dôvod, prečo bola Mojžišova Madianská manželka Cipora nazvaná „Kúšitka“ (Etiopka)“.
Aj keď krajinu Kúš je možné lokalizovať aj na sever
a východ od Babylona, viaceré dôkazy skôr poukazujú
na to, že „zem Kúšova“ uvedená v Genesis 2,13 sa nachádza niekde na Arabskom poloostrove.
Je teda možné, že niekedy v budúcnosti nejaký šikovný bádateľ alebo zvedavé oko družice odhalí tok
starovekej rieky Gichon v súčasnej Saudskej Arábii.
Človek bol podľa Biblie vyhnaný z Božej záhrady. Údelom človeka sa stalo jesť chlieb v pote tváre, ako čítame
v Genesis. No Božia záhrada je zasľúbená všetkým, ktorí
túžia žiť v spoločenstve s Bohom a obľúbili si Božie princípy života.
http://www.rogerswebsite.com/others/The-First-River-of-Eden.htm
http://www.ldolphin.org/eden/
http://www.conservapedia.com/Garden_of_Eden#Mesopotamia_and_
the_Persian_Gulf
http://www.bibleinterp.com/articles/eden357918.shtml
http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2007100004

K podobnému záveru dochádzajú aj Delitzsch a Speiser, ktorí tvrdia, že pojem „Kúš“ v Genesis 2,13 je „eponym Kassitov“.
Zarins verí, že rieka Gichon je dnešná rieka Karun,
ktorá pramení v Iráne a tečie na juhozápad smerom
k súčasnému Perzskému zálivu.

Ďalšie zaujímavé archeologické
nálezy nájdete vo videodokumente

Exodus odhalený
Cena 5,00 €
www.sionplus.sk

Fajčenie - tichý zabijak
Zomrel Marlboro man!
Zlyhalo mu dýchanie
Drsný Marlboro man, Eric Lawson, ktorý propagoval cigaretovú
značku koncom 70. rokov minulého storočia, je mŕtvy. Zomrel na
respiračné zlyhanie v dôsledku chronickej choroby pľúc.
Znie to ako naprogramované – muž, ktorý roky stvárňoval osobnosť a charakter drsňáka s cigaretou v ústach – zomrel vo veku 72
rokov na chronické ochorenie pľúc. Presnejšie na zlyhanie dýchania, čo súviselo s jeho ochorením. Zomrel už 10. januára 2014.
Eric Lawson bol herec, ktorý stvárňoval Marlboro mana

KUKURICA

v rokoch 1978-1981. Fajčil od 14 rokov a paradoxne, vo vyššom
veku sa objavil aj v protifajčiarskej reklame. Parodoval v nej práve
Marlboro mana.
„Vedel, že cigarety ho ovládajú,“ citujú americké médiá jeho manželku: „Nemohol s tým prestať.“
Pred ním už na ochorenia pľúc zomreli dvaja Marlboro mani.
David Millar skonal v roku 1987 na emfyzém (abnormálne nahromadenie vzduchu v istých častiach tela – napr. v pľúcach) a David
McLean zomrel v roku 1995 na rakovinu pľúc.
Lawson účinkoval napríklad aj v seriáloch Charlieho anjeli, Baywatch a i.
http://www.aktuality.sk/clanok/244689/zomrel-marlboro-man-zlyhalo-mu-dychanie/

Na obidvoch amerických kontinentoch od Čile po Kanadu pestovali a jedávali kukuricu
už od staroveku. Španieli ju v 16.storočí priviezli do Európy a odtiaľ sa rozšírila do
celého sveta.
VLASTNOSTI A INDIKÁCIE: Cukrová kukurica obsahuje 76% vody, teda
oveľa viac ako iné suchšie odrody. Žne sa pred dozretím, aby mala vyššie percento vody, ale aj cukrov, ktoré jej dávajú príjemnú mäkkosť
a chuť.
Cukrová kukurica dodáva 86 kcal/100g, trocha viac ako zemiaky
(79 kcal/100g), ale oveľa menej ako ryža (360kcal/100g).
Konzumácia kukurice sa odporúča najmä pri týchto zdravotných
problémoch:
• Črevné ťažkosti: Kukurica, kukuričná múka alebo na pokrmy
upravená plodina zmäkčuje a upokojuje črevnú sliznicu. Pretože neobsahuje
glutén, dobre ju znáša aj citlivá tráviaca sústava. Odporúča sa najmä pri problémoch
ako je:
o Črevná dyspepsia, ktorá sa prejavuje kvasením nestrávených zvyškov potravy, plynatosťou a bolesťami (kŕčmi).
o Podráždené črevá, vyznačujúce sa striedaním zápchy a hnačiek.
o Chronická kolitída (zápal hrubého čreva), najprospešnejšia je kaša z kukuričnej
múky.
o Strava pre deti po období dojčenia tiež vo forme múky.
o Celiakia: Táto choroba je dôsledkom alergickej reakcie na pšeničný glutén.
• Chronické choroby obličiek, ktoré majú za následok ich zlyhanie (chronická glomerulonegritída /chronický zápal obličkových klbiek/ a nefróza): Kukuričné zrná majú mierny diuretický účinok (hoci oveľa nižší ako hodvábne druhy) a v porovnaní s množstvom
kalórii dodávajú minimum proteínov. Preto je kukurica vhodnou potravou pri ktorejkoľvek z týchto diagnóz:
ZNAMENIA DNEŠNEJ DOBY

• Veľa cholesterolu a tuku v krvi: Otruby, ktoré zakrývajú každé kukuričné zrno a sú
prítomné v cukrovej kukurici a v kukuričnej múke, znižujú hladinu cholesterolu.
• Hypertyreoidizmus: Kukurica mierne spomaľuje nielen činnosť štítnej žľazy, ale
aj celý proces trávenia. Jej konzumácia je preto vhodná pri hypertyreoidizme, ktorý sa
okrem iného prejavuje vychudnutosťou a nervozitou.
• Vychudnutosť celkovo: Kukurica v akejkoľvek forme sa odporúča, keď je zo
zdravotných dôvodov nevyhnutné pribrať.
PRÍPRAVA A POUŽITIE:
1. Čerstvá kukurica: Môže sa variť vo vode alebo piecť na uhlí a jesť priamo zo šúľkov.
2. Konzervovaná kukurica: Zvyčajne sa zakonzervuje alebo zmrazí
a v oboch prípadoch si zachová chuť aj väčšinu výživných vlastností.
Takto spracovaná kukurica je celozrnná, lebo obsahuje klíčky aj otruby.
3. Kukuričná múka (hrubá): Je rovnako výživná ako celé zrná. Používa
sa v Mexiku na prípravu slávnych tortillas a v Taliansku sa z nej varí hustá
kaša známa ako polenta.
4. Krupica: Táto rafinovaná kukuričná múka je menej výživná ako celozrnná, pretože
z nej boli odstránené klíčky a otruby.
5. Kukuričné vločky: Získavajú sa rozdrvením a opražením kukuričných zŕn. Pri tomto
procese sa strácajú niektoré vitamíny a minerály. Preto sa do priemyselne vyrábaných
vločiek opäť dodávajú.
6. Pukance: Pripravujú sa zo špeciálneho druhu kukurice, ktorá má tvrdú šupku. Pri
zohrievaní sa v zrne vytvára tlak z vodnej pary, až ho nakoniec roztrhne, škrob a proteíny
vo vnútri „strelia“ a zdravá maškrta je na svete.
7. Kukuričný škrob: Je to silno rafinovaná a odtučnená múka, ktorá má veľmi malú
nutričnú hodnotu. Používa sa do omáčok a múčnikov na zahusťovanie rôznych potravinových výrobkov.
Zdroj: ZDRAVIE A SILA V POTRAVE /George D. Pamplona-Roger, M.D./
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Ochladne láska mnohých...
Prorokovaná nebezpečná generácia
Čo sa to deje s deťmi?
Všimli ste si, že dnešné deti a mladí ľudia žijú v úplne inom svete ako žili predchádzajúce generácie po celé stáročia
a tisícročia? Vzdorujúce deti boli vždy
a všade, ale stále platili pravidlá, ktoré boli
všeobecne dodržiavané. Platila úcta k starším, poslušnosť k rodičom, zdržanlivosť
a zásady v oblasti telesných túžob. Slová,
ktoré sú dnes „normálne“ boli hodné opovrhnutia a namiesto zábavy boli deti vedené k práci. Hoci nie všetci ľudia boli veriaci, meno „Boh a Ježiš Kristus“ bolo aspoň
v nejakej úcte. Tieto zásady sa odovzdávali
z generácie na generáciu, ale tak ako sa
vytrácala viera v Boha, vytrácali sa aj ostatné zásady pre šťastný život. „Rozmnožená
bude neprávosť, ochladne láska mnohých.“
(Matúš 24,12)
Zo života detí - Vaše dieťa, ktoré
bolo práve s inými deťmi vonku sa
vráti domov a začne vám rozprávať:
„Mami predstav si, že ten Fero z prvej
triedy nadával Soni do k ..... a Soňa
nám hovorila že tie dievčatá, ktoré išli
pred nami po poli asi nebudú dievčatá ale zombíci a že to videla vo filme
krvavá Mary.“ Ďalšieho syna nachytáte, ako si pustí do slúchadiel hudbu
a na obrazovke je spevák, ktorý drží
v ruke ozajstné srdce. „Veď to počúvajú
všetci“ dozviete sa. Od počítačových
hier ho odtrhnete len ťažko, pretože iné
aktivity nemôžu konkurovať a chlapci vraj hrajú oveľa horšie hry. A keď im
pripravujete desiatu do školy, dozviete
sa, že všetci nosia na desiatu zemiakové
čipsy a čokoládové tyčinky, a že jeho desiata vraj vyzerá ako h... Potom vaše dieťa prinesie z prvej triedy ponuku knižného katalógu známych vydavateľstiev,
napr. Albatros či Fragment, ktorý v škole
pravidelne dostávajú a čítate čo deťom
okrem iného ponúkajú (vnucujú): „Syn
pekiel - v moci démonov“, „Klub záhad neviditeľná beštia + démon ticha“, „Útok
z vesmíru“ - pristátie mimozemšťanov,
„Tajomstvo duchov - Prízrak bez mena“
a ďalšie.
No možno je zbytočné sa čudovať, že
na halloveen deti vytvárajú na výtvarnej výchove desivé obrázky, na Mikuláša
strašidelných čertov, tekvice ako duchov
a náš milovaný Kráľ a Spasiteľ Ježiš Kristus
už figuruje len ako zábavné bábätko na
vianoce. Tak toto je drsná a úplne šialená
realita sveta dnešných detí! Je vám z toho
úzko a premýšľate, ako svoje dieťa ochrániť pred takýmto návalom zla. Čo sa to
s deťmi stalo?
2.Timoteovi 3,1-4 – „Ale to vedz, že
v posledných dňoch nastanú nebezpečné
časy. Ľudia budú sebeckí, bažiaci po peniazoch, chlúbiví, domýšľaví, rúhaví, rodičom
neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, hrubí, nepriateľskí k dobrému, zradní,
ľahkomyseľní, nadutí, viacej milujúci rozkoš ako milujúci Boha.“ Matúš 24,12 –
„A preto, že bude rozmnožená neprávosť,
ochladne láska mnohých.“
Biblia predpovedala, že pred príchodom Pána Ježiša ochladne láska mnohých
a medzi ľudskými vlastnosťami budú prevládať hlavne tie zlé. Deti sú budúcnosťou
spoločnosti a pokiaľ ich charakter nie je
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vytváraný na Božích princípoch lásky, nemožno sa čudovať, že spoločnosť hrubne
- generácia za generáciou. To, čo predtým
bolo nemysliteľné je dnes ako normálne.
Ako ďaleko to ale môže zájsť? Koľko ešte
môže byť vychovaných (či vlastne nevychovaných) generácií, aby ľudstvo vôbec
dokázalo prežiť? Nezriedka sa v správach
objavujú správy o tom, ako niektoré deti
povraždia svojich spolužiakov a učiteľov,
mnohokrát aj svojich rodičov. Je to stále
častejší jav. Nie náhodou Biblia píše, že
toto všetko sa bude diať v „posledných
dňoch“! A situácia sa bude stále zhoršovať.
Matúš 10,21 – „Brat brata vydá na smrť
a otec dieťa, a povstanú deti na rodičov
a usmrtia ich.“

Božie slovo hovorí: 5.Mojžišova 6,1-7 –
„A toto je to prikázanie, toto tie ustanovenia a súdy, ktorým prikázal Hospodin,
váš Bôh, vás učiť... A tedy budeš počúvať,
Izraelu, a budeš ostríhať, aby si činil, aby
ti bolo dobre, a aby ste sa veľmi rozmnožili, tak ako hovoril Hospodin, Bôh tvojich
otcov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom
a medom. Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Bôh,
je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina,
svojho Boha, celým svojím srdcom a celou
svojou dušou a celou svojou silou! A tak budú
tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich
synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš
sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou
i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.“

A preto, že bude
rozmnožená neprávosť,
OCHLADNE LÁSKA
mnohých.

4. Nehanbite sa s deťmi hovoriť
o Bohu a spoločne Ho hľadajte. K
tomu poslúži nádherná hviezdna obloha, vychádzajúce slnko, rozkvitajúce
kvety, malé chrobáčiky a lienky, motýle a vtáčiky, vznešené stromy a lesy,
lesknúce sa kvapky vody a prekrásne
rozmanité snehové vločky - hviezdičky. Je potrebné hľadať v prírode
a učiť sa z tejto učebnice. K tomu poslúžia aj atlasy a videá z prírody, s ktorými
sa môžeme spoločne zamýšľať nad Stvoriteľom a Jeho dielom. Tiež je dobré učiť
sa biblické verše naspamäť. Deti sa rady
učia a keď to podáte zábavnou formou a
budete raz skúšať vy ich a druhýkrát ony
vás, uvidíte, ako ich to bude baviť.

Matúš 24,12

Ale kto zotrvá
až do konca,
ten bude SPASENÝ.
Matúš 24,13

Ako sa to mohlo stať?
Základ tejto skazy je vyjadrený vo verši:
„Ale Ježiš povedal: Nechajte dieťatká a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo.“ (Matúš 19,14) Kto teda môže
za túto skazu v detských charakteroch?
Spoločnosť? Pretože tá vnucuje deťom
svoje hodnoty? Televízia, pretože vysiela
stále agresívnejšie relácie, ktoré deťom
zasievajú myšlienky na zlo? Počítače, pretože bez počítačov sa dnes deti nevedia
zabaviť? Výrobcovia, pretože obchody
sú plné hračiek podporujúcich agresivitu? Výrobcovia potravín, pretože dnes sa
takmer nedá nakúpiť zdravé jedlo? Nie!
Sme to my rodičia, pretože sme deťom
vzali vieru v Boha a odtrhli sme ich od
zdroja lásky!
Neučíme ich dostatočne, ako majú rozlíšiť dobro a zlo, neučíme ich, k čomu sa
môžu pridať a k čomu nie. Nevedia, aká je
Božia vôľa, a čo je dielo nepriateľa satana.
Nedávame im do života žiadnu, alebo len
veľmi slabú výzbroj k tomu, aby vedeli ako
majú žiť v tomto nepriateľskom svete. Aby
vedeli, ako môžu zostať dobrými a čistými
a mať vieru a lásku v srdci. Naše deti sú tak
našimi obeťami, ktoré nepriateľovi sami
prinášame! Zrejme poviete: „Nemôžeme
predsa deti úplne izolovať.“ Možno naozaj
nie, ale môžeme ich chrániť a učiť, aby si
zamilovali Ježiša Krista a tak sami v sebe
dokázali vybojovať boj medzi dobrom
a zlom a nechceli sa pridávať k tomu zlému. Nie preto, že majú niečo zakázané,
ale preto, že Pán Ježiš by to nerobil a je
smutný, keď to robíme my. Je potrebné
veci správne pomenovať, aby deti poznali
to, čo má Boh rád a rozlíšili, čo je územie
nepriateľa.

3. Každý deň čítajte Božie slovo
v Biblii a hľadajte tak Božiu vôľu nielen
pre seba, ale aj pre svoje deti. Každý deň
čítajte s deťmi ráno aj večer! Ak ich to nezaujíma, začnite s príbehmi, ktorým porozumejú, a nestrácajte hneď trpezlivosť.
V dnešnej dobe sa dajú pustiť aj nahrávky Biblie na počúvanie, deti sa pri tom
môžu hrať a miesto rozprávok počúvať
hodnotné Božie slovo. Je potrebné si dať
veľký pozor na to, čo deti čítajú a na čo sa
pozerajú. Existujú kresťanské príbehy plné
ponaučenia, skúseností, nad ktorými by sa
deti mali zamýšľať. To, že čítanie Biblie zvyšuje inteligenciu a posilňuje funkcie mozgu, už bolo dokázané a je to svedectvom
o Božej moci.

Pretože veriaci kresťania, ktorí prijali
Božiu milosť a zachovávajú Božie prikázania sú duchovným Izraelom, môžeme sa
poučiť zo slov ktoré patrili nielen starému
Izraelu pred vstupom do zasľúbenej zeme.
Rovnako aj my dnes, ak chceme zvíťaziť
a byť na strane lásky, musíme milovať Boha
celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou silou a počúvať Jeho nariadenia z lásky k Nemu. Boh nám k tomu
zasľúbil svoju milosť a silu Ducha Svätého,
ktorý nám pomôže zbaviť sa hriechov. Toto
všetko potom musíme každý deň a každú
chvíľu učiť svoje deti! To je jediná cesta, ako
svoje deti uchránime pred prívalom zla!

Čo máme robiť?
Ak teda chcete, aby vaše dieťa dokázalo odolať zlému, je potrebné ho priviesť k zdroju lásky, k Ježišovi Kristovi!
1. Je potrebné obrátiť sa celým srdcom späť k Bohu a úprimne vyznať svoje chyby. Je potrebné každý deň sa modliť
k Bohu v mene Ježiša Krista. Povedať Bohu
všetko čo máme na srdci a s pokorou a vytrvalosťou prosiť za svoje deti. Každý deň
sa modlite aj s dieťaťom, najskôr krátko vy,
a potom vaše dieťa, ktorému pomôžete vy,
alebo už samo vyjadrí modlitbu vlastnými
slovami.
2. Mali by sme prosiť o zmenu svojho
srdca, myslenia a vnímania reality okolo nás. Prosiť o schopnosť rozlíšiť dobré
od zlého. Boh zasľúbil, že kto hľadá, nájde
a kto klope, tomu bude otvorené. Ak sa
zmeníte vy, vaše deti to uvidia a začnú sa
s Božou pomocou meniť tiež. Pre deti ste
vzorom a ony opakujú vaše správanie.
Často sa stáva, že deti sú pre dospelého
zrkadlom jeho duše.

5. Učte deti v praxi rozlíšiť dobré
od zlého a viesť ich k vlastnému rozhodnutiu. Napríklad dievčatko bude
chcieť kúpiť bábiku Zombie pretože ju
majú takmer všetci. Je jednoduché povedať nie, ale dievčatko to nepochopí a
nabudúce opäť nebude vedieť, čoho sa
vyvarovať. Skúste sa s ňou o tom porozprávať... „Pozri sa, tá bábika predstavuje
mŕtve dievčatko. Sme šťastní keď niekto
zomrie? Si pri tom veselá? Chcela by si sa
naozaj hrať napríklad s mŕtvym psíkom?
A myslíš, že keby si sa hrala s takou bábikou, bude mať Pán Ježiš radosť alebo
bude smutný? Ale my mu chceme robiť
radosť, veď On nás má tak rád.“ V prvom
rade sa pokúste, aby sa dieťa samé rozhodlo a nechcelo si kúpiť zlú vec. A až
keď zistíte, že by to nešlo, musí zaznieť
rozhodné nie, to je zlé!
6. V neposlednom rade neprehliadajte a neospravedlňujte zlé konanie
a vzdorovitosť. Je potrebné naučiť deti
Božie prikázania zapísané v Biblii (2.Mojžíšova 20. kapitola), zhrnuté do slov miluj
Boha a miluj svojho blížneho. Ak dieťa
zaklame, niečo ukradne, nemali by sme
hneď vzbĺknuť hnevom, ale porozprávať
sa s ním o tom, aby porozumelo, prečo
to nemalo urobiť a vysvetliť mu, aké má
ten čin obrovské následky. Aj za tento čin
musel Ježiš Kristus zomrieť, aj táto lož ho
pribila na kríž. Učte tak deti od malička nenávidieť hriech a uvedomovať si obrovskú
hodnotu Kristovej obete. Biblia definuje
čo je to hriech: „hriech je prestúpením
zákona.“ (1.Ján 3,4) Dôležité je viesť dieťa, aby sa ospravedlnilo a nielen nám, ale
hlavne na kolenách Pánu Bohu. Niekedy sa
to nezaobíde bez trestu, pretože nie všetky deti dôjdu k pokore len vďaka slovám.
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Židom 12,5-8 – „Môj synu, nepohŕdaj
kázňou Pánovou ani neochabuj, keď si ním
káraný! Lebo koho Pán miluje, toho kázni,
a švihá každého, koho prijíma za syna. Ak
znášate kázeň, Boh s vami zaobchádza ako
so synmi. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého
otec nekázni?“
7. Je potrebné dávať pozor na to, čo
dávame deťom jesť. Naše telo sa neustále tvorí z potravy, ktorú prijímame.
Nervové bunky a teda aj naša myseľ je
ovplyvnená potravou. Biblia poskytuje
mnohé ponaučenia o strave veriaceho
človeka. Čudujeme sa, že deti sú agresívne, nesústredené, vznetlivé, spupné,
ale nevšimneme si, že je to často volanie
ich tela o pomoc. Nadmiera cukru, bielej
múky, rafinovaných výrobkov a živočíšnych produktov spôsobuje prekyslenie

organizmu a tým jeho otrávenie. Tiež
sme odvykli od pravidelnosti v jedle.
Tráviaca sústava je preťažená a stráca
schopnosť dobre fungovať. To všetko
ovplyvňuje vývoj dieťaťa v oveľa väčšej
miere, ako je verejnosť ochotná pripustiť.
8. Musíte viesť deti k práci. Dieťa, ktoré nemá čo robiť, sa nudí a hľadá si zábavu. Sprvu sú to len hry, ale s chuťou na zábavu stúpajú aj nároky, a tak to v lepšom
prípade končí pri závislosti na počítači
alebo adrenalínových športoch, a v horšom prípade pri drogách a nezákonných
aktivitách. Osvedčilo sa mi urobiť pre
deti zoznam prác, rozpísaný na celý týždeň, ktorý je povinný (ustlať posteľ, utrieť
riad, pozametať atď.). Keď to dieťa urobí,
tak si to odškrtne. K tomu ešte vedľa zoznam prác - dobrovoľný, z ktorého si dieťa

môže, ale nemusí vybrať. Samozrejme, ak
vidím snahu a dobrovoľnú prácu, príde
na konci týždňa aj odmena. Spočiatku mi
deti pomoc a prácu odmietali, dnes o ňu
sami prosia!
9. A nakoniec veďte deti k pomoci
druhým. „Pozri, tá pani má ťažké tašky,
poď pomôžeme jej“, alebo „čo keby si
prebral svoje hračky a tie, s ktorými sa už
nehráš odnesieme do detského domova.“
Alebo „mohli by sme mať pokladničku
pre chudobných v Bangladéši, čo povieš?“ Alebo „tá pani je veľmi milá, dáme
jej knižku o Pánu Bohu, určite bude mať
radosť“. Uvidíte, že čoskoro prekonáte
ostych, a takáto drobná pomoc bude potešením nielen pre vás a vaše dieťa, ale aj
pre vašich blížnych a nášho milujúceho
Spasiteľa.

Pri všetkých týchto bodoch platí jedno
pravidlo: čím skôr svoje deti povediete
k Bohu, tým menej budete musieť prekonávať zlé návyky.
Dajte deťom to najcennejšie čo môžete, pomôžte vložiť do ich sŕdc dar viery
a tým sa ich srdce naplní láskou. Len Boh
je zdrojom lásky, a ak budú deti odtrhnuté od Boha, láska v nich vychladne a stanú sa len ďalšou generáciou, ktorá speje
k stále väčšiemu morálnemu úpadku.
Tento rýchlo narastajúci úpadok a absencia lásky, pokoja a kľudu v ľudských dušiach svedčí o tom, že Ježiš Kristus príde
skoro! „A preto, že bude rozmnožená
neprávosť, ochladne láska mnohých;
ale kto zotrvá až do konca, ten bude
spasený.“ (Matúš 24,12-13)
Zdroj: www.znamenicasu.cz

Eskalácia a riešenie konfliktov

Andrzej Siciński

nemu), že táto hra stojí za tú námahu, aby sa jej
venovali. Zaangažovanie tiež podporuje zabarikádovanie strán na svojich pozíciách, t.j. utvrdzovanie
v svojich postojoch, pretože každým presviedčaním
protivníka o svojej pravde, vždy a viac presviedčame
aj seba samých. Do pasce snahy zachovať si tvár za
každú cenu padá ten, kto každú myšlienku na zastavenie konfliktu vytláča myšlienkou, že by to bolo
ako priznanie si chyby, uznanie svojej neschopnosti
alebo, že na spor sa zbytočne vyplytvalo príliš veľa
zdrojov. Ba čo viac, pravidlo reciprocity vedie nielen
k odvďačeniu sa za priazeň, ale tiež k oplácaniu sa
za krivdy na princípe oko za oko. Skreslenie vnímania zasa spôsobuje, že na súpera sa hľadí cez prizmu
vlastných emócií, hnevu – pripisujú sa mu samé zlé
vlastnosti, démonizuje sa, dehumanizuje sa, objektivizuje sa.3

Pretrvávanie konfliktu môže viesť k jeho eskalácii. Na jeho vrchole už nikto nevie, čo sa stalo,
vie sa len jedna vec - nepriateľa treba zničiť.
Pripomeňme si definíciu konfliktu. Veda ho definuje ako neoddeliteľný prvok spoločenského života,
vznikajúci zo stretu myšlienok, záujmov alebo správania, v dôsledku rozdielov medzi ľuďmi v ich často
protichodných cieľoch, ktoré si stanovujú.1
Konflikt môže mať rôzne zdroje a fázy. Môžeme
mať do činenia s konfliktmi dát, záujmov, vyznávaných hodnôt, so štrukturálnymi konfliktmi, a dokonca aj konfliktmi vznikajúcimi na základe holdovania
iracionálnym antipatiám. Každý z týchto konfliktov
môže prechádzať skrytou a zjavnou fázou. Zjavná
fáza má niekoľko následných fáz, ktoré sa zvyčajne
končia únavou strán a nedostatkom chuti pokračovať v spore. Priebeh konfliktu do značnej miery závisí
od prístupu a stanoviska strán. Ak je niekto presvedčený, že konflikt je deštruktívny a ničí osobné vzťahy,
tak asi taký bude.

Mechanizmus eskalácie (stupňovanie)
A tu sa dostávame k otázke eskalácie konfliktu.
Vnímanie konfliktu ako deštruktívneho často vedie
k vnímaniu súpera ako nepriateľa, a to v dôsledku
vedie k eskalácii konfliktu. V tejto fáze ho strany už
nebudú chcieť riešiť, len sa navzájom zničiť.
O eskalácii konfliktu svedčí uchyľovanie sa k stále
deštruktívnejším formám boja. Následne dochádza
k rozšíreniu oblasti konfliktu o celý zoznam sporných otázok a ich zovšeobecňovanie. Víťazstvo sa
stáva otázkou cti. Prehra znamená stratu tváre. Konflikt pohlcuje čoraz viac času, peňazí a energie. Strany vťahujú do sporu nových účastníkov.2
Za eskaláciou konfliktu stoja konkrétne psychologické mechanizmy: pasca zaangažovanosti
a snahy zachrániť si tvár za každú cenu, pravidlo
reciprocity a skreslenie vnímania.
Do pasce zaangažovanosti upadajú strany, ktoré
už na vedenie sporu venovali toľko času, zdrojov
a energie, že prichádzajú k záveru, (nie nutne správ-

Model dvojitej optiky
Od 60. rokov minulého storočia je známa teória
riešenia konfliktov, tzv. model dvojitej optiky. Podľa
tohto modelu existujú štyri spôsoby správania sa
strán, ktorých cieľom je vyriešiť konflikt. Líšia sa tým,
či strany sú zamerané na svoje vlastné záujmy alebo
na záujmy súpera.
Vycúvanie (unikanie). Táto stratégia venuje malú
pozornosť vlastnému záujmu, i záujmu druhej strany. To nikomu neprospieva. Ľudia ktorí preferujú
tento spôsob, nechcú až do samého konca vidieť
existujúci konflikt, alebo ho ignorujú. Nič také sa
nestalo - hovoria, aj keď realita je niekedy iná. Neponáhľajú sa s odpoveďou. Odkladajú urovnanie sporu
na neurčito. Dúfajú, že súper stratí chuť a odstúpi.
Niekedy sa môže zdať, že medzi jednotlivými stranami panuje mier, ale je to len ilúzia - konflikt existuje,
ale nikto nechce, alebo nemôže odhaliť jeho podstatu. Inokedy má vycúvanie formu úteku od problému
cez elimináciu nepriateľa, napríklad uvoľnením
z práce, alebo prerušenie obchodných kontaktov.
A zasa inokedy má formu vyhľadania náhradného
problému, napríklad skrze nájdenie obetného baránka vinného z akýchkoľvek problémov, alebo skrze vyhľadanie spoločného nepriateľa.
Poddanie sa spočíva v upustení od vlastných ambícií, cieľov alebo záujmov a v prijatí víťazstva protivníka, čo naznačuje väčšiu starosť
o záujmy druhej strany. Túto stratégiu si často zvolí
tá strana, ktorej záleží na zachovaní dobrých vzťahov
s inou osobou, alebo keď jedna strana naraz dôjde
k záveru, že nemá dostatok síl na vedenie sporu, alebo ak prípadný zisk z vyhrania sporu nestojí za jeho
pokračovanie (klasická hra „nestojí za námahu“).
Rivalizácia. V tomto postoji je možné vidieť väčšie
venovanie pozornosti vlastnému záujmu. Rivalizáciu
si volia tí, ktorí chcú vyhrať za každú cenu, nerozlišujúc medzi používanými prostriedkami, čestne či nečestne. Ich cieľom je dosiahnuť maximálny prospech
na úkor nepriateľa. Túto stratégiu si volia tí, ktorým
nezáleží na budúcich dobrých vzťahoch s druhou
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stranou, alebo tí, ktorí sa cítia ekonomicky silní, teda
sú pripravení na vedenie dlhotrvajúceho sporu, alebo
očakávajú „blitzkrieg“, teda rýchle a úplné víťazstvo.
Riešenie problému / spolupráca. Tento postoj
demonštruje vysoký záujem o jedno aj druhé. Strany tu pracujú na takom riešení, ktoré uspokojí obe
zainteresované strany, ktoré splní ich najdôležitejšie
záujmy. Výhody takejto stratégie sú: vysoká vážnosť
víťazstva pre obe strany, spojenie ich záujmov, snaha udržať dobré vzťahy v budúcnosti, tendencia
oboch strán spolupracovať a vzájomne komunikovať, aj keď ich vzájomná dôvera je minimálna.
Niektorí ešte pridávajú piaty spôsob:
Kompromis - označuje miernu pozornosť záujmom oboch strán, mechanické ustúpenie každej
strany z polovice svojich požiadaviek. Pre kompromis sa rozhodujú strany, ktoré, hoci by chceli rivalizovať (bojovať), uvedomujú si, že nemajú silu na dlhotrvajúci spor, a zároveň už nie sú schopné nejakým
spôsobom spolupracovať, pretože si nedôverujú.
Každá z vyššie uvedených stratégií môže byť
účinná v závislosti na situácii a jednotlivých cieľoch
strán. Najúčinnejšia a najkonštruktívnejšia sa zdá
byť spolupráca. Výhody stratégie vycúvania, poddania sa a rivalizácie sú zvyčajne krátkodobé a konflikt
znovu ožíva. Voľba jednej z týchto troch stratégií je
najčastejšie výsledkom negatívneho postoja voči
konfliktu získaného v detstve, ktorý spôsobuje, že sa
konfliktov buď bojíme, alebo sme v nich agresívni.4
Emócie blokujú komunikáciu medzi stranami sporu a znemožňujú dohodu. Pri emóciách
strany strácajú zo zreteľa jednoduchú pravdu,
že obnova výhod stratených v dôsledku sporu
si vyžaduje viac energie než získanie nových výhod. To má špeciálny význam najmä v obchodných
sporoch. Straty vzniknuté v dôsledku hádky dvoch
strán a zmarenie spoločných ziskov môžu byť oveľa
vyššie, než výhody výhry na súde (typické Pyrrhovo
víťazstvo - neúmerné utrpeným stratám).
Strany, ktoré chcú vyriešiť spor potrebujú racionálnu analýzu svojej situácie, neovplyvnenú emóciami,
a pochopenie psychologických faktorov, ktoré konflikt riadia. Vďaka tomu môžu zaujať správny odstup od sporu a budú schopné rozoznať jeho podstatu. Pri dosahovaní týchto cieľov môže byť veľmi
nápomocnou osobou sprostredkovateľ, pretože
sprostredkovanie (mediácia) je najjednoduchšia forma riešenia konfliktov.
Zdroj: Znakiczasu.pl 10/2012
1 Ewa Gmurzyńska, Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
w pracy, s. 52.
2 J. Reykowski, Konflikty społeczne [w:] Psychologia
polityczna, red. K. Skarżyńska, Poznań 1999, s. 179-181.
3 Gmurzyńska, citované dielo, s. 61-62.
4 Gmurzyńska, citované dielo, s. 63-66.
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ČESTNÝ DŽAMIL (príbeh pre deti)
Džamil bol ešte dosť malý chlapec. Nemal otecka
a žil so svojou mamičkou v jednej malej izbičke. Boli
chudobní, ale napriek tomu šťastní. Mamička upratovala susedom a pomáhala im pri varení. Jej syn
Džamil predával noviny, rovnako ako aj iní chlapci
v tomto meste.
Každý večer si mama s Džamilom čítala Bibliu. Rozprávala mu o Božej láske
a napomínala ho, aby bol vždy čestný
a poctivý. Pretože hovorila vždy pravdu
a bola ku všetkým ľuďom poctivá, bol
taký aj Džamil.
Jedného dňa sa Džamilovi nedarilo predať všetky noviny. Znamenalo to, že nezarobí dohodnutú odmenu. Blížil sa čas
keď už mal ísť domov. Prišiel k nemu jeho
kamarát Šafic, ktorý mal už svoje noviny
predané a povedal: „Ukážem ti ako predať
všetky noviny!“ Džamil sa spýtal: „Ako to
dokážeš?“ Šafic odpovedal: „Je to jednoduché. Krič nahlas, že Amerika vyhlásila
vojnu!“

„Ale... veď to nie je pravda!“
„To nevadí, to je len malá lož, ktorá ti prinesie zárobok!“
No Džamil to neurobil. Počúvol mamu, ktorá mu
hovorievala, aby nikdy neklamal.

Doma jej všetko vyrozprával, i to, že prišiel o peniaze, pretože nechcel klamať. Mamička ho pochválila.
Skoro ráno šiel opäť pre ďalšie noviny na predaj.
Vtom prišiel Šafic s celou bandou chlapcov a smiali sa mu, že nevie predávať. Počul ich jeden bohatý
obchodník. Pýtal sa chlapcov, prečo sa mu smejú.
Keď mu to vysvetlili, vzal Džamila za ruku a povedal
mu: „Práve takéhoto chlapca potrebujem. Chcel by si
pracovať v mojom obchode? Potrebujem verného
a čestného chlapca, ako si ty.“
Tak dostal Džamil dobrú a zaujímavú prácu. Zarábal omnoho viac ako chlapci, ktorí predávali noviny.
Aký bol rád, že zostal poctivým a čestným!
Zdroj:

Našim dětem
vypráví strýček Kim I.
Jupos, Ostrava

Cena: 3,70 €

Ponuka literatúry a DVD
Dejiny napísané dopredu

Veľký spor vekov

Dr. Hans Heinz

Ellen Gould Whiteová

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

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

17 x 11,5 cm, 96 strán

A5, 376 strán

Cena: zadarmo

Cena: 1,50 €

K dispozícii aj v češtine a maďarčine.

Neděle přichází

Veľká nádej

G. Edward Reid

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

Kniha o spájaní medzi katolíkmi a protestantmi
v Spojených štátoch a o neskrývaných zámeroch
presadiť politicky to, čo majú obe strany
spoločné.

A5, 104 strán

Cena: zadarmo

A5, 262 strán

Cena: 7,80 €

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

Doug Batchelor
D

SLOVENSKÝ
DABING

Dokumentárny film, ktorý
D
odhaľuje úžasné biblické
o
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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