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Úvod 

Ţijeme v úţasnej dobe. Máme k dispozícii techniku, o ktorej sme ešte pred pár 

desaťročiami mohli čítať len v sci-fi literatúre. Ţijeme v blahobyte, máme moţnosť 

krásne sa obliekať, jeme dobré jedlá, vedomosti z kaţdej oblasti sú k dispozícii všetkým 

ľuďom – jednoducho: ţijeme krásny ţivot. Ako je potom moţné, ţe napriek všetkým 

vymoţenostiam civilizácie človek dnešnej doby stráca zmysel ţivota? Psychológovia 

a psychiatri majú plné ruky práce s ľuďmi, ktorí uprostred blahobytu strácajú kontakt 

s realitou, strácajú túţbu ţiť. Prečo je tak častý jav, keď sa mladí ľudia uchyľujú 

k násiliu? Odkiaľ sa berie v človeku túţba po krvi, túţba ubliţovať druhým ľuďom – 

často tým najbliţším? Je zjavné, ţe napriek materiálnemu dostatku nie sme šťastní. 

Chýba nám vedomie o tom, kto sme. Aké je naše poslanie? Prečo sme prišli na Zem? 

A odkiaľ vlastne pochádzame? 

Táto kniha prináša odpovede na tieto a ďalšie otázky, ktoré sa týkajú existencie 

nesmierne mocnej bytosti na planéte – človeka. Naša prítomnosť na Zemi nie je náhoda 

a nie je to ani výsledok evolúcie. Máme svoju minulosť, ktorá je  poznačená zradou, 

klamstvom a svojvôľou. Ale – vďaka Bohu – máme ešte aj budúcnosť. 
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Na počiatku 

Muţ prvýkrát otvoril oči. Jeho myseľ ešte nebola zaťaţená ţiadnym záţitkom, 

ţiadnou skúsenosťou. Jeho duša bola ako čistá stránka knihy – nezapísaná, čakajúca na 

nové príbehy. Poobzeral sa okolo seba. Vznášal sa v ţiarivom opare, nevidel nič, len 

vnímal ... LÁSKU. Vedel, ţe ten hrejivý pocit, ktorý ho napĺňa, je láska. Je milovaný. 

„Si Adam, človek,“ – začul vo svojej mysli. 

„Adam ...“ – zopakoval potichu. 

Aţ teraz zaregistroval, ţe má telo. Zdvihol si pred oči ruku a pomaly si prezeral 

prsty. Skúšal nimi hýbať – a šlo to! Postupne začal vnímať aj ostatné časti tela. Počul 

v sebe slabý tlkot a naplnil ho úţas. 

„To je tvoje srdce,“ – znovu začul láskavý hlas vo svojej hlave. 

„Kto si?“ – spýtal sa Toho, kto s ním hovoril. 

„Som tvoj Stvoriteľ, - odpovedal mu hlas. – Si môj syn a budem ťa viesť a učiť, 

aţ sa staneš mojím pomocníkom.“ 

Adama naplnil prílev emócií: láska, oddanosť, bezbrehý obdiv k Bytosti, z ktorej 

vôle vznikol. 

 

Mohol prebehnúť scenár stvorenia Adama týmto spôsobom? Určite áno. Je to 

jeden z moţných scenárov. Jedno je isté: stalo sa to. Dôkazom toho je prítomnosť člo-

veka na Zemi. Aj keď ohľadne evolúcie a stvorenia existuje veľa názorov a rozporov. 

Evolučná teória hovorí o samovoľnom zdokonalení organizmov a o ich vývoji 

aţ do dnešnej podoby. Ale ...   

Uzavretý systém sa NIKDY nevyvinie z chaosu do vysokoorganizovaného sta-

vu. Skúste vloţiť do krabice kúsky ţeleza a začnite krabicou hrkať. Koľko miliónov 

rokov by ste museli tou krabicou hrkať, aby sa z kúskov ţeleza samovoľne vybrúsili 

ozubené kolieska, šróbiky a iné súčiastky a poskladali sa do presne zapadajúceho súko-

lia hodiniek? Nie digitálnych, ale obyčajných, jednoduchých naťahovacích hodiniek, 

ktoré ani neuvaţujú, nepotrebujú jesť, chrániť sa pred nebezpečím. Moţno po veľmi-
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veľmi dlhom hrkaní krabicou by sa ţelezné kúsky rozomleli na prach, ale nikdy by sa 

z nich súčiastky neposkladali.  

Ako by sa mohol z prvkov elementárnych častíc vyvinúť ţivý mikroorganizmus 

a sám sa zdokonaliť do dnešnej podoby človeka? Evolučná teória je najtrápnejším vý-

myslom, aký sa kedy v ľudskej hlave zrodil. Ale splnila svoj účel: ak je človek len 

hračkou prírody a Boh neexistuje, nemusíme sa mu ani zodpovedať za to, ako ţijeme 

a ako spravujeme našu planétu. 

Odkiaľ je teda ţivot? Tá najvyššia a najorganizovanejšia forma energie?  

Kaţdá energia má svoj zdroj. To musí platiť aj pre energiu ţivota. Môţe 

pochádzať len z niečoho, čo je jej nadriadené. Nazývame ho Boh, Stvoriteľ, Najvyššia 

Bytosť, Zdroj ţivota ... Kaţdá kultúra má pre neho iné meno, ale kaţdá kultúra má vo 

svojej genetickej pamäti uloţené, ţe pochádza z Neho. 

Ak teda pripustíme moţnosť, ţe sme boli stvorení, aká je história nášho pôvodu? 

Biblia hovorí, ţe človek bol stvorený asi pred 6000 rokmi. Lenţe tu dochádza 

k veľkému rozporu. Na Zemi nachádzame archeologické nálezy, ktoré sa datujú mnoho-

mnoho tisíc rokov dozadu, rozhodne viac, ako biblických 6000 rokov. Obsahuje Biblia 

pravdivé informácie, alebo opisuje len legendy? 

A ak biblický opis stvorenia človeka patrí len do oblasti mytológie, kde je záru-

ka, ţe ďalšie veci, ktoré popisuje, sú pravdivé – ako napríklad obetovanie sa Jeţiša 

Krista, alebo jeho druhý príchod? 

Pokúsme sa prečítať si biblickú správu o stvorení nezaujate, bez náboţenských 

a iných predpojatostí.  
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Správa o stvorení 

Kvôli lepšiemu pochopeniu obsahu tejto knihy je potrebné vysvetliť pojem Boh. 

Pôvodný jazyk Biblie – staroveká hebrejčina – rozoznáva pre označenie Boha Stvoriteľa 

viac pojmov: 

 

 - EL – toto slovo pochádza zo starovekých jazykov národov v oblasti 

Mezopotámie a je označením boţstva, ktoré panuje nad národom. Takýchto boţstiev 

bolo veľa, kaţdý národ mal svojich bohov – a nielen jedného, ale často celý panteón; 

 

 - ELOHIM – je mnoţné číslo od slova El; gramaticky to v preklade znamená: 

bohovia. Toto označenie Boha nájdeme na viacerých miestach v Biblii, ale pri preklade 

z hebrejského jazyka do jazyka iných národov sa vţdy prekladá do jednotného čísla: 

Boh, God, Isten ... – teda nie Bohovia, Gods, Istenek ... 

 

 - JHVH – podľa hebrejských učiteľov Písma ide o pravé meno Boha. Odkiaľ sa 

vzalo? Opisuje to udalosť, ktorá je zaznamenaná v Biblii v 3. kapitole knihy Exodus:  

Keď sa Boh zjavil Mojţišovi na vrchu Horeb v plameni horiaceho kríka, ozná-

mil mu, ţe on – Mojţiš – bol vybratý, aby vyslobodil svoj ľud (Izraelitov) z Egypta. 

Boh uistil Mojţiša, aby nemal obavy z tejto úlohy, lebo on bude s ním. Mojţiš však pre-

javil pochybnosti, či to dokáţe. Boh mu však povedal: „Budem s tebou.“  

Mojţiš nebol spokojný s týmto prisľúbením. V Egypte uctievali mnoho bohov 

a vedel, ţe jeho súkmeňovci sa ho budú pýtať na meno toho Boha, ktorý ho poveril 

týmto plánom. Mojţiš sa preto spýtal Boha, ktorý sa mu zjavil, čo má odpovedať na 

otázku: „Aké je meno toho Boha?“ 

Boh odpovedal Mojţišovi:  

„Som, ktorý som!“ a dodal „Toto povieš Izraelitom: Som - JHVH - ma poslal 

k  vám!“ A Boh Mojţišovi ešte povedal: „Hospodin (JHVH), Boh vašich otcov, Boh 

Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky 



7 | S t r a n a  

 

a  takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie.“ 
1
A tak zaznelo prvýkrát priamo 

z  Boţích úst meno JHVH, ktorým chce byť Boh oslovovaný.  

Slovo JHVH je zloţené z hlások  י(jod) ה(he) ו(vav) a ה(he). Jeho presný význam 

nie je známy. Podľa niektorých interpretácií ide o tvar 3. osoby imperfekta slovesa ha-

vah (הוה, stať sa, byť) v kauzatívnom kmeni, znamená teda „pôsobí, ţe sa stane“. V pre-

kladoch Biblie sa však pouţívajú aj pomenovania ako napr. „Hospodin“, „Zvrchovaný 

Pán“, „Stvoriteľ“, „Otec“, „Všemohúci“, „Najvyšší“, „Pán zástupov“ a iné. Ale osob-

nosť a vlastnosti Boha sú obsiahnuté práve v Jeho vlastnom mene, teda: „pôsobí, aby sa 

stalo to, čo si predsavzal“ (pozri Ţalm 83,18). 
2
 

JHVH sa správne píše bez samohlások, nakoľko hebrejský jazyk samohlásky pri 

písanom texte nepouţíva ani nepouţíval. Z toho dôvodu dodnes nevieme, ako sa JHVH 

vyslovovalo – či to bolo Jahve, Jehovah alebo nejako inak. Meno JHVH malo u Izra-

elitov takú úctu a svätosť, ţe ho nikdy nevyslovovali a pri čítaní biblického textu ho na-

hrádzajú iným slovom: Adonai – Pán; prípadne miesto JHVH čítajú a vyslovujú Ha-

Šem (t.j To Meno), alebo spájajú obe oslovenia do jedného, z čoho vzniká tvar 

Adošem. 

Okrem týchto mien na označenie Stvoriteľa nájdeme v Biblii aj iné mená, ktoré 

však skôr popisujú charakterové črty Boha: 

 - El Šaddai – Mocný Boh 

 - Kadoš – Svätý 

 - JHVH Nissi – znamená: Hospodin je prápor 

 - JHVH Šalom – Hospodin je pokoj 

 - JHVH Jirech – Hospodin opatrí 

 - JHVH Raffa – Hospodin, ktorý uzdravuje 

 - JHVH Cidkeʼnu - Hospodin je spravodlivosť 

 - JHVH M’Kadeš - Hospodin je ten, ktorý nás posväcuje. 

                                                   
1 2.Mojţišova 3,15 
2 https://sk.wikipedia.org/wiki/JHVH 
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A keď sme si uţ vytvorili akú – takú predstavu o tom, pod akým menom môţe-

me v Biblii nájsť toho, koho my jednoducho nazývame Boh, pozrime sa na biblickú 

správu o stvorení sveta a človeka. 

 

Biblia sa začína slovami: 

„Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.“ 

Je to úvodná veta v knihe, ktorá hovorí o našom pôvode, o veľkosti nášho Stvo-

riteľa, o jeho láske k ľuďom – a hneď v tejto prvej vete naráţame na istú nezhodu. Totiţ 

v hebrejskom origináli Biblie nájdeme tento text: 

„Na počiatku stvoril ELOHIM nebesia a zem.“ 

To, čo my prekladáme ako Boh, v tomto pôvodnom texte nesie meno Elohim, čo 

znamená doslova Bohovia. Mnohí vykladači Biblie tvrdia, ţe slovo Elohim (mnoţný 

tvar slova El - Boh) sa pouţíva v Biblii preto, lebo ide o vyjadrenie majestátu Boha. Asi 

tak, ako keď francúzski králi hovorili o sebe v mnoţnom čísle. Ţeby Boh bol natoľko 

márnivý, aby si sám sebe vykal? Alebo mal pri stvorení sveta pomocníka či pomoc-

níkov, ktorí stáli pri ňom a boli „po ruke“?  

Základný pilier viery v Boha je: „Čuj Izrael, Pán, náš Boh, je Pán jeden!“ 
3
 To 

znamená, ţe Boh je jeden. Tá bytosť, ktorú my nazývame Bohom, ktorý je vševediaci, 

všemohúci, absolútny, nemá začiatok ani koniec – je Jeden. On je ten, ktorý bol na 

začiatku všetkého, ale asi nebol pritom sám. Preto to mnoţné číslo Elohim. Ten Jeden 

mal pomocníka, alebo pomocníkov, ktorí sa spolupodieľali na stvorení všetkého, čo 

existuje. 
 

 

Celý priebeh stvorenia opisuje prvá kapitola prvej knihy Biblie – Genesis alebo 

aj 1.kniha Mojţišova. Tu sa dočítame o tom, ako postupne vznikal vesmír, objekty 

v ňom, ako sa objavoval ţivot v kaţdej forme.  V prvej kapitole knihy Genesis čítame 

postup pri stvorení: 

                                                   
3 5.Mojţišova 6,4; Marek 12,29 
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1. deň: - Elohim stvoril nebesia a zem, zem bola neladná a pustá; 

- bolo stvorené svetlo a Elohim oddelil svetlo od tmy; 

2. deň: - bola vytvorená obloha, ktorá od seba oddelila dve oblasti s podobnou 

charakteristikou: vody, ktoré sú pod oblohou od vôd, ktoré sú nad 

oblohou;  

3. deň: - Elohim vytvoril suchú zem a oceány. Na súši vyrástla tráva, kríky 

a ovocné stromy;  

4. deň: - boli stvorené hviezdy, medzi nimi aj naše Slnko a obeţnica našej 

planéty – Mesiac; 

5. deň: - Elohim stvoril morské ţivočíchy a vtáky; 

6. deň: - boli stvorené cicavce, plazy a ČLOVEK. 

 

Je to veľmi stručný zápis o stvorení neba, vesmíru, planét, hviezd, prírody a ţi-

vých bytostí. V podstate je to len určitá kostra opisu stvorenia, ktorá necháva miesto pre 

fantáziu. Tento zápis obsahuje všetko to, čo potrebujeme vedieť aj pre prípad ďalšieho 

skúmania. 

Pri tomto zápise sa znovu stretávame s tým istým problémom pri preklade. 

Stvoriteľ, ktorého v našich prekladoch nazývame Boh, tu nesie meno Elohim – 

Bohovia. Je logické preto predpokladať, ţe na stvorení pracovali minimálne dvaja alebo 

viacerí.  

Stvorenie išlo podľa nejakého Boţieho algoritmu. Na príkaz Elohim sa objavilo 

vlnenie, priestor, objekty v ňom, spúšťali sa reakcie rôzneho druhu, formovali sa hviez-

dy a planéty, vytváralo sa prostredie vhodné pre ţivot. Objavili sa ţivé organizmy: trá-

va, stromy, kríky, vodné ţivočíchy, vtáci, plazy, cicavce a potom na záver celého stvori-

teľského procesu sa uprostred toho všetkého objavil človek. Človek mal v rámci stvo-

renia iné postavenie ako ostatné tvory a asi aj preto je stvorenie človeka opísané podrob-

nejšie: 
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„Učiňme (pouţité mnoţné číslo!) človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby 

... A Elohim stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Elohim ho stvoril, muţské a ţenské 

pohlavie ich stvoril“.
4
  

Človek bol stvorený v páre – muţ a ţena. Dostali úlohu: 

„Ploďte sa a mnoţte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými 

rybami a nad nebeským vtáctvom aj nad kaţdým ţivým tvorom, ktorý sa plazí na 

zemi.“
5
 

Zo všetkých stvorených tvorov iba o človeku je napísané, ţe bol stvorený na 

obraz Elohim a jedine človek dostal úlohu: naplniť Zem a podmaniť si ju.  

 

Zhrnutie aktu stvorenia: 

Elohim stvoril vlnenie, nebesia, vesmír, hviezdy, planéty, ţivot a ako korunu 

všetkého stvoril ľudí – „muţské a ţenské pohlavie ich stvoril“.
6
 Títo ľudia – boli 

minimálne dvaja – dostali poverenie naplniť Zem ľuďmi a ovládnuť ju. Ale ak by boli 

len dvaja ľudia na Zemi, moţno by mali problém sa natoľko rozmnoţiť, aby obsadili 

Zem. Stvorenie bolo dokončené. Všetko bolo hotové a v Biblii sa dočítame v závere 

stvorenia:  

„A Elohim videl všetko, čo učinil a hľa – bolo to veľmi dobré.“
7
 

„Boli dokončené nebesia aj zem. Boh (Elohim) dokončil siedmeho dňa svoje 

dielo a odpočíval. Poţehnal preto siedmy deň.“
8
  

Toto je zápis o tom, ako vzniklo všetko, čo dnes poznáme – náš svet, vesmír, 

príroda, fyzikálne zákony, ţivé tvory a človek – humanoid. 

Táto časť Biblie sa zvykne nazývať aj prvá správa o stvorení.  

 

                                                   
4 1.Mojţišova 1,26 
5 1.Mojţišova 1,28 
6 1.Mojţišova 1,27 
7 1.Mojţišova 1,31 
8 1.Mojţišova 2,2-3 
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Podľa biblického záznamu všetko bolo dokončené, v priestore ţiarili hviezdy, 

planéty sa hemţili ţivotom, stvorený človek bol korunou všetkého – a bác! O riadok 

ďalej čítame: 

„A na zemi ešte nebolo ţiadne chrastie, ani ţiadna bylina, lebo na Zemi ešte 

nepršalo, ani na nej nebolo človeka, ktorý by ju obrábal. Iba para vystupovala zo zeme 

a zvlaţovala zemský povrch.“
9
 

Kam sa to všetko podelo?! 

Uţ toto by mohol byť dôvod k tomu, aby sa celá správa o stvorení zaradila me- 

dzi mýty. Ale Stvoriteľ je dôkladný, nemá záujem nechať ľudí v nevedomosti ohľadne 

nášho pôvodu, preto zápis o stvorení pokračuje ďalej. 

 

Aj keď je prvá správa o stvorení ukončená konštatovaním, ţe všetko stvorené je 

dokonalé, v 2. kapitole Genesis nájdeme znovu opis stvorenia. Lenţe tentoraz ide o zá-

znam stvorenia len jedného konkrétneho človeka, ktorý má meno Adam a jeho stvorite-

ľom nie je (sú?) Elohim, ale JHVH-Elohim – Boh Bohov, Pán Pánov, Zdroj všetkej 

existencie: 

„A JHVH-Elohim utvoril Adama zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dych ţivota 

a človek sa stal ţivou dušou. 

A JHVH-Elohim vysadil záhradu v Edene, od východu, a tam postavil človeka, 

ktorého utvoril. 

A JHVH-Elohim dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom ţiadúci na pohľad 

a dobrý na jedenie, aj strom ţivota prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i  zlého. 

A Hospodin Boh vzal človeka (Adama) a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju 

obrábal a  mal na ňu pozor.  

A JHVH-Elohim prikázal človekovi (Adamovi) a riekol: Z ktoréhokoľvek 

stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš 

jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.  

                                                   
9 1.Mojţišova 2,5-6 
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A JHVH-Elohim riekol: Nie je dobre byť človekovi (Adamovi) samotnému; 

učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň.  

A JHVH-Elohim utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka 

nebeského a doviedol ich k Adamovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A kaţdé ako ktoré 

pomenoval Adam, kaţdú dušu ţivú, tak sa menovalo. A Adam dal všetkým mená, kaţ-

dému dobytku a nebeskému vtákovi a kaţdému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa ne-

našla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň.  

A JHVH-Elohim dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno 

z  jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom.  

A JHVH-Elohim vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ţenu, a doviedol ju 

k  Adamovi.  

Vtedy povedal Adam: Toto uţ teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; 

táto sa bude volať muţenou, lebo táto je vzatá z muţa. Preto opustí muţ svojho otca 

a svoju mať a bude ľnúť ku svojej ţene, a budú jedno telo. A boli obidvaja nahí, Adam 

aj jeho ţena a nehanbili sa.“
10

 

Tento opis sa nazýva druhá správa o stvorení.  

 

Všetci vykladači Písma sa zhodujú v tom, ţe obe správy opisujú tú istú udalosť. 

Je to skutočne tak?  

Ak pri čítaní týchto dvoch prvých kapitol Biblie zabudneme na náboţenské uče-

nie a na tradície, v ktorých sme vyrastali, máme šancu zhodnotiť tieto dve správy 

o stvorení zdravým sedliackym rozumom a aspoň v hrubých obrysoch pochopiť, o čom 

hovoria.  

 

Ak by sme vychádzali z predpokladu, ţe opis stvorenia hovorí o vzniku nášho 

sveta, dôjdeme k mnohým nezrovnalostiam: 

                                                   
10 1.Mojţišova 2,7-25 
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- je napísané, ţe prvé boli stvorené nebesia a Zem. Zem je súčasťou slnečnej 

sústavy, ale Slnko, ktoré drţí gravitáciou planéty – čiţe aj Zem – na svojej obeţnej 

dráhe, bolo stvorené aţ na štvrtý deň; to znamená, ţe ak existovala Zem vo forme, ako 

ju poznáme, nemala okolo čoho obiehať; iba ak by pojem zem znamenalo niečo iné, ako 

našu planétu; 

 

- hneď na začiatku Boh vytvoril svetlo, hoci ešte neboli hviezdy, ktoré svetlo vy-

ţarujú; čiţe toto stvorené svetlo nebolo to svetlo, ktoré pochádza z hviezd a preţaruje 

vesmírnu temnotu;  

 

- na tretí deň bola  stvorená flóra – vegetácia, ale Slnko, z ktorého čerpajú ras-

tliny energiu pre svoj ţivot, ešte neexistovalo. Ak tieto rastliny mali existovať, nemohli 

sa nachádzať v našom vesmíre, keďţe tu ešte neboli hviezdy, ktoré by vyţarovali svetlo; 

 

- bol prvý deň stvorenia, druhý deň, tretí deň – a aţ potom sa rozţiarilo Slnko, 

vďaka ktorému rátame dni. O akých dňoch potom píše Biblia? Pozemské to nemohli 

byť, lebo rátanie našich dní sa odvíja od rotácie Zeme okolo Slnka, ktoré ešte nebolo 

stvorené; 

 

- na záver stvorenia – na šiesty deň – Elohim stvoril ľudí: muţa a ţenu a sied-

meho dňa Elohim dokončil svoje dielo a odpočinul si. A potom čítame, ţe na Zemi 

nebol ešte ţivot, planéta bola len v štádiu chladnutia a para sa vznášala nad celou pla-

nétou. Kam sa podelo všetko, čo dovtedy Elohim stvoril? 

 

- a potom, keď uţ bolo všetko stvorené – aj ľudia – zobral JHVH-Elohim sta-

vebné prvky zo Zeme a vytvoril človeka Adama a premiestnil ho do raja. Adama ne-

stvoril v páre, Eva mu bola pridaná oveľa neskôr. Z toho vyplýva, ţe ľudia, stvorení 

na šiesty deň, nie sú totoţní s Adamom; 
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- druhá správa o stvorení hovorí, ţe najprv bol stvorený Adam a aţ potom 

JHVH-Elohim vysadil rajskú záhradu, stvoril zvieratá zo zeme a privádzal ich pred 

Adama, aby ich pomenoval. Avšak podľa prvej správy boli cicavce a ľudia stvorené 

naraz v šiesty deň. Z toho zase vyplýva, ţe Adam nie je totoţný s ľuďmi, stvorenými 

v šiesty deň; 

 

- prvých šesť dní stvorenia pracoval Elohim. Ľudí, stvorených v šiesty deň tzv. 

prvej správy o stvorení má „na svedomí“ Elohim, ale Adama v raji stvoril JHVH-

Elohim.  

 

Vďaka týmto rozporom v biblickom zápise sa záznam o stvorení sveta zaraďuje 

medzi mytológiu. Ale ak sa pokúsime na tieto dva zápisy stvorenia pozrieť z iného po-

hľadu, ako to ponúka stredoveké náboţenstvo, potom tieto rozpory sú pri dnešnej úrov-

ni poznania vysvetliteľné vtedy, ak pripustíme, ţe opisujú dve rôzne veci: 

 

1. Prvá správa o stvorení – prvých šesť dní:  

 - popisuje vznik vesmíru a neba: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem“.  

Stvorenie neba a zeme je úplne prvá vec, ktorú Boh urobil. Čo sa myslí pod 

pojmom nebesia? Primitívny názor bol a u niektorých ľudí stále je, ţe nebesia je to, čo 

my nazývame obloha. V pôvodnom jazyku je na tomto mieste pouţité slovo šamajim, 

čo je výraz pre nebo. Čiţe na počiatku stvoril Boh nebo – miesto, odkiaľ riadil ďalší 

proces stvorenia. Nebo je akási základňa, východiskové miesto, kde on prebýva. Je to 

domovské miesto anjelov, tu sa nachádza Boţí trón, tu je zlaté mesto
11

 a súčasťou ne-

beského priestoru je tieţ rajská záhrada – dôkazom toho je udalosť pri ukriţovaní Jeţiša 

Krista: lotor, ktorý bol na kríţi vedľa neho, ho prosil o intervenciu a Jeţiš mu vtedy 

                                                   
11 Zjavenie 21,10 nasledujúce verše 
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povedal: „Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji!“ – k čomu došlo po telesnej 

smrti ich oboch. 

Keď boli stvorené nebesia - alebo nebo - Elohim pokračoval ďalej v práci. Popri 

nebesiach stvoril zem. Slovo, pouţité na označenie zeme, je erec. Erec znamená zem, 

Zem, krajina, kraj, pôda. Podľa niektorých znalcov Biblie a jazyka Biblie sa pod poj-

mom erec jednoznačne na tomto mieste nehovorí o Zemi ako planéte. Z ďalších udalostí 

vyplýva, ţe pouţité slovo erec označuje krajinu alebo vymedzenú oblasť z nejakého 

prírodného celku. 

 

Samotných šesť dní stvorenia začína výrokom: „Buď svetlo!“  

Tento príkaz môţe byť opisom niečoho, čo dnes nazývame Big Bang. Pri tejto 

explózii vznikol čas a priestor, začali sa formovať hviezdy, planéty a iné telesá kozmu. 

Začali sa vytvárať pomery, ako ich poznáme dnes.  

Ďalším krokom pri stvorení bolo vytvorenie ţivých organizmov – rastlinstva, 

ţivočíchov a napokon ľudí. 

Celý opis stvorenia obsahuje počítanie dní: prvý deň, druhý deň ... siedmy deň. 

Toto počítanie dní nemohlo byť na základe rotácie našej planéty, pretoţe Slnko a Me-

siac boli stvorené aţ štvrtý deň. To znamená, ţe tuto opisované dni stvorenia sa vzťa-

hujú na meranie času niekde inde, ako v našom časopriestore. Pokiaľ bola vytvorená 

nebeská základňa, je namieste predpokladať, ţe dni, ktoré ubiehali pri stvorení, sú 

nebeské dni, ktoré ale nie sú spôsobené cyklickým dopadom svetla z nejakej hviezdy do 

oblasti neba, pretoţe v nebi je zdrojom svetla samotný JHVH. Označenie „bol večer 

a bolo ráno“ má hlbší význam, ako striedanie svetla a tmy v dôsledku rotácie planét 

okolo svojich hviezd v našom vesmíre. Meranie času v nebi je zaloţené na iných javoch 

a  princípoch.  

Nemôţeme ani tušiť, koľko nebeské dni trvali a ako sa ich dĺţka prejavovala 

v našom časopriestore, keďţe náš vesmír sa sformoval aţ na štvrtý deň – keď vznikli 
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alebo sa sformovali hviezdy. Neexistuje ţiadny koeficient prevodu trvania časového 

intervalu v nebi a v našom vesmíre. 

Týmto posledným stvoriteľským dielom práca Elohim končí a siedmy deň je 

vyhlásený za deň odpočinku.  

 

Zhrnutie: 

Na základe moţných významov slov a súvislostí, ktoré sa vynárajú, môţeme 

prvú správu o stvorení parafrázovať: 

Na počiatku stvorili Elohim pod taktovkou JHVH nebo a krajinu v ňom. V nebi 

má svoj trón JHVH. Nebeská krajina bola pustá a neusporiadaná, ale Boţí Duch ju začal 

oţivovať.  

Ako prvé Boh vniesol do existencie svetlo. Vytvoril klenbu, ktorá od seba delila 

dve rôzne prostredia. Potom v pustej a neusporiadanej krajine začal formovať oceány 

a suchú zem. Ale táto činnosť stále prebieha v nebeskej krajine, pretoţe náš vesmír ešte 

neexistuje. 

Keď sa oceány stiahli a vznikla súš, začali rásť zo zeme rastliny: tráva, byliny 

a ovocné stromy. Zmienku o prítomnosti ovocných stromov v raji nájdeme aj v 2. kapi-

tole 1. knihy Mojţišovej 2,9. 

Aţ po tomto oţivení nebeskej krajiny prišiel na rad náš vesmír. Vznikli hviezdy, 

planéty a iné telesá.  

Ďalším krokom bolo vytvorenie ţivých tvorov. V oceánoch sa objavili morské 

ţivočíchy, nad krajinou lietali vtáci a na suchej zemi začali svoju púť suchozemské 

zvieratá. A na záver všetkého Elohim stvoril(i) ľudí, ktorí dostali úlohu: naplniť zem, 

podmaniť si ju a ovládnuť ostatné ţivé tvory.  

Siedmeho dňa dokonal Boh toto veľkolepé dielo. Na záver čítame: 

„To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené, v deň činil JHVH Elohim zem 

i nebesia.“
12

  

                                                   
12 1.Mojţišova 2,4 
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Lenţe tento preklad je neúplný. Pôvodný text je viacvýznamový a dá sa preloţiť 

aj v tomto zmysle:  

„Toto je charakteristika nebies a zeme, ktoré sa chystajú byť vytvorené v deň, 

ktorý určil JHVH Elohim na vytvorenie zeme a nebies.“ 
13

  

Spolu s týmto druhým prekladom nám dáva prvá správa o stvorení viac zmysel: 

– bolo stvorené nebo a miesto, nazývané krajina – erec, kde Boh vytváral mat-

rice všetkého, čo raz má zaplniť svety v našom vesmíre. A keď prišiel čas, keď uţ boli 

planéty – aj Zem – pripravené prijať svojich obyvateľov, zatiaľ nevieme akým spôso-

bom, ale ţivot sa objavil všade tam, kde to bolo určené. Rozbiehal sa podľa vopred da-

ného programu a kľúčovú úlohu mal pri tom Elohim. 

O tom, ako sa ţivot objavil v našom vesmíre – respektíve na Zemi, existujú tri 

dominantné teórie: 

a) evolúcia – ţivot sa vyvinul do dnešnej podoby samovoľne, postupným zdo-

konaľovaním a prispôsobovaním sa; 

Výhrada: systém sa samovoľne nemôţe vyvinúť z energeticky niţšieho stavu do 

vyššieho bez vonkajšieho zásahu 

b) inteligentný dizajn – vytvorila nás iná rasa a dosadila na Zem; 

 Toto je len odkopnutie problému pred seba. Odkiaľ sa vzala tá inteligentnejšia 

rasa? Vznikla evolúciou alebo bola stvorená?  

c) všetko bolo stvorené Bohom – v tom prípade všetko beţí podľa dokonalého 

programu a všetko má svoj zámer. 

Dôsledok tejto varianty: ak nás stvoril Boh, nesieme zodpovednosť za svoje ţi-

voty a tieţ za to, aký vzťah máme k Stvoriteľovi. 

 

2. Druhá správa o stvorení  

Rozdiel oproti prvej správe je hneď na začiatku. Tu sa stvorenia uchopil JHVH. 

On je prvotný Zdroj, Najmocnejší z mocných, Tvorca dobra a zla, Veliteľ vojov, Pán 

                                                   
13 http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/gen2.pdf 
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pánov a Kráľ kráľov, On je darca ţivota aj Ničiteľ. On je Ten, ktorý je mimo naše chá-

panie, je Duch, ktorého nikdy nikto nevidel. JHVH znamená: Ten, ktorý existuje večne, 

nemá začiatok ani koniec.  

Tento nepopísateľný a nevystihnuteľný Zdroj všetkej existencie vzal prach zo 

zeme – stavebné čiastočky nášho vesmíru, ktoré nazývame elementárne častice – sfor-

moval z nich telo a vdýchol do neho ţivot.  

JHVH je duch a nemá pľúca naplnené vzduchom, dokonca nemá ţiadne pľúca – 

čo teda vdýchol do novej bytosti? Mohol do neho vdýchnuť len časť seba. JHVH oţivil 

vytvorenú bytosť tým, ţe do neho vloţil časť zo seba, vdýchol mu svojho ducha. Bytosť 

oţila a JHVH mu povedal: Si človek – Adam.  

Adam v hebrejskom jazyku, pôvodnom jazyku Biblie, znamená aj meno Adam 

a je to tieţ označenie pre človeka. Aj hebrejčina – podobne ako iné jazyky – má vo svo-

jej gramatike určitý člen : ha (ה). Tento určitý člen konkretizuje výraz, ku ktorému je 

priradený. Výraz adam znamená človek, ale výraz ha-Adam (ktorý je pouţitý pri stvore-

ní Adama) znamená konkrétneho človeka, nie len akéhosi z mnoţstva. 

Tohto konkrétneho človeka – Adama – nestvoril Elohim v šiesty deň stvorenia 

a nebol stvorený od začiatku v páre ako muţ a ţena. Adama stvoril JHVH-Elohim a po 

svojom stvorení dlho ţil bez partnerky. Ani nebolo jeho úlohou ovládnuť zem a všetko, 

čo je na nej, ako to bolo nariadené ľuďom, ktorí boli stvorení v šiesty deň.  

Jeho fyzická zloţka bola síce vzatá z nášho vesmíru, ale vychovávaný a vy-

učovaný bol v raji. Raj je miesto v nebi, kde je nádherná príroda. Nachádzajú sa tam 

ovocné stromy, rieky – je to miesto plné ţivota. Tieţ sa tu nachádzajú aj dva vzácne 

stromy: strom ţivota, ktorého ovocie prinesie večný ţivot a strom poznania dobrého 

a zlého, ktorého ovocie dokáţe povzniesť človeka na úroveň Elohim. 

Z týchto rozdielov vyplýva, ţe tieto dve správy hovoria o dvoch rôznych 

stvoreniach. Elohim stvoril nebo, vesmír, prírodu, ľudí a mimo toho všetkého JHVH 

Elohim stvoril človeka – Adama, ktorý pobudol dlhý čas v raji. 

 



19 | S t r a n a  

 

Dráma v raji 

Kto bol Adam? 

Adam nebol stvorený v priebehu šiestich dní stvorenia. Bol utvorený mimo po-

radia, v inom veku. Náš vesmír sa len utváral, keď JHVH vzal z neho stavebné častice 

a vyformoval z nich Adama.  

Adam bola bytosť, ktorá bola svojou podstatou k Bohu najbliţšie – vdýchol do 

neho časť samého seba. Anjelov stvoril ako svätosluţobných duchov
14

, ale Adama u-

tvoril osobitne a venoval sa mu osobitne. Poslaním ľudí, ktorí boli stvorení na šiesty deň 

stvorenia, bolo rozmnoţiť sa na planéte/ach a vládnuť nad ostatným stvorením. Pri 

stvorení Adama nič také nie je zapísané. Bol stvorený a vychovávaný pre konkrétne 

poslanie, odlišné od úlohy iných humanoidov. Aká bola Adamova úloha? 

Stvorenie Adama nebolo samoúčelné. Keby zmyslom jeho existencie malo byť 

len to, aby ţil a časom došiel k zjednoteniu s Bohom, nemusel by ţiť v raji. Ale Adamo-

vi sa dostalo výnimočného postavenia. Osobne sa stretával s JHVH Elohim, beţne stre-

tával anjelov, komunikoval s nimi, poznal nebeský svet tak, ako okrem neho ţiadny 

človek aţ do príchodu Mesiáša. V porovnaní s tými ľuďmi, ktorých úlohou bolo mnoţiť 

sa a ovládnuť stvorený svet, bol Adam medzičlánkom medzi Bohom a ľuďmi. Len 

z tohto pohľadu sa dá pochopiť jeho poslanie: Adam bol stvorený za tým účelom, aby 

sa stal poslom Najvyššieho smerom ku všetkým ľudským rasám. On a jeho potomstvo 

sa mali stať kráľmi a kňazmi Najvyššieho. Odkiaľ to môţeme vedieť? 

Izrael je priamym potomkom Adama, so striktným zákazom miešať sa s inými 

národmi. A jedine Izraelu a tým, ktorí nasledujú ţidovského Mesiáša Jeţiša Boh zasľu-

buje, ţe v budúcnosti sa stanú kráľmi a kňazmi JHVH Elohim.
15

 Toto je pôvodná Ada-

mova úloha. Mal byť tým, ktorý všetkým ľudským rasám prinesie zvesť o moţnosti 

zjednotenia sa so Stvoriteľom na duchovnej rovine. 

 

                                                   
14 List Ţidom 1,14 
15 2.Mojţišova 19,6; Izaiáš 61,6; Lukáš 12,32; Lukáš 22,29; 1.Petrova 2,9; Zjavenie 1,6 
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Adam bol dokonalý. Bol mocný, krásny, múdry. Kým sa v našom vesmíre len 

formovali podmienky pre ţivot, on ţil v raji a stretával sa so svojím Otcom – Stvori-

teľom. Natoľko u neho prevaţovala duchovná zloţka jeho bytosti, ţe jeho fyzické telo 

bolo schopné prebývať v oblasti ducha. Inteligenčne musel stáť vysoko nad úrovňou 

našich dnešných géniov. Keď k nemu Boh privádzal zvieratá, aby ich pomenoval, 

kaţdému tvorovi dával meno. To neznamená, ţe ich oslovoval nejakými slovami, ale 

tým, ţe im dával mená, určoval ich charakter. Koľko miliónov druhov zvierat existuje 

a existovalo? 

Adam musel byť aj fyzicky výnimočný zjav. Nepoznal choroby, nestarol, jeho 

ţivot v prítomnosti Boha a jeho duchovná podstata, ktorá prevaţovala nad fyzičnom – 

to všetko z neho robilo bytosť, ktorá bola nádherná, mocná, plná sily, autority.  

V Biblii čítame, ako Izraelský národ dostal od Boha prikázania. Boh Mojţiša 

zaviedol na vrch Sinaj, kde Mojţiš pretrvával 40 dní a nocí v prítomnosti JHVH. Keď 

sa vrátil späť do tábora k svojim ľuďom, musel si zakryť tvár, lebo jeho pokoţka ţia-

rila.
16

 Adam ţil v spoločenstve s Bohom – musel ţiariť minimálne ako anjeli. 

 

Zlé rozhodnutie 

Adam ţil v raji zrejme veľmi dlho. V našom vesmíre zatiaľ prešli veky a na 

Zemi sa objavili prví pozemšťania, ako výsledok práce Elohim. Boli to ľudia, ktorí 

zďaleka nedosahovali Adamovu úroveň (ako to dokladujú archeologické vykopávky), 

ale vďaka svojej inteligencii, chápaniu súvislostí, sebauvedomovaniu mali v sebe poten-

ciál pre duchovný rozvoj, ktorý im mal sprostredkovať Adam. 

Adam v raji mal dospieť do stavu, kedy sa môţe chopiť svojho poslania. Mal 

k dispozícii neobmedzené zdroje neba – s jednou výnimkou. 

 

V raji sa nachádzali popri všetkých ostatných stromoch dva výnimočné stromy: 

- strom ţivota – ovocie tohto stromu mal Adam k dispozícii 

                                                   
16 2.Mojţišova 34,29 
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- strom vedenia dobrého a zlého – ovocie z tohto stromu mal Adam zakázané jesť. 

Boh mu povedal:  

„...toho dňa, ktorého by si z neho jedol, prepadneš smrti.“
17

  

Nebola to vyhráţka, bolo to konštatovanie. Ten strom tam nebol preto, aby Boh 

Adama skúšal. Rodičia nedávajú do detských izieb gilotínu, aby vyskúšali svoje deti, či 

sú poslušné. Oba stromy v raji mali svoje miesto a Adam mal dospieť do stavu, keď 

môţe prijať ovocie z oboch stromov. 

Adam miloval svojho otca a v priebehu vekov sa nikdy nenačiahol po zakáza-

nom ovocí. Jediné, čo mu časom chýbalo, bol druhý človek. 

Napokon prišla tá chvíľa, kedy sa Otec rozhodol, ţe dá svojmu synovi pomoc na 

jeho úrovni. Adam dostal silnú narkózu – ako je napísané – a Boh mu odobral genetický 

materiál. Z neho vytvoril druhého človeka Adamovho druhu – ţenu, ktorej Adam ne-

skôr dal meno Chava a my sme ju premenovali na Eva. 

Adam bol dokonalý, ale Chava – Eva bola superbytosť. Adam bol vytvorený 

z neorganického materiálu, ale Eva vznikla zo ţivej hmoty. Musela byť uchvacujúca. 

Keď ju Adam uvidel, okamţite sa s ňou vnútorne stotoţnil.  

„Toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela!“
18

 – zvolal v úţase, keď ju 

uvidel . 

Stvoriteľ miloval Adama, ale k Eve cítil asi viac – nehu, obdiv. Aj Jeţiš sa k ţe-

nám správal s veľkým citom a úctou. Keď sa Adam prebral zo spánku, Boh mu Evu 

osobne priviedol, ako otec svoju dcéru ţeníchovi.  

Z toho, čo sa neskôr stalo vyplýva, ţe Eva mala v partnerstve rozhodujúce slovo. 

Adam sa jej podvolil. Zrejme v nej videl bytosť, ktorá má väčšie pochopenie súvislostí 

a svojou podstatou má bliţšie k Stvoriteľovi, ako on.  

Nemôţeme tušiť, ako dlho ţili Adam a Eva spolu v rajskej záhrade. Ale určite 

mali veľa času na to, aby sa vzájomne spoznávali a prebádali prostredie, v ktorom ţili. 

                                                   
17 1.Mojţišova 2,17 
18 1.Mojţišova 2,23 
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Ich spoločníkom, učiteľom, radcom aj priateľom bol ich Stvoriteľ. Spoločníkmi pre 

nich boli aj anjeli.  

Ale jeden tvor mal o nich obzvlášť veľký záujem. Bol to anjel, ktorý bol kedysi 

dávno vysokopostavený v hierarchii anjelov, ale dnes ho poznáme ako vzbúrenca a Bo-

ţieho nepriateľa. Staré hebrejské spisy ho nazývajú Šamael alebo aj Camael, Biblia ho 

označuje pojmom ha-nachaš t.j. had podobný drakovi. V našej kultúre ho poznáme pod 

menom satan, čo znamená oponent, protivník, posudzovateľ, kritik.  

Kým bol Adam v raji sám, satan ho neoslovil. Začal sa ľudskému páru venovať 

aţ vtedy, keď sa objavila Eva. Aj satan musel v Eve vidieť bytosť, ktorá bola svojou 

podstatou bliţšie k Bohu, ako Adam. Satan Evu určite dlhodobo sledoval, študoval ju 

a hľadal jej slabé miesta. Pravdepodobne sa mu podarilo získať si jej dôveru a pria-

teľstvo. Napovedá tomu výrok Stvoriteľa, ktorým vyniesol súd nad hadom po tom, ako 

sa mu podarilo strhnúť k pádu Adama a Evu:  

„Poloţím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ţenou ...“ 

Keby Eva diablovi nedôverovala, nedokázal by spochybniť Boţiu lásku k nej. 

Ale keď si uţ získal jej dôveru, prišiel za ňou a poloţil jej „nevinnú“ otázku: 

„Či naozaj riekol Boh, ţe nemôţete jesť ovocie zo ţiadneho rajského stromu?“
19

 

Otázka vyznela ako prejav zvedavosti medzi priateľmi. Diabol musel vedieť, ţe 

ovocie zo všetkých stromov môţu konzumovať, je len jediná výnimka – ovocie stromu 

poznania dobrého a zlého. Čakal, ako Eva zareaguje a buď by sa stiahol, alebo – čo sa 

stalo – vyuţije situáciu, aby získal na svoju stranu spojencov. 

Eva diablovi odpovedala: 

„Z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred raja, 

Boh povedal: Nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete!“
20

 

Z tejto odpovede vyplýva, ţe Eva bola uţ dlhodobo zaujatá týmto stromom. 

V strede raja boli totiţ dva stromy: strom ţivota a strom poznania dobrého a zlého. 

                                                   
19 1.Mojţišova 3.kapitola 
20 1.Mojţišova 3.kapitola 
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O strome ţivota sa ani nezmienila. Zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla dostal 

Adam a Eva ho mala sprostredkovane. Ale pôvodný zákaz neobsahoval prídavok:  

„Ani sa ho nedotknete!“  

Toto pridala k pôvodnému zákazu Eva. To ukazuje na to, ţe v mysli sa veľa 

zaoberala ovocím tohto stromu, lákalo ju zakázané ovocie a sama si Boţí zákaz sprís-

nila, aby ho mohla dodrţať. Druhý strom v strede rajskej záhrady mal ovocie, ktoré by 

im zabezpečilo večný ţivot. Z ovocia tohto stromu nemali zakázané jesť a je zaujímavé, 

ţe po ňom nezatúţili. Vysvetlením by mohlo byť to, ţe nepoznali smrť, v raji nikto ne-

umiera, neprišli nikdy do kontaktu so zánikom a preto pre nich ovocie večného ţivota 

nebolo tak dôleţité. Ţivot nebol pre nich moţnosť, ale jediná známa realita.   

Diabol z Evinej odpovede zistil, čo sa chcel dozvedieť: môţe zaútočiť! Evin 

vzťah k Bohu je naštrbený a ona je pripravená prekročiť hranicu, ktorú Boh stanovil. 

Preto sa okamţite chytil poloprávd, ktoré mu Eva povedala: 

„Určite nezomriete! Ale Boh vie, ţe toho dňa, ktorého by ste jedli z ovocia stro-

mu poznania dobrého a zlého, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia (Elohim – v pô-

vodine), ktorí vedia, čo je dobré a zlé!“
21

 

Tento rozhovor prebiehal medzi diablom a Evou. Kde bol Adam? Stál vedľa nej 

a sledoval situáciu. Prečo nezastavil diabla? Asi sa s Evou uţ veľakrát rozprávali o ovo-

cí zakázaného stromu a tieţ ho zaujímalo, k čomu v rozhovore temný anjel  smeruje.  

Keď počúval sugestívne a pravde podobné slová tohto mocného anjela, v Ada-

movej hlave sa začalo rysovať hrozivé podozrenie: ich Otec, ich Stvoriteľ im zakázal 

jesť úţasné ovocie, vďaka ktorému by sa dostali na úroveň bohov! Adam určite v mysli 

hľadal odpoveď na otázku: Prečo? Prečo im Stvoriteľ pod hrozbou zániku zakázal jesť 

niečo, čo by im umoţnilo ísť ďalej v ich rozvoji? Veď ich miluje! Alebo sú stvorení len 

preto, aby splnili nejakú čiastkovú úlohu v monumentálnych plánoch Stvoriteľa a Bohu 

na nich aţ tak nezáleţí?  

                                                   
21 1.Mojţišova 3.kapitola 
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Adam asi prvýkrát vo svojej existencii pocítil, ako mu srdcom prechádza nedô-

vera, horkosť a sklamanie. Keď sa pozrel na Evu, v jej očiach videl ten istý zápas, ktorý 

viedol on sám v sebe.  

Eva sa pozerala na strom poznania dobra a zla a asi prvýkrát si uvedomila, ţe 

ovocie na ňom vyzerá veľmi chutne. Zatúţila ochutnať ho a zistiť, aké má účinky. Uve-

domovala si Eva, ţe uţ nebude cesta späť? Alebo jej to bolo uţ jedno? Či snáď dúfala, 

ţe pred Bohom zatají, ţe ho ochutnala? 

Túţba ochutnať toto vábivé ovocie bola väčšia, neţ aby Eva mohla odolať 

a siahla po ňom. Keďţe s Adamom boli jediní svojho druhu v raji a spájal ich spoločný 

pôvod, vzájomná láska, spoločné záţitky Eva bez váhania ponúkla ovocie aj Adamovi.  

 

Je zaráţajúce, ţe Adam a Eva nespochybnili diablove tvrdenie, ale spochybnili 

rozhodnutie svojho Otca. Uverili lţi o tom, ţe Boh ich drţí naschvál v nevedomosti 

a nechce, aby sa dostali na úroveň Elohim. Títo dvaja vo svojom ţivote ešte nikdy ne-

zaţili zlo a teraz moţno cítili ako deficit to, ţe nemajú moc nad dobrom a zlom. Keď 

ovládnu aj túto oblasť, stanú sa z nich bohovia! Táto ich túţba bola tak mocná, ţe boli 

ochotní prekročiť stanovenú hranicu.  

Rozhovor s diablom mohol trvať aj dlhšie, ako je o tom zápis, ale výsledok roz-

hovoru bol tragický: ľudský pár, ktorý ţil v raji v prítomnosti Stvoriteľa, obklopený 

láskou, nádherou neba sa rozhodol zariskovať a vzoprieť sa Boţiemu zákazu. 

Diabol ich napäto sledoval. Chcel, aby títo humanoidi, ktorí boli stvorení za 

zvláštnym účelom, stáli na jeho strane. Prečo? Aký bude mať z toho osoh? 

Adam a Eva sú najmocnejšie bytosti po Bohu. Nie sú anjeli – sluţobníci Boţí, sú 

deti Boţie. JHVH ich osobne vytvoril, sú zrodení priamo z neho. Majú k Bohu priviesť 

miliardy ľudských bytostí vo všetkých končinách všehomíra. Majú sa stať vyslancami 

Najvyššieho, zvestovať jeho slávu a moc a vytvoriť jednotu medzi Stvoriteľom a stvo-

rením. Diabol má iné plány a nesmie pripustiť, aby k tomu došlo! Neskôr v budúcnosti 

sa podobne pokúsi zastaviť prvý aj druhý príchod Mesiáša, ale tam uţ neuspeje. 
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Adam a Eva boli veľmi mocné bytosti. My dnes sme len slabým tieňom toho, čo 

boli naši prarodičia. Satan vedel o tom, s akými bytosťami má dočinenia a aj preto sa 

snaţil získať si ich dôveru a aj s ich pomocou dosiahnuť svoje ciele. 

Ale čo vlastne satan chce? Máme o ňom predstavy, ktoré sú niekedy smiešne – 

čert s rohami, niekedy z neho robíme protipól Boha, raz sa z neho vysmievame, ale keď 

zakúsime jeho záujem o našu osobu, strach nás oberie o rozum.  

Satan nechce zaujať miesto Boha. Je to vysoko inteligentná bytosť a určite po-

zná svoje hranice a obmedzenia. V Biblii môţeme vysledovať niektoré jeho snahy a zá-

sahy do ľudskej histórie: 

- priviedol k pádu Adama a Evu, 

- priama pokrvná línia Adama a Evy na Zemi sú Izraeliti. Satan sa ich snaţil 

veľakrát v histórii vyhladiť, zničiť alebo aspoň dosiahnuť ich asimiláciu do iných 

národov, 

- chcel zabiť novorodenca Jeţiša, 

- chcel, aby Jeţiš urobil to, čo Adam – zapochyboval o Boţej láske a stal sa jeho 

spojencom, 

- chcel Jeţiša zabiť na kríţi, 

- chce zabrániť návratu Jeţiša Krista, 

- chce vyhladiť nasledovníkov Jeţiša Krista, 

- chce zničiť Izrael, 

- plánuje prevziať vládu na zemi.
22

 

Z týchto jeho zásahov do ľudských dejín môţeme dedukovať, ţe sa snaţí zabrá-

niť tomu, aby došlo k spojeniu Stvoriteľa so stvorením, čoho výsledkom by bolo zjed-

notenie všetkých vesmírnych aj nebeských oblastí pod vládou JHVH. Prečo sa tomu 

snaţí zabrániť? Jediná logická odpoveď je tá,  ţe diabol si chce vybudovať svoju ríšu, 

nezávislú od Stvoriteľa. To by mal byť výsledok všetkých jeho snáh. 

                                                   
22 2.Tesaloničanom 2,3-4; Zjavenie Jána 12,9; Zjavenie Jána 13.kap. 
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Boţím zámerom bolo a stále je to, aby všetky rasy, nech ţijú kdekoľvek, sa v zá-

vere dejín zjednotili s ním. Adam sa mal stať Boţím pomocníkom pri dosahovaní tohto 

zámeru. Keď Adam padol, zámer zjednotenia nezanikol, iba sa oddialil. Boţí Syn Jeţiš 

Kristus prišiel, aby napravil Adamove zlyhanie a plán môţe pokračovať ďalej. Keď sa 

naplní, všetky bytosti vo všehomíre budú zjednotené so svojím Stvoriteľom a svojou 

existenciou budú hovoriť o veľkosti, moci, sláve a láske JHVH. Keď k tomu dôjde, sa-

tan uţ nebude mať ţiadnu moţnosť vytvoriť si vlastnú ríšu. 

Diabol vie o tomto monumentálnom Boţom zámere a preto všetky jeho snahy sú 

zamerané na to, aby ho prekazil. Prvýkrát sa o to pokúsil v raji, keď si získal dôveru 

a priazeň Adama a Evy. 
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Dôsledky pádu 

Keď sa Adam a Eva nechali zmanipulovať diablom, prestali dôverovať Bohu, 

svojmu Otcovi. Dôsledky tohto ich dobrovoľného rozhodnutia nenechali na seba dlho 

čakať. Ovocie, ktoré skonzumovali, ich začalo ovplyvňovať. 

Prvé, čo sa stalo, bola strata slávy, ktorá ich dovtedy obklopovala. Tá zloţka ich 

bytosti, ktorá pramenila priamo z Boha, zanikla a Adam a Eva uţ viac neboli bytosti 

svetla. Pretrhlo sa puto medzi nimi a Zdrojom ţivota a oni sa ocitli vo vnútornej izolá-

cii. Z ich vedomia sa vytratil pocit Boţej prítomnosti. Stratil sa pocit bezpečia, ochrany 

a miesto toho prišla doteraz neznáma emócia – strach. 

Prvá oblasť, ktorá bola zasiahnutá ich vzburou, bola oblasť sexuality. Aj keď aj 

do toho času boli nahí, nevadilo im to. Aţ keď stratili vedomie  Boţej prítomnosti zača-

la im nahota vadiť a schovali sa. Naša sexualita – fyzická túţba po partnerovi a schop-

nosť privádzať na svet nových jedincov – patrí medzi najcitlivejšie a najintímnejšie 

zloţky našej bytosti a tak je pochopiteľné, ţe práve sexualita prepadla prvá skaze. Aké 

nadávky pouţívajú ľudia? Vţdy sú to slová, ktoré sa týkajú Boha alebo našich pohlaví. 

Sexualita a vzťah s Bohom boli prvé oblasti našej existencie, ktoré boli zasiahnuté 

rozhodnutím našich prarodičov pridať sa k hadovi.  

Ktovie, aký účinok očakávali Adam a Eva, keď sa najedli ovocia zo zakázaného 

stromu, ale určite nečakali to, čo sa stalo. Začali sa hanbiť a schovávať. Neboli pripra-

vení skonzumovať toto ovocie a preto jeho účinok na nich bol devastujúci.  

Adam a Eva nadobudli po konzumácii zakázaného ovocia schopnosť vnímať 

zlo, ale bolo to pokrivené videnie, pretoţe uţ nemali k dispozícii Boţiu prítomnosť. 

V ich očiach sa nahota javila ako zlá. Dodnes je naša schopnosť vnímať zlo pokrivená. 

Rozsudzujeme udalosti na základe toho, aký dopad majú na náš ţivot, na ţivot našej 

rodiny, komunity alebo iného sociálno-spoločenského útvaru, prípadne na oblasť, v kto-

rej sme emocionálne zainteresovaní. Nie sme schopní vnímať dianie a javy z Boţieho 

pohľadu, ako to voľakedy vedeli Adam a Eva. Naším prekliatím  je to, ţe stále polari-

zujeme: toto je dobré, toto je zlé ... 
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Boh vedel, čo sa stalo v rajskej záhrade. Ale ako milujúci Otec dal čas svojim 

deťom, aby prehodnotili svoje rozhodnutie. Ešte vţdy bola cesta späť. Aj v našej dobe 

majú aj najväčší zločinci moţnosť urobiť pokánie a vrátiť sa k Bohu. Túto moţnosť 

mali aj naši prarodičia.  

Moţno sa nám z krátkeho opisu drámy v raji zdá, ţe nič tak strašného sa nestalo 

a dôsledky boli neúmerne prehnané. No tak čo – Adam a Eva zjedli akési jablko! 

Pred pár rokmi sa v našej krajine stalo niekoľko tragických prípadov detských 

únosov. Pri dieťati vonku na ulici alebo na ihrisku zastavilo auto, vystúpili z neho muţi 

alebo ţeny a lákali deti na cukríky či iné pamlsky. Ak im dieťa uverilo a nasadlo do au-

ta, nikto ho uţ viac nenašiel. A deti sa strácali aj napriek tomu, ţe rodičia ich varovali, 

aby sa s nikým cudzím nedali do reči. Bol pre nich lákavejší ponúknutý cukrík, ako 

hrozba, pred ktorou ich rodičia varovali.  

Aj Adam a Eva dostali varovanie: Ak urobíte toto, dôsledky budú takéto. Na-

priek varovaniu sa nechali oklamať. Neposlúchli svojho Otca. Ovocie, ktoré si zobrali, 

nebolo na zasýtenie hladu. Malo moc zasiahnuť do jadra ich bytosti. Preto z neho ne-

mali jesť predčasne, aţ keď budú schopní prijať to, čo im toto ovocie sprostredkuje. Aj 

v našich domácnostiach máme elektrické zásuvky, prístroje, rôzne náčinia, chemikálie 

a všeličo iné, čo je pre deti smrteľne nebezpečné. Musíme naučiť svoje deti, ako sa vy-

hnúť tragédii. Keď dospejú, všetky tieto potenciálne nebezpečné veci im budú slúţiť.  

Adam a Eva ešte neboli na tej úrovni, aby mohli bez ohrozenia seba ochutnať 

ovocie poznania dobra a zla. Vo svojej nerozváţnosti urobili tri zlé rozhodnutia: 

- odmietli poslúchnuť radu svojho Otca, 

- dali sa do reči o Boţom zákaze s hadom, 

- zobrali si ovocie, ktoré ich zmenilo. 

Dôsledok týchto zlých rozhodnutí bol tragický. Spolčenie sa s Boţím protiv-

níkom a nepripravenosť správne spracovať informáciu, ktorú im zakázané ovocie 

sprístupnilo, prinieslo osudový zvrat do ich ţivota. Uverili, ţe Boh je ich nepriateľ 
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a nadviazali spojenectvo s bytosťou, ktorá voči JHVH uţ pred vekmi intrigovala a zra-

dila ho – so satanom.  

Rozhodnutie prekročiť Boţí zákaz neprišlo v okamihu. K tejto obrovskej vnú-

tornej devastácii muselo dochádzať postupne, po mnohých rozhovoroch a nenápadných 

náznakoch. Diabla to stálo moţno veľa snahy, veľa poloprávd, ale dosiahol svoje. Koru-

na stvorenia – Adam – stál teraz na jeho strane a mohol sa začať realizovať jeho plán na 

vytvorenie vlastného kráľovstva. 

 

Keď po nejakom čase Boh prechádzal rajskou záhradou – ešte stále nechával 

ľudskému páru moţnosť priznať sa, nešiel priamo za nimi – Adam a Eva sa schovali 

pred ním. Bolo jasné, ţe tí dvaja zašli veľmi ďaleko.  

„Adam, kde si?“ – zavolal Boh na Adama. 

Adam aj keď neochotne a pod tlakom vyšiel s farbou von. Ale ten, kto Bohu 

odpovedal, uţ nebol Boţí syn. Bol to padlý človek, ktorý sa vyhováral a nebol ochotný 

niesť zodpovednosť za svoj skutok: 

„Ţena, ktorú si mi dal, ma nahovorila, aby som jedol zakázané ovocie!“ 

Na vine bola Eva a Boh. Eva uţ nebola tá nádherná a milovaniahodná bytosť, 

ako pred pádom. Adam k nej uţ zjavne nemal taký vzťah, ako dovtedy. Vinil ju z toho, 

čo sa stalo. Ale nielen ju. Môţe za to Boh – on predsa doviedol k nemu Evu! Vlastne – 

keby nebolo Evy, nič sa nestane! Chudák Adam nemohol za nič; bola to vina Boha 

a Evy. Zaujímavé, ţe Adam diabla neobviňoval.  

Po tejto strate úsudku a sebareflexie u Adama sa Boh obrátil k Eve: 

„Čo si to urobila?“ 

V tejto otázke je výčitka, sklamanie, bolesť. Eva bola najdokonalejšia bytosť, 

posledná v rade stvorenia. Do nej Boh vloţil to najkrajšie, najneţnejšie, najmilšie čo 

mohlo stvorenstvo obsiahnuť.  

„Dcéra, čo si to urobila!?“ – bola to otázka Otca, ktorý do svojej dcéry vkladal 

veľké nádeje. Ale ani Eva uţ nebola schopná vnímať lásku a bolesť svojho Otca a hľa-
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dať u neho pomoc. Ktovie ...  Keby sa Adam a Eva priznali a poţiadali Boha o pomoc, 

aby pomohol túto trhlinu v ich vzájomnom vzťahu zaceliť, dejiny Zeme by sa asi vyví-

jali inak. Ale Eva sa tieţ zmohla len na výhovorku: 

„Had ma zviedol!“  

Z týchto odpovedí Adama a Evy vyplýva, ţe uţ prepadli smrti. Neboli to uţ 

nevinní ľudia. Boli vypočítaví, zvaľovali svoje zlyhanie na satana a tieţ jeden na druhé-

ho; vymizla spomedzi nich láska. Dovtedy ţili v súlade so Stvoriteľom, so svojím oko-

lím aj medzi sebou. Teraz to uţ bola minulosť. V budúcnosti ich bude spájať len to, ţe 

majú spoločný pôvod a patria k jednej rase.  

Po tejto odpovedi Boh videl, ţe situácia je beznádejná. Títo dvaja nevidia, čo sa 

stalo. Uţ neboli viac deťmi svetla. Padli tak, ako ich „poradca“ had pred nimi. 

Nebola iná moţnosť: Adam a Eva museli opustiť rajskú záhradu. Ich spojenie so 

ţivotom bolo prerušené a dostali sa pod vládu smrti. Takéto bytosti nemôţu obývať raj. 

Adam a Eva v raji ţili v prostredí lásky a prijatia. Boh vedel, ţe tento stav je 

nenávratne preč.  

„Rozmnoţím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti; budeš 

túţiť po svojom muţovi, ale on bude vládnuť nad tebou,“
23

 – toto povedal Boh Eve. 

Pretlmočené: Zaţiješ, čo je to trápiť sa kvôli deťom, zaţiješ bolesť aj radosť pri ich 

privádzaní na svet. A budeš celý ţivot hľadať lásku u svojho muţa, moju lásku, ale ju 

nenájdeš. Muţ ťa nebude schopný tak milovať, ako ja. Bude ťa ovládať a bude nad 

tebou panovať.  

Adamovi Boh povedal: 

„Pretoţe si poslúchol hlas svojej ţeny a jedol si stromu, z ktorého som ti zakázal 

jesť, nech je pre teba prekliata zem. S námahou sa z nej budeš ţiviť po všetky dni svoj-

ho ţivota. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre bu-

                                                   
23 1.Mojţišova 3,16 
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deš jesť chlieb, kým sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý; veď si prach a do 

prachu sa navrátiš!“
24

 

Adam musel niesť najhoršie dôsledky svojho činu a postoja. Najprv tu bola vý-

čitka, ţe sa riadil podľa Evy. Mal moc zastaviť toto spiknutie proti Bohu, ale to neuro-

bil. Stál bokom a bol len nemým svedkom udalosti. Jemu bola daná správa nad rajskou 

záhradou, on osobne dostal zákaz jesť z ovocia stromu poznania dobra a zla. Bola to 

jeho zodpovednosť a on zlyhal. 

Svojím pádom priniesol prekliatie aj na planétu, z ktorej pochádzal. Aby sa uţi-

vil, bude musieť vynaloţiť námahu, ale zem mu nebude naklonená. Všetko, čo bolo 

podriadené Adamovi – pôda, rastliny, zvieratá – padlo pod prekliatie. Ale najboles-

tnejšie z toho všetkého bola asi jeho degradácia: Si prach a do prachu sa navrátiš! Uţ 

nebol synom Najvyššieho, jeho svetlo vyhaslo a on sa stal len telom – hmotou. 

Hada – satana Boh nebral na zodpovednosť. Nad ním vyslovil len súd: 

„Ţe si to urobil, zlorečený budeš nad kaţdý dobytok a nad kaţdé zviera poľné; 

na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš ţrať prach po všetky dni svojho ţivota. A po-

loţím nepriateľstvo medzi tebou a ţenou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom. 

On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu!“
25

 

Týmto rozhodnutím Stvoriteľ diablovi oznámil, ţe jeho priateľstvo so ţenou sa 

skončí jeho poráţkou, ktorú utŕţi práve od syna ţeny.  

 

Naši prarodičia museli odísť z rajskej záhrady. Exit z raja stráţia anjeli s pla-

mennými mečmi.
26

 Nikto nečistý tam nemôţe vstúpiť. Do raja sa môţu vrátiť len tie 

Adamove deti, ktoré pochopili, ţe sú vo svojom bytostnom jadre zlí a potrebujú sa so 

Stvoriteľom zmieriť.  

 

 

                                                   
24 1.Mojţišova 3,17 
25 1.Mojţišova 3, 14 
26 1.Mojţišova 3,24 
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Pomery na Zemi 

Keď Elohim stvoril vesmír, matrice rastlín, zvierat a ľudí, na záver je veta: 

„a  ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná 

bylina, lebo JHVH Elohim nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby ob-

rábal zem. Ale para vystupovala zo zeme a zvlaţovala celý zemský povrch.“ Aţ po 

tomto záverečnom skonštatovaní čítame, ţe JHVH stvoril Adama. 

Ale keď prišli Adam a Eva na planétu Zem, pomery tu uţ boli iné. Vďaka tomu, 

ţe v Písme sú zaznamenané rody od Adama aţ po Jeţiša Krista vieme, ţe Adam a Eva 

prišli na Zem zhruba pred 6000 rokmi. To znamená, ţe v raji pobudli podľa nášho času 

veľmi dlho: od doby, kedy sa Zem sformovala aţ do doby pred 6000 rokmi. Čo sa zatiaľ 

na Zemi udialo? 

 

Kto je človek? 

Ešte nedávno v školách učitelia učili, ţe hmota je prvotná a vedomie druhotné. 

Dnes je to uţ evidentný nezmysel. Ţiadny hardvér nikdy pre seba nevytvorí softvér, 

musí to urobiť programátor. Hardvér vţdy slúţi ako podpora softvéru, nie opačne. Tak 

to je aj s fyzickým telom: je nosičom duše, ktorá vznikla spojením DNA a uvedomelou 

energiou ţivota – duchom, ktorého zdrojom je Boh.  

Pri jednom výskume americký vedci zaznamenali prekvapujúci a nepochopiteľ-

ný jav: pri oplodnení vajíčka spermiou zachytili vysokoenergetický prienik energie 

akoby z inej dimenzie smerom k oplodnenému vajíčku. Je moţné, ţe sa im podarilo ne-

chtiac a nevedomky zachytiť prienik ducha z večnosti a jeho spojenie s ľudskou DNA?  

 

Človek je mnohoúrovňová bytosť. To, čo vidíme telesnými očami – naše fyzické 

telá – je len jedna zloţka našej bytosti. Máme tieto telá, aby sme mohli obývať časo-

priestor, ktorý je vytvorený na báze elektromagnetického vlnenia, elementárnych častíc 

a ich vzájomných interakcií. Stvoriteľ pre nás vyhradil k existencii túto oblasť a vybavil 

nás nástrojmi – našimi organickými telami – ktoré sú kompatibilné s touto oblasťou. Ak 
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chceme skúmať iné oblasti všehomíra, ktoré sú mimo náš vesmír, môţeme to robiť len 

tak, ţe opustíme fyzické telo. 

Naše telá sú len nosiče našej duše. Je mnoho ľudí – hlavne medzi deťmi – ktorí 

si pamätajú svoju existenciu pred tým, ako sa stali ľuďmi. Známy je príbeh rodiny, 

v ktorej matka prišla domov z pôrodnice s novorodeniatkom. Doma uţ mali dievčatko, 

asi tak 2-3 ročné. Otec a matka boli svedkom toho, ako sa toto dievčatko prihováralo 

svojmu novoprišlému súrodencovi: 

- Rozprávaj mi o Bohu, začínam zabúdať. 

 

Podobných príbehov o tom, ţe ľudia si pamätajú, odkiaľ ich duch prišiel, je 

veľa. Tu sú niektoré príbehy: 

„Môj pôvod je ďaleko odtiaľto, ale to miesto sa dá dosiahnuť púhou jedinou 

myšlienkou. To je môj domov, po ktorom uţ veľmi dlho túţim. Nevedel som, prečo sa vo 

svojom pozemskom ţivote necítim byť skutočne doma. Tam, odkiaľ pochádzam, nehrá 

rolu ani priestor, ani čas, neexistuje ani dobré, ani zlé ...“ (Rozprávanie dospelého 

muţa) 

 

Ďalší príbeh od „takmer dospelého“: 

„Poznám svojho anjela, prichádza ku mne, keď meditujem. Ešte som ho ale nik-

dy nevidela zblízka, nepoznám jeho tvár. Prichádzam od Boha. Som Bohom milované 

dieťa a Boh môţe vykonať všetko.“
27

 

 

Ešte jeden príbeh z mojej osobnej skúsenosti: 

Učila som nejaký čas na základnej škole a deti sa mi radi so všeličím zdôvero-

vali. Raz ku mne prišlo dievčatko a so ţiariacimi očami mi povedalo:  

- Ja si pamätám, odkiaľ som prišla k mame. Bolo tam pekne! – a odbehla. 

 

                                                   
27 Carolina Hehenkamp: Indigové deti otvírají svou duši 
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Medzi dnešnou generáciou je nespočetne veľa ľudí, ktorí si pamätajú svoju exis-

tenciu pred tým, ako sa narodili. Prichádzame ako ľudskí duchovia a inkarnujeme sa do 

zygoty, aby sme zaţili ľudskú skúsenosť.  

Príbehy ľudí, ktorí si pamätajú svoju existenciu ešte pred narodením dokazujú, 

ţe nie sme len telo, ale máme aj zloţku, ktorá má nehmotný charakter. Duch, ktorý pri-

chádza z večnosti, sa spája s ľudskou DNA a z tohto spojenia vzniká ţivá duša – osobitý 

jedinec, neopakovateľný, jedinečný. 

Tím kalifornských vedcov – výskumníkov v oblasti ľudských schopností popi-

sujú človeka nasledovne: 

Dobré znalosti o ľudskej biomysli a bioelektronickej ţivej matrici sú absolútne 

nevyhnutné. Uţ viac nerozmýšľame v termínoch telesných holonomicky jednoduchých 

„systémov“, miesto toho sme zistili, ţe naše telo je bioelektronická ţivá matrica, ktorá 

je prestúpená informačným mrakom, ktorý spolu s jeho štyrmi mozgami a telom vytvára 

ţivú biomyseľ. Máme tri lebečné mozgy – starý reptiliánsky, starý cicavčí a neokorti-

kálny – a jeden enterický v brušnej časti tela. Všetky dokopy sú prepojené:  

 tkanivom, ktoré obklopuje kaţdý sval a orgán (známe ako fascia);  

 centrálnym, autonómnym a periférnym nervovým systémom;  

 tubovitou výstuţou vo vnútri kaţdej bunky;  

 nervovými rozvodmi a kardiovaskulárnymi  konektormi;  

 lymfatickými cievami;  

 koţnou membránou (pokoţkou), jej prídavnými štruktúrami (vlasy, 

nechty); 

 - toto poznáme ako ţivú matricu. Toto je bioelektronická štruktúra so skutočne 

unikátnymi schopnosťami a charakteristikami.  

Ľudská biomyseľ nie je iba biochemická a bioelektrická aktivita v troch lebeč-

ných mozgoch. Zahŕňa celý ľudský komplex ţivej matrice a informačný mrak, ktorý 

interpretuje telo a seba samého vyjadruje ako:  
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a) unipolárne, dipolárne a kvadrupolárne skalárne spektrum elektromagne-

tických polí (alebo skalárne elektromagnetické polia nemerateľné súčasnými prístrojmi)  

b) dipolárne a kvadropolárne elektromagnetické a bioluminescenčné biofoto-

nické (svetelné) polia vychádzajúce z kaţdého centimetra povrchu pokoţky pod pravým 

uhlom. 

Tieto dva druhy polí vytvárajú to, čo bolo po tisícročia známe ako aura. 

Mnoţstvo informácii spracované neokortikálnym mozgom je len zlomok v porovnaní 

s mnoţstvom informácií spracovaných celým ľudským komplexom biomysle popísaným 

vyššie. (zdroj: http://saviorsofearth.ning.com/profiles/blogs/manifest-production) 

 

Zrozumiteľné? Moţno pre niektorých odborníkov áno, ale celkovo je to ťaţko 

pochopiteľný popis toho, kto v skutočnosti sme. Rozhodne nie sme len bytosti z mäsa 

a kostí, ale v prvom rade sme bytosti, vytvorené z mnohoúrovňových energetických 

polí. 

Keď Adam a Eva zradili, došlo v jadre ich bytosti k devastačným zmenám. 

V prvom rade sa prerušilo ich spojenie so zdrojom ţivota a oni prepadli smrti. Inými 

slovami: smrť na nich získala nárok. Ovocie stromu poznania dobra a zla im prinieslo 

schopnosť rozlišovať dobro a zlo ale len zo svojho subjektívneho pohľadu. Uţ vedeli, 

čo je zlo a v tom okamihu ich naplnil strach. Ţivot v subjektívnej polarizácii udalostí 

(dávať nálepku „dobré“ alebo „zlé“ kaţdému dianiu) prináša nevyhnutne strach. To sa 

stalo aj našim prarodičom. Dovtedy nepoznali strach, nepoznali ohrozenie ani zlo. Keď 

opustili Boţiu doménu vedeli, ţe to, čo urobili, je veľmi zlé a naplnil ich prvýkrát v ich 

existencii strach. Stratili časť svojej identity: báli sa Boha, ktorý bol ich Otcom. Prestali 

mu dôverovať a namiesto láskyplného vzťahu sa začal rodiť pocit odcudzenia a nepria-

teľstva k Stvoriteľovi. To, ţe tak dlho počúvali satanove klamstvá, zmenil ich pohľad na 

skutočnosť.  

Známy je Hitlerov výrok: „Stokrát opakovaná loţ sa stáva pravdou“  – ale len 

v hlave poslucháča! Adam a Eva napokon podľahli polopravdám a ich videnie reality sa 

http://saviorsofearth.ning.com/profiles/blogs/manifest-production
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zmenilo. Boh uţ pre nich viac nebol láskavý Otec, ktorý sa o nich stará a vedie ich 

správnym smerom, ale ho videli ako nevyspytateľného Boha, ktorý s nimi manipuluje 

podľa svojej vôle. Takého Boha sa treba báť a schovávať sa pred ním.  

Adam s Evou stratili vedomie o tom, ţe patria do Boţej rodiny. Zaţili obrovskú 

traumu. Moţno niečo podobné, ako zaţívajú deti, keď náhle prídu o svojich rodičov 

a svoj domov. V ľudskej spoločnosti sa takýchto detí vţdy ujme niekto: príbuzní, známi 

alebo sa dostanú do štátnej opatery, ale Adam a Eva túto moţnosť nemali. Aj napriek 

tomu, ţe Boh ich naďalej rovnako miloval, oni jeho lásku nedokázali viac vnímať. Na-

plnení strachom sa schovali. Podobne to robia niektorí naši domáci maznáčikovia. Ak 

psík vyvedie niečo zlé, schová sa a zbytočne na neho budete volať. Očakáva trest a ne-

chápe, ţe ho aj naďalej ľúbite.  

Keď Adam s Evou „osireli“, ich pud sebazáchovy – ako ţivot zachraňujúci 

mechanizmus – im ponúkol namiesto ukotvenia v Bohu novú kotvu: ich samých. Uţ 

nebolo viacej: „Čo chce Boh?“ ale miesto toho: „Čo chcem JA?“ 

Ľudia, ktorí vyrastali v rajskej záhrade, ţili v Boţej prítomnosti, mali prístup 

k tajomstvám ţivota, všehomíra a mali pred sebou monumentálne poslanie  – títo mocní 

teraz stratili všetko. V jadre ich bytosti sa vytvorilo EGO. Je to chorobný stav vedomia, 

nádor na duši s vlastnou vôľou a túţbou preţiť. Ego ovládlo celú bytosť oboch ľudí 

z raja. Ego človeka je to telo hriechu, ktoré nás ovláda, s ktorým sa skôr alebo neskôr 

v priebehu nášho ţivota stotoţníme. Naše ego nám bráni vidieť a vnímať Boţiu lásku. 

Vrátiť sa k nášmu Otcovi môţeme len vtedy, ak naše ego zomrie. 

Toto prekliatie – vytváranie ega – odovzdávame našim deťom. Malé 2-3 ročné 

deti vnímajú, keď sa v ich bytosti objavuje tento vírus. Vtedy začínajú o sebe hovoriť 

v tretej osobe: „Janko, Majka, Maťko ... chce toto, alebo tamto!“ Keď znovu o sebe za-

čnú hovoriť v prvej osobe, je tvorba ega dovŕšená.  

Kaţdý Adamov potomok sa do väčšej – menšej miery stotoţní so svojím egom 

a preţijeme svoj ţivot v obavách o zabezpečenie, o ţivot, o zdravie, o deti, o koniec 

sveta, o vojny ... 
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Strach z toho, čo môţe byť alebo sa môţe stať, je neklamnou známkou toho, ţe 

nás ovláda naše ego. My – tá večná, nádherná a mocná bytosť – sme schovaní kdesi 

v hĺbke našej existencie. Ego zaniká fyzickou smrťou človeka. Preto sa ľudia tak veľmi 

boja smrti. Ego, s ktorým sa stotoţnili, sa rozpadá  a vytvára sa ilúzia zániku celej by-

tosti. Aţ keď sa ego rozplynie, čo sa deje nejaký čas pred smrťou tela a ostane len sa-

motná bytosť – aţ vtedy sa umierajúci väčšinou prestane báť. Vie, ţe pochádza z več-

nosti. 

 

Adam a Eva boli veľmi vysoko v hierarchii všehomíra a preto ich pád bol veľký. 

Nestali sa z nich poľutovaniahodní chudáci, ako ich občas vyobrazujú na stránkach ná-

boţenských kníh. Z Adama a Evy sa stali beštie. Ak sa vám to slovo zdá prisilné, uve-

domte si, o kom hovoríme. Reč je o bytostiach, ktoré boli na takej vysokej inteligenčnej 

úrovni, ţe boli  schopné komunikovať so samotným JHVH, stretávali sa s ním a dokon-

ca si trúfali vyrovnať sa mu. Ak dnešní zdegenerovaní potomkovia týchto dvoch ľudí 

dokáţu neľútostne ničiť, zabíjať, ubliţovať – akí museli byť naši prarodičia? Stali sa 

vhodnými obchodnými partnermi pre diabla. 

 

V priebehu drámy, ktorá sa odohrávala v raji, na Zemi ţili a zomierali generácie. 

Vykopávky a artefakty svedčia o tom, ţe minimálne desiatky tisíc rokov pred prícho-

dom Adama a Evy na planétu ţili na Zemi ľudia na rôznom stupni civilizačného vývoja. 

Spomeňme niektoré novšie nálezy: 

- v roku 2014 objavili rytiny na morských ulitníkoch. Ide o pravidelné rytiny, 

ktoré sú umelo vytvorené. Odborníci vylúčili iný ako ľudský pôvod týchto rytín a ich 

vek bol stanovený do obdobia  pred 500-tisíc rokmi; 

- archeológovia a genetici identifikovali ostatky najstaršej obyvateľky dnešnej 

Ameriky 15-16  ročného dievčaťa, ktoré sa zabilo pádom do jaskyne na polostrove 

Jukatan pred 12-13 000 rokmi; 
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- v jaskyniach indonézskeho ostrova Sulawesi objavili nástenné maľby, z kto-

rých najstaršie sa datujú do obdobia spred 40 000 rokov; 

- kamenný múr neďaleko gréckej Kalambaky je najstaršou známou stavbou 

vytvorenou človekom. Jeho vek sa odhaduje na 25 000 rokov; 

- v juhovýchodnej Anatólii v Turecku sa nachádza neolitická svätyňa, ktorá bola 

vybudovaná pred 11 600 rokmi; 

- v Škótsku sa nachádzajú kamenné domy staré 5 700 rokov; 

- jaskynné maľby austrálskych domorodcov, znázorňujúce podivné humanoidné 

postavy, sú staré 50 - 70 000 rokov; 

- vo Virgínii v USA boli objavené 17 000 rokov staré hroby vyznačujúce sa špe-

cifickým spôsobom spracovania; 

- v roku 1940 bolo v štáte Nevada (USA) v Jaskyni duchov vykopané telo od 

pása hore mumifikované. Telo je staré 9 400 rokov; 

- v júli 1996 bola na brehu rieky Columbia v štáte Washington (USA) nájdená 

dobre zachovalá kostra muţa, stará najmenej 9 000 rokov. 

 

Takýchto nálezov je nesmierne veľa. A to sú len tie, ktoré sa dostali na verej-

nosť. Mnohé významné nálezy sa nachádzajú v súkromných zbierkach, alebo sú ulo-

ţené v neprístupných skladoch národných alebo iných inštitúcií. Všetky takéto archeo-

logické objavy dokazujú, ţe na Zemi ţili ľudia dávno pred tým, ako sem prišli Adam 

s Evou. Títo dvaja neboli z raja vyhostení na holú, neobývanú planétu. Prišli medzi 

bytosti, ktoré boli tieţ ľudia, ako aj oni, ale mali iné poslanie. Ich úlohou bolo zaľudniť 

Zem a vládnuť – alebo snáď výstiţnejšie slovo je spravovať – jej ekosystém. Pôvodní 

pozemšťania nepoznali osobne Boha, ale niektoré národy si uchovávali poznanie o ňom 

a o svojom pôvode.  

Aké bytosti prišli na Zem? 

Adam a Eva sa po páde zmenili. Boli hroziví, krutí a zlí. Vedeli, kto sú, vedeli, 

kde je ich pôvod. Mali vedomosti, o ktorých ešte ani dnes nemáme ani tušenia. V raji 
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ţili bez starostí, bez obáv, bez zápasu o preţitie. Keď museli tento svoj domov opustiť, 

dostali sa medzi ľudí, ktorí pre nich nemohli byť nijakým spôsobom rovnocennými 

partnermi a zrejme nimi hlboko pohŕdali.  

V raji mali k dispozícii dva stromy, ktoré ich mali posunúť ďalej vo vývoji. 

Ovocie zo stromu ţivota malo zabezpečiť to, ţe ich telá budú schopné večnej regene-

rácie. Ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého ich malo urobiť schopnými absorbo-

vať dobro aj zlo bez toho, aby ich to zničilo.  

Jedno z charakteristík JHVH je NIČITEĽ. Boh o sebe hovorí, ţe on tvorí aj zlo – 

a napriek tomu je milujúci, milosrdný a ľútostivý. Aj keď pozná zlo, vládne nad ním, 

nepohltilo ho, ako sa to stalo najprv Luciferovi a potom Adamovi a Eve. Diabol ne-

klamal, keď povedal Eve, ţe po konzumácii zakázaného ovocia bude ako Elohim. Len 

jej nepovedal celú pravdu: musí sa dostať na takú vysokú úroveň zjednotenia s JHVH, 

kde ju uţ ovocie tohto stromu nezničí, ale otvorí novú oblasť existencie.  

Satan vedel, ţe ak dosiahne, aby tieto Boţie deti ochutnali zakázané ovocie skôr, 

ako im to povolí Boh, zničí ich to. A to sa mu podarilo. Spoznali zlo, ale neboli tak vy-

spelí, aby to zvládli. Preto ich okamţite ovládol strach a zmenilo sa ich videnie reality. 

Kaţdý človek, ktorý je naplnený strachom, vidí všetko okolo seba ako potenciálnu hroz-

bu. Aj Adam a Eva sa začali báť: báli sa Boha, báli sa, čo bude ďalej, báli sa o seba – sú 

nahí a zraniteľní. Predstavte si takého supermana, ktorý by sa zrazu cítil byť ohrozený; 

čoho by bol schopný pri tej moci, ktorou vládol?  

Naši prarodičia sa zmenili. Stali sa hrozbou dokonca aj pre nebo. Boh povedal:  

„Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: pozná dobro aj zlo. Len aby teraz nesiahol 

po strome ţivota – jedol by z neho a ţil by na veky!“
28

  

Adam, ktorý pozná zlo, je tak veľká hrozba, ţe musí opustiť svoj domov. Jeho 

telo je súčasťou hmotného časopriestoru, vráti sa tam! – rozhodol Boh.  

                                                   
28 1.Mojţišova 3,22 
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Prečo ich Boh nezničil? Musel predsa vedieť, čo urobia v budúcnosti ich potom-

kovia: kvôli nim bude na Zemi vládnuť krutosť, beţné bude násilie, neprávosť, zabíja-

nie, prenasledovanie spravodlivých, vojny, ničenie prírody, čarodejníctvo ... 

Boh nezničil Adama a Evu preto, lebo ich miloval. Tak, ako my milujeme svoje 

deti, aj keď robia zlé veci. Adam a Eva boli pre Stvoriteľa výnimoční. Utvoril ich, vdý-

chol do nich svojho ducha, staral sa o nich. Mali miesto v jeho srdci. Ale musel ich po-

slať na Zem a to z dvoch dôvodov: 

- aby ochránil nebo; 

- aby ich získal znovu pre seba. 

 

 Spojenie Adama a Evy so zdrojom ţivota sa prerušilo. V ich biomysli došlo 

k veľkej poruche a následne sa vytvorila v nich virtuálna entita – ich ego. Ego človeka 

všetko posudzuje podľa jediného kritéria: „toto je dobré“ alebo „toto je zlé“ a to vţdy 

vzťahom na seba.  

Túto poruchu Adamovi potomkovia odovzdávajú ďalej svojim deťom. Preto 

kaţdý človek vo svojom ţivote všetko dianie triedi týmto spôsobom. Na všetko, s čím 

prídeme do styku, čo zaţijeme alebo čo vidíme dávame jednu z nálepiek: „dobré“ alebo 

„zlé“. Napriek tomu, ţe Jeţiš Kristus nás veľmi váţne varoval: „Nesúďte, aby ste neboli 

súdení!“
29

, ustavične polarizujeme a tým súdime. Ako by mal vyzerať náš ţivot bez tej-

to polarizácie? 

Opustiť posudzovanie znamená zmeniť svoj spôsob myslenia. Ako v nasledujú-

com príbehu: 

Pred dávnou dobou ţil na samom konci indiánskej osady v Amerike starý muţ. 

Bol veľmi múdry, mal vľúdnu vráskavú tvár a hlboké láskavé oči. Všetci obyvatelia 

osady starca milovali, váţili si ho a často k nemu chodili pre radu. 

Starý muţ mal neobyčajne krásneho koňa. Všetci obyvatelia z okolitých osád po 

celej krajine o tom koni počuli. Bolo to nádherné zviera s dlhou lesknúcou sa hrivou. 

                                                   
29 Evanjelium Matúša 7,1 
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Jeho svaly zaţiarili leskom a krásou pri kaţdom pohybe. Starec a kôň spolu ţili uţ dlho. 

Starý muţ vedel o kaţdej myšlienke svojho koňa a kôň dobre vedel o všetkých starco-

vých prianiach skôr, neţ ich vyslovil. Boli si za tie roky veľmi blízki. 

Veľký Náčelník počul o tomto koni a vyslal svojho posla, aby sa muţa spýtal, či 

si ho od neho môţe kúpiť. Náčelníkov posol uháňal tryskom k vigvamu starého muţa 

a  zoskočil zo svojho koňa. Keď sa jeho mokasíny dotkli zeme, prach sa rozvíril všetkými 

smermi. 

„Starý muţ, som tu v mene Veľkého Náčelníka. Posiela svoj pozdrav a pýta sa, 

či si môţe kúpiť tvojho koňa." 

Starý muţ bol človek vľúdny, dôstojný a odpovedal s pokojnou rozvahou:  

„Odovzdajte, prosím, moje pozdravy Veľkému Náčelníkovi a poďakujte mu, pro-

sím, za jeho láskavú ponuku na odkúpenie môjho koňa. Ten kôň je však mojím priate-

ľom. Sme spoločníci. Poznám jeho dušu a viem, ţe aj on pozná moju. Nemôţem predať 

svojho priateľa." 

Posol odišiel. Za dva týţdne nato kôň starého muţa zmizol. Keď obyvatelia 

osady počuli, ţe kôň sa stratil, všetci sa zhromaţdili okolo starého muţa. 

„Starý muţ, to je ale veľká smola! Mohol si svojho koňa predať Veľkému Ná-

čelníkovi. Teraz nemáš koňa ani peniaze za neho. To je ale smola!" 

Starý muţ sa na kaţdého zo susedov zadíval pokojným pohľadom a riekol: 

„Nie je to smola. Nie je to šťastie. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, ţe kôň 

utiekol." 

Susedia  odchádzali a krútili hlavou, pretoţe vedeli, ţe je to veľká smola. O me-

siac neskôr sa kôň starého muţa vrátil a nasledovalo ho  dvadsať ďalších nádherných 

koní. Kaţdý z nich bol bujný a prekypoval vitalitou a energiou. Indiáni z osady beţali za 

starým muţom. 

„Starý muţ, mal si pravdu. Nebola to smola, ţe tvoj kôň ušiel. Bolo to šťastie. 

Teraz nielenţe sa ti vrátil tvoj kôň, ale priviedol ti ešte dvadsať krásnych koní. To je 

šťastie!" 
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Starý muţ jen pomaly zavrtel hlavou a s hlbokým súcitom riekol: 

„Nie je to dobré, nie je to zlé. Nepoznáme celý príbeh. Povedzme len, ţe kôň sa 

vrátil." 

Ľudia odchádzali a krútili hlavou. Vedeli, ţe je to obrovské šťastie získať toľko 

krásnych koní.  

Starý muţ mal jediného syna, ktorý začal kone cvičiť. Syn kaţdý deň skoro ráno 

vstával a pracoval s koňmi. Jedného rána sa starý muţ prišiel na svojho syna pozrieť. 

Mladý muţ sa vyšvihol na neosedlaný chrbát divokého čierno-bieleho koňa s priro-

dzeným pôvabom. Kôň sa divoko vzopnul, otočil sa doprava a potom doľava. Naraz 

jediným mocným kopnutím zadných nôh vyhodil kôň syna vysoko do vzduchu. Syn sta-

rého muţa tvrdo dopadol na zem. Mal zlomené obidve nohy. Všetci susedia sa zhromaţ-

dili s veľkým nárekom a lamentovaním. 

„To je ale nešťastie! Máš pravdu, starý muţ. To ţe sa tvoj kôň k tebe vrátil, bola 

veľká smola. Teraz má tvoj jediný syn obe nohy zlomené a je z neho mrzák. Kto sa o te-

ba postará, aţ budeš starý a nemohúci? Je to veľká smola." 

Starý muţ sa napriamil a váţnym hlasom povedal: 

„Nie je to smola. Nie  je to šťastie. Povedzme len, ţe môj syn si zlomil obe nohy. 

Nepoznáme celý príbeh." 

Susedia  odchádzali a krútili hlavou, pretoţe vedeli, ţe je to veľká smola.  

V zemi vypukla vojna a Veľký Náčelník povolal všetkých mladých muţov do bo-

ja. Bola to krutá vojna a obyvatelia osady vedeli, ţe uţ nikdy svojich synov neuvidia. 

Ešte raz  sa zhromaţdili okolo starého muţa. 

„Starý muţ, máš pravdu. Nie je to smola, ţe si tvoj syn polámal nohy, pretoţe aj 

keď je mrzák, stále máš svojho syna. My uţ nikdy svojich synov neuvidíme. Bolo to pre 

teba šťastie." 

A starý muţ znovu riekol: 

„Nie je to šťastie. Nie je to smola. Nepoznáme celý príbeh." 
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Keď budeme skúmať svoje ţivoty, narazíme na obdobia, kedy si budeme pripa-

dať ako obeť a inokedy zase ako ten, kto ubliţoval. Dostaňme sa za rozlišovanie na 

dobré a  zlé. Neposudzujme. Moţno len nepoznáme celý príbeh. 

 

Tento príbeh veľmi výstiţne opisuje správanie a myslenie ľudí. Nedokáţeme sa 

zbaviť polarizácie udalostí, pohnútok, dokonca ani hovoreného slova a myšlienok. 

A tak, ako ľudia v príbehu, nie sme ochotní prijať fakt, ţe nepoznáme celý príbeh. 

Kreativita je súčasťou Boţieho charakteru. Náš Boh rád tvorí. Stačí sa poobzerať 

okolo seba: obloha, oblaky, rieky, stromy, rastliny, kvety, rôznorodosť zvierat a všetky 

ostatné nádherné prejavy Boţej tvorby hovoria o jeho nekonečnej kreativite. Túto 

schopnosť tvoriť vloţil aj do Adama. Porucha, ktorá sa v nás objavila pri páde, zasiahla 

aj túto Boţiu vlastnosť v nás. Získali sme inklináciu k zlu. To znamená, ţe čokoľvek 

človek vymyslí, v konečnom dôsledku to vedie k zániku. Pre ilustráciu len pár prí-

kladov: 

- objavili sme spracovanie ţeleznej rudy; hlavné vyuţitie je v zbrojárstve, vo 

vojnách, zabíjaní; 

- objavili sme antibiotiká; dôsledok tohto objavu je zamorenie ţivých 

organizmov antibiotikami, vyuţívame antibiotiká na to, aby naše úţitkové zvieratá 

rýchlejšie rástli, priberali a rýchlejšie sa predávali; 

- vymysleli sme autá, továrne ... výsledkom je zamorenie prírody odpadom, 

ktorý ničí našu atmosféru, krajinu, ţivé tvory; 

- objavili sme štiepenie atómového jadra; postavili sme nespoľahlivé a nebez-

pečné elektrárne, vytvorili sme jadrový arzenál, schopný zničiť niekoľkokrát celú 

planétu; 

- rozvinuli sme chemický priemysel a následne sme nebezpečnou chémiou 

zamorili ţivotné prostredie, dokonca aj naše potraviny; 
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- pustili sme sa do genetiky a začíname geneticky upravovať potraviny, zvieratá 

a je otázkou času, kedy sa objavia – hlavne za vojenským účelom – geneticky upravení 

ľudia; 

- vymysleli sme počítače, mikročipy; podľa niektorých prognóz a smerovaní vo 

vývoji práve mikročipy budú zneuţité na úplnú kontrolu a ovládanie ľudí. 

Toto sú len niektoré oblasti, v ktorých sa manifestuje naša „kreativita“. Dar, 

ktorý sme dostali pri našom stvorení, spolu s nami prepadol smrti a preto čokoľvek 

vymyslíme, v konečnom dôsledku to prinesie smrť. 

Naši prarodičia v raji boli takmer ako Boh. Stvoriteľ sa o nich osobne staral, vy-

učoval ich, sledoval ich rast. Ochranou nad nimi bola jeho láska, ich odevom bola Boţia 

sláva. Mali k dispozícii všetko: naplnenie telesných potrieb, poznatky, vedomosti. Boli 

stelesnením dokonalosti a krásy. Mali pred sebou nádhernú úlohu: stať sa poslami Naj-

vyššieho a priviesť k nemu všetko stvorenstvo. 

„Budete mi kráľmi a kňazmi“ – znie zasľúbenie JHVH pre Adamových pria-

mych potomkov, ktorými sú príslušníci Izraela. 

Boh vedel, ţe dôjde k vzbure človeka, ale aj tak s bolesťou a výčitkou musel 

povedať Eve:  

„Čo si to urobila?!“ 

A tak začala pre Adamových potomkov dlhá cesta späť k domovu. 
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Na Zemi 

Akými sa stali Adam a Eva po páde? Z Písma a histórie vieme, ţe boli geniálni. 

Rozvíjali umenie, remeslá, zakladali mestá, vytvárali civilizácie. Archeológia nám po-

tvrdzuje, ţe veľké ríše vznikali zhruba v dobe, kedy prišli Adam a Eva na Zem: 

- India podľa výpočtov starých indických astronómov vznikla cca pred 5100 

rokmi po veľkej vojne (o akej vojne sa tu hovorí?); 

- „Krajina stredu“ – Čína – si datuje svoj zrod do obdobia zhruba 4000 rokov do-

zadu; 

- Egypt ako ríša vznikla pred 5100 rokmi za panovania kráľa Menea; 

- Babylonská ríša bola zaloţená asi pred 5500 rokmi; 

- grécka civilizácia datuje svoj zrod do doby 2800 rokov p.n.l. (Minójska kul-

túra). 

Toto sú najväčšie a najznámejšie civilizácie, ktoré v nejakej podobe existujú 

dodnes. Ich vznik časovo zodpovedá príchodu „mimozemšťanov“ Adama a Evy na 

planétu a ich rozmnoţeniu do takého počtu, aby mohli zasiahnuť do histórie národov, 

ktoré tu uţ ţili.  

Keď Adam a Eva prišli na Zem, neboli to uţ ľudia, s ktorými by sme sa chceli 

stretnúť – aj keď pochádzame od nich. Boh síce povedal, ţe poloţí nepriateľstvo medzi 

hada  a ţenu, ale udalosťami, ktoré viedli k pádu človeka, bol poloţený základ ešte jed-

ného nevraţivého aţ nepriateľského vzťahu: medzi muţom a ţenou.  

Aj keď sú muţ a ţena dvomi tvárami jednej bytosti, ţijeme medzi sebou v sús-

tavnom súperení. Snaţíme sa ovládnuť opačné pohlavie, manipulovať ním, podmaniť si 

ho. V spoločnosti, ovládanej muţmi, majú ţeny podradné postavenie takmer v kaţdej 

oblasti. Ţeny v niektorých kultúrach musia chodiť zahalené, nesmú si vybrať ţivotných 

partnerov, nesmú sa vzdelávať, zamestnať, nesmú vystupovať na verejnosti ...  

Dokonca aj v euro-americkej kultúre, ktorá sa pokladá za vrchol súčasnej civi-

lizácie, ţeny zarábajú menej ako muţi; sú diskriminované pri hľadaní zamestnania; 

výchova detí, starostlivosť o domov nemá takú úctu v spoločnosti, ako práca dobre za-
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rábajúceho muţa; sú vo svojich rodinách často predmetom násilia, zneuţívania, pohŕ-

dania; sú terčom pre obchodníkov s bielym mäsom ...  

Ale v tejto vojne pohlaví nezaostávajú ani ţeny. Sú geniálne intrigánky, ma-

nipulátorky, sťaţovateľky, ovládajú svoje rodiny, z radov ţien je najviac čarodejníkov.  

 

Po páde sa zmenil vzťah medzi Adamom a Evou. Adam vinil svoju ţenu z toho, 

čo sa stalo. Uţ jej viac nedôveroval a stalo sa, čo Boh povedal Eve: Adam nad ňou pa-

noval. A tak je tomu dodnes. Muţi panujú nad ţenami a ţeny to strpia, lebo dúfajú, ţe 

raz u muţa nájdu lásku, po ktorej tak veľmi prahnú.  

Z Adama sa stal sebecký, panovačný a pravdepodobne agresívny muţ. Zrejme 

celý ţivot obviňoval Evu za to, čo sa stalo. Ale Eva sa zmenila ešte viac. 

 

Eva bola vrcholom stvorenia. Fyzicky bola nádherná, ale jej vnútorná bytosť 

bola ešte oslnivejšia: niesla v sebe atribúty Stvoriteľa. Zrejme bola veľmi empatická, 

vnímavá voči iným, láskavá, ale súčasne aj vedomá si svojho pôvodu a postavenia; 

vnútorne silná, zároveň neţná, schopná vytvárať pokoj, tvoriť krásu, rozdávať radosť...  

Ak sa takáto bytosť premení na opak toho, čím je, aká bude? Aj dnes môţeme 

pozorovať, ţe čím je človek morálne na vyššej úrovni, tým hlbšie padne. Eva spadla 

z veľkej výšky a stala sa niekým, koho sa obyvatelia Zeme báli. 

Spomienku na takúto Evu môţeme nájsť v starovekých mýtoch. Podľa ţidov-

ských legiend mal Adam dve ţeny: Evu a Lilith. Zrejme ide o tú istú osobu, pričom 

meno Eva niesla pred svojím pádom a meno Lilith získala po páde.  O Lilith sa Biblia 

priamo nezmieňuje, ale o to viac miesta jej poskytujú mytológie starovekých mezopo-

támskych a sumerských národov. Lilith bola údajne odvrhnutá Adamom a stal sa z nej 

ţenský démon – sukuba (zosobnenie muţských sexuálnych túţob). Eva ako Lilith si 

bola vedomá svojej krásy, svojej charizmy a vedela to vyuţívať. Podľa povestí mala 

viac neţ priateľský vzťah so Šamaelom – satanom a podľa povestí sa stala matkou 

démonov. Zvádzala muţov, zabíjala ţeny a deti. Moţno aj takýmto spôsobom prejavo-
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vala svoj hnev za to, ţe sa stala smrteľnou, ţe musela opustiť svoj domov v raji. Moţno 

vo svojej zaslepenosti chcela zabíjaním ľudí a zvlášť detí Bohu dať najavo, ţe ho nená-

vidí. Bola k Bohu najbliţšie, preto musela byť vyhostením zo svojho domova najviac 

zranená. Bola veľmi nezávislá, mocná ale zlá bytosť.  

Priateľstvo medzi satanom a ľuďmi z raja sa neskončilo v okamihu pádu. Ná-

boţenské mytológie starovekých národov svedčia skôr o dlhodobom spojenectve medzi 

Adamom a Evou a diablom, pričom tento „dobrý vzťah“ trvá dodnes. Existuje veľa sa-

tanských kultov, v ktorých rodičia neváhajú diablovi obetovať svoje deti. Na konci 

tohto nášho veku ľudstvo – civilizácia, ktorú vybudovali Adamovi potomkovia – dob-

rovoľne odovzdá vládu nad sebou do rúk človeka, delegovaného satanom.  

Dôkazom pretrvávajúceho priateľstva medzi padlým anjelom a padlým člove-

kom je udalosť popisovaná v Biblii.  

Jeţiš Kristus odišiel na púšť, kde sa postil a modlil štyridsať dní. Keď ukončil 

tento pôst, prišiel za ním diabol a chcel ho naviesť na to, aby sa mu podriadil. Ukázal 

Jeţišovi všetky kráľovstvá sveta a povedal:  

„Toto všetko ti dám, ak padneš na kolená a pokloníš sa mi!“
30

  

Diabol by nemohol Boţiemu Synovi ponúkať niečo, čo mu nepatrí. Jeţiš by sa 

mu vysmial. Diabol je skutočne bohom tohto sveta a na uchopenie moci pouţil Adama 

a Evu. 

Spomienka na ľudí z raja sa zachovala aj v mytológiách starovekých národov. Aj 

keď je veľké percento v mytológii národov výmysel, jadro, okolo ktorého boli rozpráv-

kové príbehy skoncipované, je reálna udalosť a reálni ľudia – bohovia. Je to genetická 

pamäť národov, ktorá sa odovzdávala z generácie na generáciu. 

Mytológie Mezopotámie, Grécka, Egypta majú mnoho spoločných čŕt. Bohovia 

týchto národov sú veľmi konkrétni, majú stopercentne ľudské črty – ako fyzické, tak aj 

charakterové. Rozdiel medzi týmito „bohmi“ a zbytkom populácie je v ich dlhovekosti 

a nadprirodzených schopnostiach. 

                                                   
30 Evanjelium Matúša 4,8-10 
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Je veľmi pravdepodobné, ţe „bohovia“ z týchto náboţenských mytológií sú 

práve Adam a Eva a ich potomkovia. Oni mohli byť tí, ktorí ovládli pôvodných po-

zemských ľudí, priniesli im spoločenské usporiadanie, zákony, chodili medzi nich na 

sexturistiku, bojovali medzi sebou o moc, ale aj o malichernosti ...  

Nám je najbliţšia a najznámejšia grécka mytológia. Pôvodná mytológia v sta-

rovekom Grécku vznikla na základe textov na objavených tabuľkách, ktoré opisovali 

ţivot „bohov“.  

Podľa týchto textov otcom bohov bol Zeus (Dzieus) a matkou bohov jeho man-

ţelka Héra, nazývaná aj matka všetkých ţivých (ako Eva-Chava). Jej meno sa odvádza 

od podoby ERA – ERATÉ, čo znamená milovaná – tak, ako Eva v raji.  

Zeus a Héra mali niekoľko detí. Najstarší bol Ares. Bol to násilník a vrah. Zabil 

iného boha (svojho súrodenca) a bol vylúčený zo spoločenstva bohov (ako Kain). Mal 

za manţelku svoju sestru. Ares sa pre svoj charakter vyprofiloval na boha násilia 

a v mytológii ho sprevádza duch vraţdy. 

Jedno z detí Dia a Héry – v mytológii je to dcéra – sa volá Hébé, alebo aj Hébel. 

Takto znie meno Ábela v hebrejčine. Hébé v mytológii je bohyňa mladosti; snáď ako 

spomienka na to, ţe Ábel umrel mladý, nestihol zostarnúť. 

Zeus bol otec bohov, ale aj polobohov. Bol to záletník, ktorý rád vyhľadával 

pozemšťanky. Héra, aj keď nazývaná matka všetkých ţivých, prenasledovala a likvi-

dovala milenky a deti svojho manţela – v tomto zase pripomína Lilith z mezopotámskej 

mytológie. Bola ţiarlivá a nevyspytateľná.  

 

Aj v iných starovekých mytológiách z oblasti okolo Stredozemného mora a ob-

lasti Mezopotámie nájdeme veľa paralel s Biblickou zvesťou o Adamovi a Eve. Je po-

chopiteľné, ţe ak prišli na planétu Zem také bytosti, ako boli Adam a Eva, nestali sa 

z nich bezdomovci alebo lovci mamutov, ale zorganizovali ţivot miestnych obyvateľov, 

aby im tí zabezpečili pohodlný, bezstarostný ţivot v hojnosti a luxuse. Takýmto spôso-

bom sa potvrdili satanove slová: „Ak si dáte zo zakázaného ovocia, budete ako boho-
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via“. Stali  sa bohmi, ale len na malom kúsku zeme, na malej planéte na okraji jednej 

galaxie. Stratili svoju vznešenosť, veľkoleposť a majestát. U pozemšťanov si vynútili 

rešpekt, ale nie lásku. 

 

Prvé dieťa, ktoré mali Adam s Evou, bol syn. Eva jasala: 

„Dostala som muţa od JHVH!“
31

  

Keď sa dnes ţene narodí dieťa, teší sa, ţe má dieťa. Eva sa tešila, ţe dostala 

muţa od Boha. Zvláštne vyjadrenie pri narodení prvého dieťaťa. Čo týmto výrokom 

Eva myslela? Je moţné, ţe si spomenula na Boţí výrok, ktorým Boh oznámil hadovi, čo 

ho čaká: „A poloţím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ţenou, medzi tvojím semenom 

a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.“ 

Čo ak je tento jej syn tým semenom ţeny, ktoré rozdrtí hadovi hlavu? Moţno 

dúfala, ţe narodením syna sa niečo zmení na ich nútenom exile. Ak je Kain ten zasľú-

bený muţ, ktorý hadovi rozdrtí hlavu, potom sa snáď znovu otvorí cesta domov – do 

raja. Eve sa určite ani neprisnilo, ţe musia prejsť tisícročia, kým sa toto proroctvo 

naplní.  

Eva svojho syna nazvala menom Kain, čo znamená „nadobudnutý od JHVH“. 

Týmto menom dala najavo, ţe ide o toho zasľúbeného záchrancu, ktorý ich navráti do 

pôvodného stavu. Ale cesta k návratu len začala a Adama a Evu čakalo bolestné vy-

triezvenie.  

Po nejakom čase sa im narodil aj druhý syn – Ábel (hebrejsky Hebel). Jeho 

meno znamená: vydýchnuť, márny, prázdny zbytočný. Prečo by matka dávala takéto 

meno svojmu dieťaťu? Mohlo to byť iba z jediného dôvodu: Adam a Eva nepočítali 

s ďalším synom a preto mu dali aj meno, ktoré vyjadrovalo ich sklamanie z jeho prí-

chodu na svet. Narodenie druhého syna sa našim prarodičom zdalo nepotrebným. Keď 

je tu Kain – ten zasľúbený záchranca, načo ešte ďalší syn? Nemá ţiadne poslanie, jeho 

ţivot je bezúčelný.  

                                                   
31 1.Mojţišova 4,1 
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Kain od svojich rodičov vedel, akú dôleţitú misiu podľa nich má. On je predsa 

ten zasľúbený, on privedie rodičov späť do raja; on je podľa zasľúbenia JHVH ten, kto-

rý rozdrtí hadovi hlavu! Jeho obrovské ego bolo ţivené pocitom výnimočnosti. Ako sa 

pozeral na svojho brata Ábela? Kaţdým vyslovením Ábelovho mena mu dával najavo, 

ţe jeho ţivot je bezcieľny.  

Priateľstvo medzi padlým anjelom a rajskými ľuďmi pretrvávalo aj po odchode 

z raja, ale Adam a Eva by určite nemali problém obetovať tento zištný vzťah, keby im 

to umoţnilo vrátiť sa domov. Vo svojom prvorodenom synovi videli šancu k návratu. 

Z tohto pohľadu ďalšie dieťa v rodine bolo navyše a rodičia a brat sa pozerali na Ábela 

ako na zbytočnú existenciu. 

Je napísané, ţe Kain obrábal zem a Ábel bol chovateľ.  

Keď Adam s Evou odišli z raja, prišli do neznámych pomerov. Nikdy doteraz 

nemuseli rozmýšľať, ako si zabezpečiť základné ţivotné potreby. Keď museli opustiť 

raj a dostali sa na Zem, museli mať spočiatku veľké problémy s aklimatizáciou. V raji 

mali k dispozícii rôzne ovocie zo stromov, ale na Zemi nerastú ovocné stromy len tak. 

Ak sa chceli nasýtiť, museli hľadať jedlo, moţno ho aj spočiatku kradli zo záhrad. Chví-

ľu im trvalo, kým sa rozkukali a pochopili, ako to tu na planéte funguje. Zrejme odpo-

zerali od pôvodných obyvateľov krajiny, ako sa treba o seba postarať. Po čase začali 

robiť to, čo videli robiť aj iných: pestovali a chovali. Kain sa narodil prvý a od svojich 

rodičov sa naučil pestovať plodiny.  

V tom čase, keď sa narodil Ábel, k pestovateľstvu sa pridruţil aj chov zvierat. 

Takáto činnosť si vyţadovala kočovný spôsob ţivota. Bolo potrebné vyhľadávať stále 

nové pastviny, aby sa stáda zvierat najedli. Ábel si vybral tento ţivotný štýl snáď ako 

formu úniku z rodiny, v ktorej nebol vítaný.  

Ak Kain bol pyšný a namyslený na svoje poslanie,  Ábel od malička počúval, ţe 

je nepotrebný. Poznal z rozprávania tragédiu svojej rodiny a zaţil vzájomnú nevraţivosť 

svojich najbliţších. Vedel, akú úlohu prisúdili rodičia Kainovi a preto sa v rodine cítil 
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ako vydedenec. Vďaka tejto osamelosti sa snaţil vyhľadávať spoločnosť Stvoriteľa – 

bytosti, ktorá dala ţivot jeho rodičom. Ábel sa naučil hľadať útechu u Boha. 

Aj keď uţ Adam a Eva neţili v raji, Boh sa o  nich naďalej staral. Komunikoval 

s touto rodinou a keď videl, akým zlým smerom sa uberá Kain, snaţil sa mu pomôcť. 

Vedel, ţe ak sa nespamätá, pôjde v šľapajach svojich rodičov. 

Zlé vzťahy medzi bratmi sa vyhrotili pri príleţitosti, keď obaja obetovali Bohu. 

Kain priniesol obeť z plodov zeme a Ábel obetoval zo svojho stáda. 

Prečo vôbec obetovali?  

Od svojich rodičov vedeli, ţe Stvoriteľ ich vyhostil z raja a je jasné, ţe sa na 

nich hnevá. Ak mu prinesú obeť, preukáţu mu tým úctu a vďaku za naplnenie ich 

ţivotných potrieb a zmiernia jeho hnev. Obaja bratia priniesli obeť z toho, čo pre nich 

malo hodnotu. Kain sa zaoberal pestovaním, venoval tomu svoj čas, energiu a Ábel 

robil to isté pri chove zvierat.  

Kain obetoval Stvoriteľovi plody, ktoré dopestoval a Ábel obetoval Bohu prvo-

rodené zo svojho stáda. Ale Boh Kainovu obeť odmietol a Ábelovu prijal. Prečo ten 

rozdiel v prístupe k bratom?    

Kainovo vnútro bolo skazené – tak, ako vnútro jeho rodičov. Jeho srdce bolo 

plné pýchy, zloby, bez štipky pokory a úcty. Prísť k Stvoriteľovi v takomto stave je 

zbytočné. On nekomunikuje s egom človeka. Pre Boha je partnerom tá pôvodná bytosť, 

ktorú stvoril na svoju podobu, nie hriešne alter ego. Preto Boh Kainovu obeť nemohol 

prijať. 

Ábel doniesol obeť pokorne. Zaţil od rodičov a brata odmietnutie a k Bohu 

prišiel s vedomím toho, ţe nič neznamená. Len dúfal v Boţiu milosť. Z rozprávania 

svojich rodičov asi vedel, ako to bolo pred ich pádom v raji; došlo mu, ţe Boh je mi-

lujúci Otec a prišiel pred neho s dôverou a ľútosťou nad tým, čo sa s ich rodinou stalo. 

Preto mohol JHVH jeho obeť prijať a musel Kainovu obeť odmietnuť. 

Keď to Kain videl, pocítil veľkú uráţku. ON bol ten dôleţitý! Bratovi ich rodičia 

nedali ani poriadne meno. Ako sa mohol Stvoriteľ tak popliesť?  
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JHVH videl tento vnútorný zápas u Kaina a chcel mu pomôcť. 

- Nepoddávaj sa svojmu egu, Kain. Máš moc ho ovládnuť! – upozornil ho Boh.  

Kain sa po tomto napomenutí na chvíľu ovládol, ale hriech v ňom bol tak silný, 

ţe napokon prehral tento zápas. Po nejakom čase sa ocitli obaja bratia spolu na poli 

a v Kainovi sa prebudila jeho veľká zloba a nenávisť voči bratovi – a zabil ho.  

Keď Boh videl toto zlyhanie, oslovil Kaina: 

„Kde je Ábel, tvoj brat?“
32

 

Opakovala sa situácia z raja. Boh chcel – tak ako voľakedy pri Adamovi a Eve – 

aby Kain prevzal zodpovednosť za svoj skutok. Ale ten to odmietol. 

„A čo ja snáď stráţim svojho brata?“ – odpovedal arogantne Bohu. 

A vtedy druhýkrát v histórii tejto rodiny JHVH s bolesťou prehovoril: 

„Čo si to urobil?!“ – s touto výčitkou sa kedysi v raji obrátil aj na Kainovu 

matku Evu. 

Potom tak, ako to urobil v raji, oznámil Kainovi dôsledky jeho konania: 

„ Ty teraz budeš s kliatbou vyhnaný zo zeme, ktorá otvorila svoje ústa, aby pri-

jala krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, uţ ti viac nevydá svoju silu. Beţencom 

a tulákom budeš na zemi!“
33

 

Kain si aţ teraz uvedomil, ţe jeho vraţedný skutok má aj dôsledky. Ale takisto, 

ako jeho rodičia v raji, tieţ sa nedokázal pokoriť a prosiť Stvoriteľa o odpustenie. Ne-

ľutoval zmarený ţivot svojho brata, myslel len na to, čo bude ďalej s ním.  

„ Môj trest je väčší, neţ zvládnem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš zo zeme (pôdy) 

a budem sa skrývať pred tebou. Budem tulákom a beţencom na zemi (v krajine) a kto-

koľvek ma nájde, zabije ma,“
 34

 – vyčítal Bohu. 

Láska JHVH k Adamovi, Eve a ich deťom sa prejavila aj v tomto prípade.  

„Nestane sa tak,“ – povedal Kainovi –„lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho 

postihne sedemnásobná pomsta.“
35

 

                                                   
32 1.Mojţišova 4,9-15 
33 1.Mojţišova 4,11-12 
34 1.Mojţišova 4,14 
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Potom označil Kaina, aby nikto, kto ho stretne, ho nezabil. 

Z tohto krátkeho záznamu vieme získať cenné informácie o vtedajších pome-

roch: 

1.) Kain bol vyhnaný zo zeme (z pôdy, krajiny). Nemohol byť vyhnaný z planéty 

Zem. Bol vyhnaný z určitej oblasti, ktorá sa stala domovom Adama a Evy po odchode 

z raja.  

2.) Keby na Zemi v tom čase neboli iné národy okrem Adamovej rodiny, kto by 

mal Kaina zabiť? Jeho rodičia? Keby boli na Zemi len títo traja ľudia, stačilo by utiecť 

dostatočne ďaleko, kde by uţ nehrozilo, ţe sa Kain s niekým z rodiny stretne. Museli tu 

ţiť aj iní ľudia, od ktorých Kain sa cítil byť ohrozený. 

 

Prečo Boh Kaina označil? 

Adam s rodinou ţili na mieste, kde sa cítili v bezpečí. Je pravdepodobné, ţe ţili 

izolovaní od ostatných obyvateľov zeme. Boli dlhovekí, nesmierne inteligentní, pochá-

dzali z raja, osobne poznali Boha, ich „priateľom“ bol temný anjel a boli ovládaní svo-

jím egom – takéto bytosti by nikdy neţili medzi beţnými ľuďmi, ktorými zrejme hlboko 

pohŕdali. Keď bol Kain spomedzi nich vyhnaný, dostal od Boha označenie o svojej prí-

slušnosti k tomuto rodu a stal sa pre ostatných nedotknuteľný. Zrejme nedotknuteľný 

takisto, ako boli nedotknuteľní ostatní príslušníci Adamovej rodiny. Kain patril k tým, 

ktorí prišli z neba a sú pod ochranou Stvoriteľa. 

 

Kain po rozhovore s Bohom odišiel od svojej rodiny a vytvoril si vlastnú ríšu. 

Postavil mesto, ktoré nazval po svojom synovi – Hanoch. Svoj skutok pravdepodobne 

nikdy neoľutoval, pretoţe v jeho rode sa ďalej vraţdilo.
36

 Časom musel dospieť k tomu, 

ţe on nie je záchrancom svojej rodiny. 

 

                                                                                                                                                     
35 1.Mojţišova 4,15 
36 1.Mojţišova 4,23 
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Po tejto rodinnej tragédii, keď Adam s Evou prišli o oboch synov, narodil sa 

v rodine tretí syn. Pomenovali ho Set, čo znamená náhrada. Nemáme o ňom ţiadne in-

formácie, okrem jednej. Mal syna menom Enoš. Toto meno pochádza zo slova „anaš“, 

čo znamená chorý, smrteľný, slabý, nevyliečiteľný. Set dal svojmu synovi takéto meno 

moţno preto, lebo si uvedomil, ţe všetci príslušníci Adamovej rodiny sú smrteľní, 

nevyliečiteľne chorí kvôli hriechu, ktorému prepadli. 

Za čias tohto Enoša, Adamovho vnuka, začali vzývať meno JHVH. 

Z Biblie vieme, ţe Adam mal ešte po Setovi ďalších synov a dcéry, veď ţil 930 

rokov. Ale nevieme, či tieto deti boli zároveň aj Evine, alebo došlo k miešaniu sa s os-

tatnými ľuďmi.  

 

Členovia Adamovej rodiny sa museli javiť pre ľudí, ktorí ţili v ich blízkosti, ako 

bohovia. Určite boli krásni, ţili cez generácie, museli mať stopercentnú imunitu, ale 

hlavný rozdiel v porovnaní s ostatnými ľuďmi spočíval v ich inteligencii, mentalite, 

fyzických a psychických schopnostiach.  

Do svojho pádu ţili Adam s Evou v prostredí, o ktorom nemáme dodnes takmer 

ţiadnu predstavu – v raji. Kde sa nachádza pôvodný domov Adama?  

Mnohí bádatelia, dobrodruhovia, dokonca aj zlatokopi hľadali rajskú záhradu 

v oblasti Mezopotámie, blízkeho východu, Egypta a všelikde inde po svete. Kaţdá taká-

to snaha je však márna. Raj sa nenachádza v našom svete, dokonca ani v našom časo-

priestore.  

Keď pri ukriţovaní Jeţiša Krista si lotor, visiaci na kríţi vedľa neho, uvedomil 

svoj hriech, prosil Boţieho Syna:  

„Jeţiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“
37

 

Na to mu Jeţiš odpovedal:  

„Ameň ti hovorím: dnes budeš so mnou v raji.“
38

 

                                                   
37 Evanjelium Lukáša 23,42 
38 Evanjelium Lukáša 23,43 
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Je nezmyselné predpokladať, ţe po fyzickej smrti Jeţiš odišiel do raja, ktorý sa 

nachádza  niekde na Zemi. Raj na Zemi nenájdeme; je súčasťou nebeského sveta. Opi-

sujú ho aj mnohí ľudia, ktorí preţili klinickú smrť a vrátili sa do ţivota aj so spomien-

kami na ten svet, alebo podobne ako apoštol Pavol zaţili vytrhnutie do nebeského sveta. 

Takýto záţitok mal aj kazateľ Percy Collet a vo svojich spomienkach opisuje nebo: 

„Nebo je niečo prekrásne a senzačné. Rozhliadnete sa a vidíte široko-ďaleko 

prekrásne hory a údolia. Je tam doslova jedno údolie za druhým. Stromy sú v nebi niek-

de aj desaťkrát vyššie, ako na Zemi a sú preplnené rozkošným ovocím. 

Videl som tam mnoţstvo zvierat. Tieţ mnoho rôznych obrovských parkov a záh-

rad. Údolia sú plné krásy a nádhery a osvetľuje ich sedem farieb dúhy. Videl som tam 

milióny nádherných kvetín. 

Potom sú tam nádherné skaly. Granátové skaly, smaragdové skaly, skaly zo všet-

kých druhov drahých kameňov ... Nemám teraz na mysli len zopár skál pohromade, ale 

desaťtisíce kilometrov dlhé hrebene skál. Sú tieţ vysoké niekoľko sto kilometrov. V nich 

som videl všelijaké rôzne otvory, vytesané vchody a jaskyne a medzi nimi rôzne jazierka. 

V nebi je more, ale nie je to také more, ako na Zemi. Voda v mori je voda ţivota. 

Pozdĺţ brehov vidieť ţiarivé farebné hory. Ľudia pri tom mori plávali, šplhali po 

stromoch a skákali do vody, zatiaľ čo iní odpočívali. A toto kryštálové more je plné rýb. 

Videl som tam veľryby, ţraloky, barakudu aj praveké zvieratá. Ale ţiadne z týchto zvie-

rat nie je agresívne. Videl som, ako k brehu priplával ţralok, naloţil na seba jedného 

chlapca a vozil ho po mori. Potom sa s ním znovu vrátil a vyloţil ho na breh. 

Ďalšia nádherná realita sú veľkí vtáci, ktorí lietajú nad morom. 

Na horách a zvlášť v údoliach rástlo mnoţstvo kvetín a stromov. Videl som veľké 

stáda oviec. Pásli sa tam aj kravy a veselo vrteli chvostíkmi. 

Aj ţaby som videl blízko vody ... 

Je tam mnoţstvo farebných koní. Môţete k nim prísť a jazdiť, na ktorom chcete. 

Ak chcete, môţete vziať celú vašu rodinu a ísť na prieskum do tých hôr. 
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Môţete sa rozprávať so všetkými zvieratami. Veveričky v nebi sú úţasné. Prišla 

veverička, skočila mi na rameno a rozprávala sa so mnou. 

V nebi sú aj psi, prekrásni psi. Dokonca aj mačky; všetky zvieratá som v nebi 

videl, okrem hada. Chcete si pohovoriť s dinosaurom alebo medveďom? Alebo s domá-

cou mačkou? Ţiadne stvorenie v nebi nie je hlúpe, neexistujú tam hlúpe zvieratá. Sú tam 

tisíce a tisíce zvierat. Jednoducho všetko, čo Boh stvoril, okrem hada. 

Dokonca tam hovoria aj všetky ryby.“ 

Toto sú niektoré pasáţe z knihy Päť a pol dňa v nebi od misionára Percy 

Coleta, ktorý zaţil vytrhnutie do neba trvajúce 5,5 pozemských dní. Jeho kniha, ktorú 

o tomto záţitku napísal, je o to cennejšia, ţe do nej zakomponoval aj svedectvá mno-

hých iných ľudí, ktorí mali podobnú skúsenosť. 

Z tohto opisu neba a iných podobných opisov ľudí, ktorí absolvovali návštevu 

neba, si môţeme vytvoriť akúsi matnú predstavu o tom, kde ţili pred pádom naši pra-

rodičia. Keď Adam a Eva prišli z takých úţasných pomerov, bolo by prirodzené, keby 

sa snaţili vytvoriť si pre seba na Zemi také podmienky, aké si pamätali z raja – ţivot 

bez namáhavej práce, pohodlie, obdiv okolia, preukazovanie úcty a rešpektu ...  

Archeologické objavy vypovedajú práve o takomto niečom.  

Zhruba 3000 rokov p.n.l. – čo sa zhoduje s termínom objavenia sa ľudí z raja na 

Zemi – sa na Zemi objavujú veľké civilizácie, z ktorých mnohé pretrvali aj dodnes, ale-

bo majú svoje pokračovanie v inej spoločenskej forme: 

- Grécka kultúra predznamenala rozvoj našej kultúry – a to aj napriek temnému 

stredoveku – v oblasti vedy, športu (Olympijské hry), umenia (sochárstvo, divadlo, lite-

ratúra) a tieţ spoločenského usporiadania; 

 - Egyptská kultúra poznačila: 

a) rímsku, na ktorej vyrástla naša európska civilizácia; 

b) izraelskú, ktorá poloţila základy náboţenskej kultúry v Európe; 

 - Babylonská ríša odovzdala svetu svoje vedomosti v oblasti matematiky, 

astronómie, práva. 
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Rovnako všetky ďalšie kultúry, ktoré sa objavili po príchode Adama a Evy na 

Zem, nesú pečať na našom dnešnom svete. Je to preto, lebo ich tvorcami boli bohovia 

na Zemi – Adam a jeho rodina. Všetky veľké civilizácie vyrástli pod ich taktovkou.  

 

Juhoafričan Arthur Kemp je autorom knihy Pochod titanov. Kemp má vysoko-

školské vzdelanie v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a verejného práva. Pri 

jednom výskume, ktorým sa zaoberal, ho zaujalo, koľko kníh sa zaoberá históriou ná-

rodov ako sú Japonci, príslušníci čiernej rasy, Inkovia, Aztékovia, Aborigenci, Poly-

nézania a ako veľmi málo kníh je o histórii bielej rasy. Rozhodol sa, ţe sa pustí do tohto 

výskumu. 

Trvalo mu 17 rokov, kým dokončil rukopis. Informácie zbieral v kniţniciach 

a múzeách po celom svete, precestoval päť kontinentov, kým pozbieral potrebný ma-

teriál. 

Výsledok tejto jeho mnohoročnej práce je veľmi precízne vypracovaná štúdia 

o podmienkach, ktoré umoţnili vznik a vzostup kultúr. 

Kemp pri svojom výskume zistil veľmi zaujímavé skutočnosti: 

Čínska civilizácia vţdy poznala príbehy o modrookých vodcoch so svetlými 

vlasmi, ktorí boli prvými tvorcami a organizátormi čínskej spoločnosti. Tieto legendy sa 

potvrdili ako pravdivé v roku 1977, keď v púšti Taklamakan v Číne boli objavené hroby 

s múmiami pôvodom nordickej bielej rasy. Ich čisto belošské črty sú jasne viditeľné aj 

po takmer 4000-ročnom pobyte v púštnom hrobe.  

Na začiatku 90-tych rokov bolo odhalených uţ vyše tisíc nordických múmií 

a hrobov v regióne pohrebísk. Civilizácia, ktorú títo belosi vybudovali, pozostávala 

z obrovských miest, chrámov, centier učenosti a umenia. Boli tieţ zakladateľmi 

a udrţiavateľmi hodvábnej cesty.  

Nové nálezy nútia znovu preskúmať staré čínske knihy, ktoré opisujú historické 

alebo legendárne postavy veľkej výšky, s tmavomodrými alebo zelenými očami, dlhými 
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nosmi, plnými bradami a červenými alebo blond vlasmi. Učenci sa väčšinou vysmievali 

z týchto správ, ale teraz sa ukázali ako pravdivé. 

Jeden z týchto opisov môţe byť nájdený v skladbe o veľkom generálovi Lüovi, 

napísanej čínskym poetom Li He (cca 790 – 816 n.l.) v jeho „Romanci troch kráľov-

stiev“: 

Pieseň: Generál Lü 

Generál Lü, 

s odváţnym srdcom, 

osamelý jazdec vychádza z brán Ch'in, 

aby smútil na Zlatom obilnom kopci pri stromoch popri pohrebišti. 

Nevyspytateľný je ten oblúkový azúr, 

klenúci sa ponad Zem, 

takto svet beţí v našich Deviatich provinciách. 

Blyštiaci sa kameň zo Šarlátového kopca! 

Hrdina nášho veku! 

Zelenooký generál, dobre ty poznáš vôľu Nebies! 

 

Táto oslavná pieseň sa nemôţe týkať príslušníka ţltej rasy. Ţltá rasa nemá vo 

svojich génoch zelené oči. Má ich len biela rasa. 

Pozostatky príslušníkov bielej rasy boli tieţ nájdené na Kanárskych ostrovoch, 

v severnej Amerike. 

Prvé usadlosti v údolí riek Eufrat a Tigris (oblasť, kde s veľkou pravdepodob-

nosťou boli „vysadení“ Adam a Eva po ich odchode z rajskej záhrady) boli zaloţené 

príslušníkmi bielej rasy okolo roku 5000 p.n.l. 
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Na konci 4. tisícročia p.n.l. sa tu objavili Sumeri – ďalší príslušníci bielej rasy 

a vyrástli v tomto regióne najstaršie známe civilizácie, ako je Starobabylonská ríša, 

ktorej v 17. alebo 18. storočí p.n.l. vládol Chammurabi. Podľa mena bol jeho pôvod se-

mitský. Jeho meno sa píše dvoma spôsobmi: 

1. Chammu (Hammu)–rapi; hammu sa interpretuje ako „príbuzný bohov“, rapi – 

„lieči“, v tomto spôsobe písania jeho meno znamená: „Príbuzný bohov, ktorý lieči“; 

2. Chammu (Hammu)–rabi; rabi – „mocný“. V tomto prepise dostáva preklad 

jeho mena význam: „Mocný príbuzný bohov“.  

Pôvodný predslov k známemu Chammurabiho zákonníku, vytesaného do 

kameňa, znie: 

„Chammurabi, povýšený princ, 

ktorý sa bál Boha, 

ktorý krajine prinesie vládu práva a poriadku; 

zničí zlých a škodcov a zaručí, 

aby silný nevládol nad slabým. 

Bude vládnuť nad čiernohlavými ľuďmi tak, 

ako Šamaš 

a osvetlí krajinu pre lepšiu budúcnosť ľudstva. 

 

Chammurabi, princ povolaný Belom som, 

prinášajúci bohatstvo a pokrok ..... obohatil som Ur; 

..... biely kráľ .... mocný, ktorý znova zaloţil základy Sippary 

..... pán, ktorý priniesol nový ţivot Uruku, 

ktorý priniesol hojnosť vody svojim obyvateľom 

..... biely vladár, ktorý prenikol tajomstvom jaskyne banditov“ 

 

Je zaujímavé, ako Chammurabi  zdôrazňuje, ţe patrí k bielemu etniku. V texte sa 

spomína Šamaš – niekto mocný, niekto na úrovni vládcov. Význam mena Šamaš je: 
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„Ten, kto trúsi svetlo“. Kvôli tomu ho historici pokladajú za slnečného boha. Foneticky 

podobné meno nájdeme aj v hebrejčine: Šama-el – uţ spomínaný padlý anjel satan, 

známy aj pod menom Lucifer. Lucifer preloţené do slovenčiny znamená Svetlonoš, čiţe 

„Ten, kto rozdáva svetlo“. Je vysoko pravdepodobné, ţe v oboch prípadoch ide o tú istú 

bytosť. 

Chammurabiho zákonník je dodnes povaţovaný za otca všetkých písaných zá-

konníkov na svete. 

 

Dejiny Indie sa datujú od vzniku tzv. harappskej kultúry, ktorá sa rozvíjala 

pribliţne medzi rokmi 3200 – 1700 p.n.l. Harappania sa rozvíjali v oblasti metalurgie, 

výroby medi, bronzu, olova, cínu (biblický potomok Kaina Tubal-Kain bol učiteľ tých, 

ktorí pracujú s meďou a ţelezom
39

). 

Dve centrá tejto civilizácie boli mestá Mohendţo-Daro a Harappa, mestá s tra-

gickým osudom. 

Mohendţo-Daro vzniklo asi okolo rokov 2600 p.n.l. Nad mestom sa týčila ci-

tadela. V meste ţilo 30 000 aţ 100 000 obyvateľov. Ulice boli dláţdené, v meste exis-

tovala krytá kanalizácia, domy boli poschodové, v mnohých boli vnútorné bazény a do-

konca jednoduché splachovacie záchody. V meste bol rozšírený kult bohyne Matky 

(Evy?), ale na pečatidlách bola vyobrazená muţská postava. 

Mesto zaniklo okolo roku 1500 p.n.l. Archeológovia pri vykopávkach oboch 

miest urobili veľmi zaráţajúci objav. Keď sa pri odkrývaní mesta dostali na úroveň ulíc, 

začali sa objavovať hromady kostrových pozostatkov roztrúsených po celom meste. 

Mnohé kostry sa drţia za ruky, ako keby ich nositelia kapitulovali v očakávaní nevy-

hnutnej smrti. Tieto kostry sú aj dnes ešte vysoko rádioaktívne. Ich úroveň radiácie je 

porovnateľná s úrovňou radiácie kostier z Hirošimy a Nagasaki.  

Na jednom konkrétnom mieste v Mohendţo-Dare našli sovietski vedci kostru, 

ktorá mala 50-krát vyššiu úroveň radiácie, ako okolie. 

                                                   
39 1.Mojţišova 4,22 
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Ale Mohendţo-Daro a Harappa  nie sú jediné mestá s takýmto osudom. Existujú 

aj ďalšie, ktoré majú zhodné príznaky, naznačujúce jadrový výbuch veľkého rozsahu.  

Jedno takéto mesto sa nachádza medzi dvoma prameňmi rieky Ganga v blízkosti 

hory Rajmahal. Všetko nasvedčuje tomu, ţe toto mesto bolo vystavené nárazovo ex-

trémnym teplotám. Obrovské masy stien a základov mesta sa ţiarom roztavili a vy-

tvorili sklenú alebo keramickú hmotu. 

Staroindický epos Mahábharáta hovorí o tom, ţe bohovia v dávnych dobách 

disponovali zbraňami hromadného ničenia. Bolo ich niekoľko druhov. Niektoré spa-

ľovali ohňom tisícich sĺnk, iné bez stopy vymazali nepriateľa zo zeme. 

Mocní nášho sveta majú o tejto pradávnej histórii dostatočné znalosti. Niektorí 

spolupáchatelia prvého jadrového výbuchu v Nagasaki s hrôzou na tvári povedali: „We 

did it before ... „ – Uţ sme to raz urobili!
40

  

Tieto nálezy dokazujú, ţe zhruba pred 4600 rokmi existovala v oblasti Indie 

kultúra, ktorá ovládala technológie, ktoré my dnes len objavujeme. Ale zjavne bola v ru-

kách len určitej skupiny ľudí, ako to dokazujú vykopávky.  

 

K najstarším kolískam našej civilizácie patrí tieţ Egypt. Okolo roku 3000 p.n.l. 

faraón Menes (Meni) zjednotil Horný a Dolný Egypt a stal sa 1. panovníkom 1. Dynas-

tie. Menes rozvinul myšlienku vyuţitia kanálov na odvedenie vôd Nílu tak, aby bola 

zavlaţovaná poľnohospodárska pôda. Tento zavlaţovací systém funguje v Egypte 

dodnes. Za jeho vlády sa začalo budovať mesto Memfis, ktoré sa stalo hlavným mestom 

ríše.  

Menesa titulujú aj ako prvého ľudského panovníka, ktorý nastúpil na trón po 

bohu Horovi. Jeho meno znamená: Ten, ktorý pretrváva. Bol to veľmi charizmatický 

vodca, okolo ktorého sa neskôr rozvinul kult, ktorý ho predstavoval ako potomka 

bohov. 

                                                   
40zdroj: www.AncientExplorers.com 

http://www.ancientexplorers.com/
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Ak Menes ako potomok bohov nastúpil na trón po Horovi, mohol Horus pochá-

dzať z Adamovho rodu? Potom by Menes bol miešancom medzi Adamovými potom-

kami a pôvodnými obyvateľmi krajiny – ako to naznačuje aj legenda. Zmysel jeho mena 

môţe byť v tom, ţe ako miešanec ţil dlhšie, ako ostatní pôvodní ľudia. Po Adamovi 

zdedil aj vyššiu mieru inteligencie, vďaka čomu dokázal povzniesť Egypt medzi 

vyvinuté ríše.  

  

Tento malý výlet do minulosti nám ukazuje na to, ţe pri vzniku najvýznamnej-

ších civilizácií stáli ľudia, ktorí boli mimoriadne nadaní, titulovali sa ako potomkovia 

bohov a čo je najzaujímavejšie – objavili sa na svetovej scéne takmer súčasne, v rozpätí 

pár sto rokov. Práve v čase, keď sa Adamovi potomkovia dostatočne rozmnoţili 

a snaţili sa zaloţiť si vlastné impériá. 

 

Zhrnutie: 

- známe veľké civilizácie sa objavili takmer súčasne, v rozpätí niekoľko sto 

rokov; 

- ich zakladateľmi neboli pôvodní obyvatelia krajiny, ale prišelci – pravdepo-

dobne belosi; 

- zakladatelia týchto civilizácií seba identifikujú ako potomkov bohov. 

Spomínané staroveké ríše – Čína, India, Egypt, Babylon – leţia ďaleko od seba 

a napriek tomu vznikli takmer naraz. Buď v tom čase prudko narástla inteligencia oby-

vateľov týchto krajín, alebo prišli na scénu ľudia, ktorí inteligenciou ďaleko prevyšovali 

pôvodných obyvateľov. 
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Cesta do záhuby 

Adamov rod bol dlhoveký. Adamovi potomkovia sa doţívali stovky rokov. Mali 

– z nášho terajšieho uhla pohľadu – nadprirodzené schopnosti, ktoré sa sporadicky obja-

vujú aj dnes medzi ľuďmi: pohybovanie predmetmi, schopnosť levitácie, teleportácie, 

zmena výzoru, dočasné opustenie tela, mimozmyslová komunikácia ... Týchto našich 

schopností, ktoré z nevedomosti pripisujeme manipulácii inými bytosťami, je údajne 

10 000! Slovo nadprirodzené je nemiestne, pretoţe sú to všetko schopnosti, ktoré sme 

dostali pri našom stvorení. Adam a Eva boli po Bohu najmocnejšie bytosti vo všeho-

míre a tým sa nemyslí ich fyzická sila. To, ţe dnes uţ nemáme prístup k týmto našim 

schopnostiam, je dané tým, ţe sme opustili Zdroj takejto moci. Jeţiš Kristus povedal: 

„Ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, ktoré ja konám, ba bude konať ešte 

väčšie.“
41

 Podmienkou je vrátiť sa k Bohu. 

Adam a Eva boli veľmi mocné bytosti a celkom určite medzi obyvateľmi Zeme 

vzbudzovali strach. Pre všetkých na Zemi bola táto rodina nepochopiteľná, cudzia a pre-

to aj hrozivá. Boli to bohovia, ktorí zostúpili z neba. 

 

Ako vyzerala civilizácia, ktorú títo naši predkovia vytvorili? 

Uţ sme sa zmienili o kultúrach, ríšach, ktoré zaloţili. Dokladujú to vykopávky. 

Nachádzame mestá, ktoré boli na úrovni dnešných miest, ba dokonca nás niekedy aj 

zatienili. Ulice Mohendţo-Dára boli široké niekoľko metrov! Tie mestá boli budované 

s veľkým citom pre estetiku. Zeleň v nich mala veľmi dôleţité miesto. V centre staro-

vekých miest sa vţdy nachádzal chrám. Bolo to vyhradené miesto, kde sa bohovia stre-

távali so zástupcami svojich podriadených. 

Celá táto civilizácia staroveku je pochovaná buď pod nánosmi piesku, hliny 

alebo v mori. Zostalo len málo dôkazov o tom, aká silná globálna kultúra vyrástla na 

Zemi po príchode Adama. 

                                                   
41 Evanjelium Jána 14,12 
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Bohovia – Adamove deti – boli nenásytní (ako aj dnes). Písmo hovorí, ţe sa 

začali miešať s domácim obyvateľstvom: brali si dcéry ľudu, ktoré sa im zachcelo.
42

 

Určite mnohé takéto zväzky boli násilné. Bolo to asi tak, ako v mytológii Zeus zvádzal 

pozemšťanky a dôsledky tohto jeho konania ho uţ nezaujímali.  

Títo bohovia ţili v prepychu na úkor ostatných ľudí. Ako sa správala v našej his-

tórii biela rasa voči černochom? Alebo voči iným nebielym kultúram? Táto povýšenosť 

bielej rasy je naša genetická pamäť na to, kto pôvodne sme, len je zdeformovaná naším 

pádom. 

Adamova rodina sa časom zabývala na Zemi a nenájdeme náznak toho, ţe by 

túţili zmieriť sa so Stvoriteľom. Aţ na jednu výnimku.  

Adamovi a Eve sa narodil tretí syn Set. Keď dospel, podľa Biblie to bolo v jeho 

105-tich rokoch, narodil sa mu syn, ktorého nazval Enoš. A pri mene Enoša nájdeme 

v Biblii dôleţitú zmienku: Vtedy začali vzývať meno JHVH. Aţ vtedy? 

Zjavne sa medzi Adamovými potomkami našlo zopár takých, ktorí videli pravdu 

tak, ako bola. Títo sa rozhodli, ţe sa nezúčastnia vzbury svojich rodičov. Začali vzývať 

meno JHVH – čo znamená, ţe ho začali uctievať, prejavovať mu oddanosť, predkladať 

mu svoje prosby. Z neskoršej histórie vyplýva, ţe týchto „navrátilcov“ nebolo veľa. 

Podstatné je však to, ţe boli. Ich pokora umoţnila preţiť Adamovým potomkom aţ do 

dnešného času. 

Zbytok elitnej rodiny ţil naďalej podľa svojich chúťok. Nebrali ohľad na nič 

a na nikoho. Z ich „sexturizmu“ sa rodili deti, ktoré nesú označenie nefilim. Toto slovo 

sa zvyčajne do dnešných jazykov prekladá ako obor. Ale slovo nefilim má v pôvodnom 

jazyku Biblie, v hebrejčine, tieto významy: 

1. padať, spadnutý, zhodený dole 

2. padlí, odpadlíci, odlúčení 

3. padlí v zmysle spojitosti so zomrelými a smrťou 

4. mocní, silní hrdinovia, neľudskí, násilní, tyrani 

                                                   
42 1.Mojţišova 6,2 



65 | S t r a n a  

 

5. predčasne narodení (potraty) 

6. nevhodne narodení 

Všetky tieto významy slova nefilim hovoria o padlých, mocných, neľudských 

bytostiach. Sú to tí známi hrdinovia povestného mena – hovorí Písmo.  Ktorí „tí“ hrdi-

novia? Zrejme hrdinovia, o ktorých si ľudia rozprávali príbehy, ako napríklad Herkules, 

ktorý dokonca údajne zaloţil Barcelonu.  

Hrdinovia povestného mena sú muţi a ţeny, ktorí vynikali nad ostatných ľudí 

vďaka tomu, ţe to boli kríţenci medzi členmi Adamovej rodiny a pôvodnými pozem-

šťanmi. Od svojich „rajských“ predkov získali mnohé z ich schopností, ktoré ich urobili 

výnimočnými medzi beţnými ľuďmi. Boli to polobohovia, o ktorých rozprávajú mýty 

národov. Ale v skutočnosti išlo o nešťastných ľudí. Nepatrili ani do Adamovej rodiny 

a od ostatného obyvateľstva sa príliš líšili, neţ aby mohli byť súčasťou spoločenstva.  

Mnohí z nich sa narodili ako dôsledok násilia, ale určite boli aj takí nefilim, ktorí 

prišli na svet plánovane. Snáď ich poslaním bolo stať sa sprostredkovateľom medzi 

„bohmi“ a ich poddanými. Mohli to byť vladári, kňazi, veštci – ľudia, ktorí medzi oby-

vateľmi kráľovstiev budú presadzovať vôľu svojich boţských rodičov. K takýmto 

vladárom patril určite aj Chammurapi.  

Egyptskí faraóni tieţ odvádzali svoj pôvod od bohov; čínski cisári sa cítili byť 

natoľko výnimoční, ţe sa úplne odizolovali od svojich poddaných. Túto snahu vládcov 

o zboţštenie svojho pôvodu môţeme nájsť takmer v kaţdom národe.  

Adam a Eva so svojimi potomkami priniesli na Zem formu spoločenského uspo-

riadania, umoţnili rozvoj obchodu; ich túţba po kráse prispela k rozvoju kultúry a ume-

nia. A priniesli ešte niečo: náboţenstvo.  

Celkom určite aj do ich príchodu obyvatelia zeme uctievali nejakú formu boţ-

stva. Ale súčasne so vznikom starovekých ríš sa objavuje vo všetkých týchto kultúrach 

uctievanie jednej bytosti: draka alebo hada. 

Vzťah Adama a Evy s hadom z raja nikdy nezanikol. Ich priateľstvo pretrvalo 

k obojstrannej spokojnosti. Je moţné, ţe Adam a Eva nevideli, ţe had ich podviedol? 
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Ak vychádzame z toho, aký je vzťah dnešného ľudstva k Bohu, odpoveď je zjavná. Tí 

dvaja zrejme nikdy nepripustili, ţe schybili. V ich predstave to bol Boh, ktorý sa voči 

nim zachoval neférovo. Preto je pochopiteľné, ţe civilizácie, ktoré Adamov rod zakla-

dal, boli charakteristické uctievaním diabla v podobe hada alebo draka. 

Dôkazy toho, ţe had bol predmetom úcty a rešpektu u obyvateľov pravekých ríš 

nájdeme v objavených artefaktoch: 

- symbol draka, ktorý bol spájaný nielen s najvyšším bohom ale aj ďalšími 

bohmi, bol v Mezopotámii veľmi ctený a obľúbený; 

 

- v sumerskej poézii bolo hadie monštrum ušumgal metaforou pre boha alebo 

pre kráľa. S drakom a prepletenými hadmi bol tieţ spájaný sumerský boh Ningišzidda 

– pán dobrého stromu. Pán dobrého stromu? Pre Adama a Evu bol z dvoch stromov 

v raji len jeden dobrý – strom poznania dobrého a zlého. Ktovie, kto tituloval diabla za 

pána dobrého stromu – či on sám, alebo naši prarodičia? 

 

- od akkadského aţ po helénske obdobie bol s obľubou zobrazovaný drak/had 

ako stráţca a ochranná bytosť (túto ochrannú funkciu hada nájdeme aj v tradícii 

dnešných národov). Drak muš.huš.šu mal rohy, hadie telo a krk, predné laby levie 

a zadné vtáčie. V takejto podobe sa stal symbolom najvyššieho babylonského boha 

Marduka  a táto jeho podoba bola vyobrazená na Ištarinej bráne v Babylone; 

 

- egyptská tradícia spájala súhvezdie draka s nebeskou bytosťou, označovanou 

ako Operený had. Toto súhvezdie bolo prepojené na bohyne Isis a Hathor a súviselo tieţ 

s mýtom o Horovi. Horus bol synom Osirisa a Isis. Títo dvaja boli pokrvní súrodenci – 

brat a sestra. Mali ešte dvoch ďalších súrodencov: brata Seta a sestru Nepthys; 

 

- podľa gréckej mytológie predstavovalo  súhvezdie draka bájneho draka 

Ládona. Ládon stráţil záhradu hesperidiek, v ktorej sa nachádzali zlaté jablká 
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nesmrteľnosti; súhvezdie draka bolo spájané s Aténou, bohyňou múdrosti a víťaznej 

vojny, ochrankyne statočnosti, spravodlivosti a umenia. Najvýznamnejšími gréckymi 

slávnosťami boli Panathénaje. Konali sa kaţdý štvrtý rok od konca júla do polovice 

augusta. Symbolom týchto slávností bolo súhvezdie draka; 

 

- hvezdári starej Indie videli v súhvezdí draka obraz veľkého krokodíla. 

Nazývali ho shi-shu-mara a bol zobrazovaný do pol pása ako človek a od pol pása ako 

krokodíl; 

 

- v Číne sa tvar súhvezdia draka v podobe S stal predlohou k dnes tradičnému 

symbolu taoizmu:  

 

  

Je to symbol dvoch protikladných síl Jin a Jang – dobro a zlo. 

 

 

S drakom bol spájaný legendárny Ţltý cisár (Huang-Ti, 3.tisícročie p.n.l.) – jeho 

symbolom bol ţltý drak. 

Symbol hada, alebo draka sa objavuje aj neskôr v kultúre Mayov a Aztékov. 

 

Tento výber kultúr, v ktorých nejakou formou uctievali draka/hada, je zameraný 

len na tie najznámejšie kultúry. Ale podobný pozitívny vzťah k bytosti, ktorej symbo-

lom je drak alebo had, nájdeme snáď v kaţdom národe. 

Môţe to byť náhoda, ţe všetky tieto kultúry, ktoré vznikali takmer súčasne, do-

speli zhodne k tomu, ţe práve had/drak je hodný ich uctievania?  

Je zrejme pravdepodobnejšie, ţe ich k tomu niekto v pozadí viedol.  

V týchto náboţenských legendách môţeme nájsť veľa indícií, ktoré poukazujú 

na tragédiu v raji. Odkiaľ obyvatelia ríš, ktoré siahajú od Tichého oceánu po Atlantický 
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a ďalej cez strednú časť Ameriky došli k tomu, ţe existuje akýsi drak/had, ktorý má 

spojenie s nejakým stromom a záhradou s ovocím nesmrteľnosti? Prečo sa stal had sym-

bolom dvoch protichodných síl: dobra a zla? Tieto súvislosti mohli ľuďom na Zem pri-

niesť iba Adam a Eva. Nebol ţiadny iný dôvod k tomu, aby sa do náboţenstva národov 

po celom svete votrel had/drak a stal sa predmetom oslavy a úcty. 

 

Zlí ľudia sú nebezpeční. Ale mocné a zlé bytosti sú hrozba. Aj Adam s rodinou 

sa stali hrozbou pre všetko čo sa dostalo pod ich právomoc – čiţe Zem a jej obyvatelia. 

Adamov rod mal na svojej ceste k moci veľmi mocného pomocníka – padlého anjela 

satana. Dôkaz o tom, ţe Adam s Evou priviedli tento svet do područia diabla, nájdeme 

v evanjeliu Matúša.  

Keď bol Jeţiš na púšti, prišiel za ním satan a okrem iného mu povedal: „Toto 

všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi!“
43

 – a ukázal Jeţišovi všetky kráľovstvá 

sveta a ich slávu. Ak pred 2000 rokmi si diabol nárokoval na náš svet, jeho nárok nie-

kedy vznikol a pretrváva dodnes. Boţí Syn mu nepovedal: Trepeš nezmysly!  

Zem bola stvorená pre ľudí, spoločenské štruktúry, ktoré tu vznikli, vytvorili 

ľudia – ako je teda moţné, ţe diabol si to všetko privlastňuje? Je to moţné len tak, ţe 

ľudskí vládcovia mu dobrovoľne odovzdali svoje právomoci. Takýmto spôsobom sa 

satan stal vládcom nášho sveta.  

Ţiadna zlá bytosť nemôţe vytvoriť niečo dobré. Na Zemi vládli dve zlé entity: 

Adamova rodina a ich spojenec diabol. Výsledky tejto vlády nenechali na seba dlho 

čakať. Zlo medzi ľuďmi sa kumulovalo aţ dosiahlo neúnosnej úrovne. Je napísané 

v  Biblii, ţe všetko, čo človek vymyslel, bolo na zlé. Došlo to aţ tak ďaleko, ţe JHVH 

ľutoval, ţe stvoril človeka. Táto ľútosť sa týkala Adama. Adam bol produktom JHVH.  

Ale ľútosť JHVH zo stvorenia Adama bola spojená s bolesťou. Boha bolelo, ţe 

jeho syn ho zradil, odmietol ho a stal sa z neho deštrukčný element v stvorenom svete. 

                                                   
43 Evanjelium Matúša 4,9 
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Čo strašného sa muselo udiať s Adamovou rodinou, keď Otec mal bolesť z toho, ţe 

existujú jeho deti?! Ktorý rodič by toto chcel zaţiť? 

Táto mocná rodina priviedla na pokraj záhuby celú Zem. „Bohovia“ medzi 

sebou bojovali o moc, o územia; obyvatelia ich ríš boli zotročovaní a vydaní na pospas 

svojim vládcom, krutosť a zloba sa stali súčasťou kaţdodenného ţivota a k tomu nad 

tým všetkým bol vztýčený symbol Boţieho odporcu, ktorý bol predmetom úcty a pod-

riadenia sa jeho vplyvu.  

Boh musel urobiť ťaţké a bolestné rozhodnutie: Adam so všetkým, čo prepadlo 

jeho vplyvu, musí zahynúť. Prečo nie len samotná Adamova rodina?  

Adamov dosah na ţivot na Zemi bol devastujúci (moţno podobne, ako je to aj 

dnes). On a jeho potomkovia vytvorili veľké ríše a priviedli ich obyvateľov pod satanov 

vplyv; preniesli dôsledky svojho pádu na všetkých ľudí, na ktorých mali dosah. Všetky 

následky Adamových skutkov, plánov, činov prinášali len smrť v zmysle odklonu od 

zdroja ţivota. Vytvorila sa postupnosť: diabol bol padlý anjel – vzbúrenec, ktorý privie-

dol k pádu Boţie deti – Adama a Evu a táto trojica ďalej šírila vzburu proti Bohu a pri-

viedla k pádu celú planétu. Ak by tento postup hriechu Boh nezastavil, vlna zla by na-

rastala a zasiahla by stále väčšiu oblasť aţ by napokon smrť ovládla celé stvorenstvo. 

Bolo nevyhnutné zabrániť šíreniu smrteľnej epidémie. 

Civilizácie, ktoré Adamov rod zaloţil, nemali technický charakter. Existovali na 

základe iných znalostí. Ľudia z raja pracovali s energiami, o ktorých existencii dnes za-

číname len tušiť. Na manuálnu prácu vyuţívali pôvodné obyvateľstvo a oni pracovali na 

tom, aby sa stali skutočnými bohmi – nielen na Zemi – a mohli sa vrátiť späť do raja. 

Vytvorili globálnu civilizáciu, ako nám to dokazujú najväčšie stavby, ktoré sa zachovali 

po celej planéte – pyramídy. Dnešná archeológia naivne predpokladá, ţe ide o hrobky 

vládcov. Keby to bolo tak, musel by existovať akýsi staroveký internet, aby sa miestni 

vládcovia počnúc od Číny, cez Mezopotámiu, Egypt, Európu aţ po Ameriku dohodli, ţe 

budú mať hroby v tvare ihlanu. 
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Alebo pravdepodobnejšia alternatíva je tá, ţe existovala celoplanetárna civili-

zácia a pyramídy, ktoré sú takmer na kaţdom kontinente a dokonca ich nachádzame aj 

pod hladinou oceánov, mali jednotný pôvod a slúţili na niečo iné, ako pohrebiská. 

Najväčšie a najznámejšie pyramídy: 

- pyramídy v Egypte, 

- veľká biela pyramída v Číne, 

- podmorské pyramídy v blízkosti japonského ostrova Yonaguni, 

- pyramídy v amazonskom pralese, 

- objavená pyramída na Ukrajine, 

- pyramída v Indonézii, 

- pyramída Slnka v Bosne a Hercegovine, 

- pyramída v Antarktíde, ktorá je premetom výskumu európskych a amerických 

polárnikov, 

- podmorské pyramídy pozdĺţ kubánskeho pobreţia, 

- pyramída na kanárskych ostrovoch, 

- obrovské pyramídy v oblasti Bermudského trojuholníka, 

... a mnohé ďalšie monumentálne stavby po celom svete. Mnohé boli objavené aţ 

nedávno a určite mnohé takéto stavby sa ešte odkryjú v budúcnosti. 

 

Samotný názov pyramída pochádza zo staroegyptského slova per-neter. Neter – 

boh/bohyňa, pričom slovo sa vzťahuje k princípu, nie k osobe; per – dom, domov. 

Význam slovného spojenia per-neter je teda: „dom bohov“. 

Grécke slovo pyramída sa prekladá ako „oheň uprostred“, čo môţeme chápať 

ako miesto, kde sa nachádza zdroj energie. V ţiadnom prípade to nie je označenie hrob-

ky. Názov hrobky v staroegyptštine je per-ka, čo by sa dalo zjednodušene preloţiť 

ako hrob(ka). Širší význam je v zmysle dom fyzickej projekcie seba samého, ale nemyslí 

sa tým priamo telo, ktoré sa označovalo slovom khat alebo khet. 
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Pre zaujímavosť uvádzame príbeh českého turistu, ktorý zaţil v egyptskej pyra-

míde niečo veľmi zaujímavé: 

Cesta do Velké pyramidy vede po jejím úbočí, kdy obvodových kvádrů, které jsou 

opravdu obrovské (na výšku přes 2 aţ 3 metry), jsou vysekány schůdky. Ty nejsou pů-

vodní. Vysekali je tam pro turisty. Po těch se vyškrábete ke vstupu, který nám tu zane-

chala parta zlodějů pod taktovkou chalifa Al-Ma’múna někdy v roce 820 našeho le-

topočtu. Chodba je dlouhá asi 20 metrů a je nahrubo vysekána přímo do pyramidy. 

Dostanete se do prostoru, ze kterého lze vstoupit do chodby, kterou se dostanete přímo 

do nejniţší komory. Tam je ale mříţ, takţe jediná další moţnost je pár schůdků vyse-

kaných do kamenů a pak úzká šachta cca 1,5×1,5 metru, ve které jsou na zemi pryčny 

jako do kurníku. Vejde se tam vţdy jeden člověk v jednom směru, takţe se musí vţdycky 

počkat, jestli se leze nahoru anebo dolů. Tahle chodba je dlouhá cca 30 metrů, takţe nic 

pro lidi s klaustrofobií. Následuje proslulá Velká galerie. 

Velká galerie je opravdu monumentální prostor. Díváte-li se do stropu, je to 

jako brána do nebe. Výstup galerií je jako horská túra. Sice uţ nemusí člověk po čtyřech 

a můţe se drţet zábradlí, ale i tak v dusném vzduchu je to velmi náročný výkon, zvlášť 

kdyţ člověk není trénovaný na místní klima. Během výstupu si můţete opakovaně potvr-

dit starou známou pravdu: ani nehet ani ţiletku ani nůţ… prostě mezi spáry nic nevra-

zíte. Spíše to působí dojmem, ţe tam ty spáry někdo dodatečně namaloval, aby to dobře 

vypadalo. 

Sice ve Velké pyramidě nenajdete jediný staroegyptský nápis, ale novodobých 

grafity je tu bezpočet. Jsou vyryté přímo do kamenů. Klasické nápisy typu: Byl jsem zde! 

Fantomas, LP 2007, A + R, atp. Samozřejmě ve všech jazycích včetně češtiny. 

Kdyţ zvládnete výstup galerií zbývají cca tři poslední schůdky v podobě kramlí 

zatlučených do metrového kamene a jste na přístupové cestě do tzv. královské komory. 

Ještě je třeba projít asi 5 metrovým úsekem v předklonu. Je tam meziprostor, ve kterém 

se můţete na chvíli narovnat. 
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Kdyţ jsem tam byl po druhé, uvědomil jsem si, ţe jsou zde vodící dráţky, které 

zjevně slouţily pro tři obrovské kameny, jenţ uzavíraly vstup do komory. Tohle všechno 

je bohuţel uţ dávno pryč. 

Hurá! Jsme v útrobách Velké pyramidy!!! Hmm, ale tady taky nic není!? Kvůli 

tomuhle jsme sem lezli? Stejnou cestou musíme zpátky. To je o ničem. 

Takhle nějak se tváří většina turistů, kteří absolvují opravdu náročný výstup aţ 

sem. Navíc máte docela šanci se umazat, takţe si neberte nic bílého anebo svátečního – 

i takoví blázni tam byli.  

Ten prostor mne uchvátil. Pocitově je to hodně zemité místo. Hodně mne to po-

kaţdé usadilo a cítil jsem obrovskou sílu toho prostoru, který byť ne na plný výkon, ale 

stále funguje v nějakém úsporném nebo pohotovostním reţimu. 

Kdyţ odejdou ti turisti hledající nějakou atrakci, nastane v prostoru naprosté 

ticho a vnitřní klid. Je cítit, ţe se tu děje něco nad rámec běţného chápání člověka. 

Něco, na co nejsme v dnešní době zvyklí a neumíme to uchopit svými běţně pouţívanými 

5 smysly. 

Jednu z prvních věcí, kterou jsem zavrhl, byla teorie o hrobce. Tady je to prostě 

jiné. Po té co jsem absolvoval návštěvu 3 skutečných královských hrobek na západním 

břehu Nilu a jedné mini hrobce královského písaře, je tu naprosto jiná energie. V hrob-

ce je cítit, ţe to slouţilo k tomu účelu. Je to stejné, jako kdyţ se projdete po hřbitově 

a  nebo po kostele plném krypt. 

Ten prostor je sám o sobě divný. Jste ve kvádru, kde jsou holé stěny (nepočítám 

soudobou lidovou tvořivost turistů a domorodců). Vše je naprosto hladké a tak nějak 

cizí. Jediné, co narušuje onen svébytný ráz je ústí do prostoru a vana, která stojí u se-

verní stěny místnosti. Pro sběratele senzačních hieroglyfů se tu opravdu nic nenajde, 

takţe se nedivím, ţe mnozí přijdou a hned zase odejdou. Pro člověka vnímavého je to 

ale setkání na úrovni pralesního muţe se sálovým počítačem – prostě nechápete, ne-

rozumíte – tupě hledíte do prázdna a snaţíte se něčeho chytit. Něčeho, čemu byste ještě 

rozuměli. 
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Blíţe vchodu jsou ony dvě pověstné šachty. Jedna je západním směrem a druhá 

východním směrem. Ta východní je poničená, jak se do ní snaţili naši moderní egypto-

logové probourat a nacpat ventilátor. V roce 2011 uţ nefungoval stejně jako kamerový 

systém. Stěna kolem východní šachty je skutečně silně poškozená. Museli na to vzít 

zjevně hodně silný kalibr. 

Kdyţ uţ nebylo se na co dívat očima a co ohmatat, zkoušel jsem prostor obsá-

hnout tím vším, čemu obecně říkáme 6. smysl. Dotýkat se zdí je velmi zvláštní poţitek 

a  to nejen fyzický. Jsou naprosto hladké a spáry téměř neznatelné, ale cítíte tu zvláštní 

energii, kterou vyřazují. 

V roce 2005 jsem vyuţil té jedinečné příleţitosti onoho krátkého osamění v pros-

toru a stoupl jsem si doprostřed místnosti v pozici pěticípé hvězdy. Bylo cítit jak mnou 

téměř okamţitě prochází ona zvláštní energie pyramidy – velmi silná, velmi hustá 

a hodně uzemňující a přesto jistým způsobem uklidňující. Setrval jsem tak asi 5 minut 

neţ-li ke mně dolehly hlasy skupinky tří ţen, které se vesele bavily jazykem, kterému 

jsem nerozuměl. Kdyţ se pak objevili v komoře, napadlo mne, ţe jsou z Turecka. Zda to 

byla pravda nevím. První, k čemu zamířily, byla vana a jedna z nich po krátkém he-

cování od ostatních si do ní lehla. Něco tiše ve mně pojalo závist, ţe jsem si to nedovolil 

a  odešel jsem. 

V roce 2011 jsem se na místo činu vrátil s partou podobně naladěných lidí. Měli 

jsme zase štěstí, ţe alespoň na chvíli v prostoru nebyl nikdo jiný. Byl jsem rozhodnutý, 

ţe si tentokrát do vany vlezu taky a ostatní mi měli dělat křoví. 

Ten záţitek byl prosto fenomenální. To se opravdu špatně chápe, dokud si to člo-

věk nezkusí na vlastní kůţi. Měřím 193 cm a bylo to na mne akorát. Odhaduji, ţe vnitřní 

délka vany je dimenzována na 2 metry. Já to měl i s botami tak akorát. Na šířku v poho-

dě. Jen jsem zavřel oči, cítil jsem obrovský tlak na temenní čakru a do nohou. Přitom 

jsem se dotýkal jen podlahy. Bylo to velmi intenzivní. Cítil jsem, ţe pokud bych tu setr-

val déle, vrhlo by mne to do jiného stavu vědomí. Téţ se mi znovu vrátilo, ţe vana ne-

stojí na svém původním místě. (Má být uprostřed.) Bez slov jsem vyzval dalšího, aby to 



74 | S t r a n a  

 

zkusil taky. Následně jsme porovnali své pocity a proţitky; byla v tom jednoznačná 

shoda. 

Pak jsme ještě zkoušeli alespoň chvíli meditovat uprostřed místnosti. Bohuţel se 

do prostoru nahrnula další dávka turistů. Bylo ale zajímavé, ţe i oni zkoušeli s pyra-

midou komunikovat. Z toho usuzuji, ţe čím dál více lidí se snaţí pochopit její původní 

podstatu a účel. 

Následoval návrat na denní světlo a tropické vedro stejnou cestou.
 44

 

 

Ak pyramídy slúţili aj ako zdroj energie a boli po celom svete, potom civilizá-

cia, ktorá ich postavila, bola globálna a poznala také formy energií, ktoré dnes ešte ne-

poznáme. Môţeme o nich len fantazírovať, ale kvôli nášmu zaťatému materializmu sa 

k nim nedokáţeme prepracovať.  

Táto celosvetová civilizácia bola určite uchvacujúca. Spomienky na ňu pre-

trvávajú v mýtoch národov a dostala prívlastok Zlatý vek. Vládcovia z Adamovho rodu 

si určite potrpeli na krásu, ktorá je jedným z emanácií Boha. Ich stavby museli byť pre-

krásne, takisto štruktúra miest, ich odev, predmety dennej potreby. Všetko, čo pouţívali, 

hovorilo o tom, ţe oni sú tí mocní, oni sú vládcovia, ktorým sa má vzdávať česť a úcta. 

Ale aj napriek všetkej nádhere – ktorú však v prvom rade uţívali príslušníci Adamovho 

rodu – spoločnosť, ktorá vznikla pod taktovkou rajských ľudí, bola skazená a zlá.  

Boh miloval Adama a jeho rozhodnutie eliminovať ho nebolo prejavom pomsty, 

ani nekonal v afekte na základe urazeného ega. Rozhodol sa tak preto, aby zastavil šíre-

nie zla a zachránil to, čo sa zachrániť dalo. Na svet prišla potopa. 

 

 

 

 

 

                                                   
44 zdroj: http://www.suenee.cz/velka-pyramida-osobni-pribeh/ 

http://www.suenee.cz/velka-pyramida-osobni-pribeh/
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Svetová potopa 

Potopa sa z nejakého dôvodu spustila, ale zrejme k nej nedošlo nadprirodzeným 

spôsobom. Určite sa nad Zemou neobjavil oceán, ktorý spadol na zemský povrch; ani 

nezačala jedného pekného dňa len tak striekať voda zo zeme. Príchod potopy mal svoju 

kauzalitu. Obyvatelia Zeme museli vidieť varovné signály, pokiaľ neboli slepí a hluchí 

k svojmu okoliu. Je napísané, ţe náš svet zanikne v ohni. Tieţ to bude mať svoju 

kauzalitu: buď dôjde ku globálnej jadrovej vojne, alebo nás skolí asteroid, alebo bude 

iný dôvod na oheň, ale bude to dôsledok spoločenských alebo prírodných javov. 

Neprídu na Zem anjeli s plameňometmi. 

Aj k potope došlo v dôsledku nejakého algoritmu. Buď vtedajší vládcovia dispo-

novali zbraňami, ktoré narušili rovnováţny stav Zeme, alebo nastala prírodná katastrofa, 

ktorá so sebou priniesla zaplavenie súše vodou.  

Aj keď Stvoriteľ ľutoval, ţe stvoril človeka – Adama, aj tak ho miloval. Našiel 

v Adamovom rode jedného muţa, ktorý bol spravodlivý: Noacha. Bol to Adamov prav-

nuk a moţno patril k nejakej hŕstke Adamových potomkov, ktorí nesúhlasili s postojom 

svojich spupných príbuzných.  

Je pravdepodobné, ţe Noach postrehol náznaky prichádzajúcej katastrofy. Patril 

k tým, ktorí vzývali Stvoriteľa a mali s ním osobný vzťah. Nebolo ich veľa, skôr ţalos-

tne málo. Ich počet nestačil k tomu, aby potopa bola odvrátená. Ale Boh sa rozhodol, ţe 

nevyhladí Adamov rod úplne a ponúkol Noachovi moţnosť zachrániť sa. V dostatoč-

nom časovom predstihu mu predloţil plány na stavbu obrovského plavidla, ktoré odolá 

svetovej potope. 

Noach mal dostatok času na stavbu – 120 rokov. Koráb na záchranu genofondu 

bol veľkolepý. Jeho rozmery boli 145m dĺţka, 24m šírka a 14m výška. Dnešní odbor-

níci tvrdia, ţe Noach nemohol zostrojiť takú obrovskú loď z dreva, lebo takáto stavba 

by neodolala silnému vlnobitiu. Nezabúdajme ale, ţe Noach patril do Adamovho rodu. 

Bol dedičom a nositeľom „nadľudských“ schopností. Jeho IQ ďaleko presahovalo IQ 

dnešných géniov. Mal poznatky a vedomosti, o ktorých vieme veľmi málo – ak vôbec 
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niečo. Patril k ľuďom, ktorí dokázali postaviť obrovské pyramídy a iné mohutné stavby 

ako napr. sfinga, Baalbecká terasa; vymysleli hrozivé zbrane, zakladali ríše ... 

Noacha vo filmoch radi zobrazujú ako trhana, zarasteného uboleného chudáka, 

ktorý 120 rokov nepustí z rúk klince a kladivo. Ale Noach patril k „bohom“. Bol vzne-

šený, bohatý, dlhoveký, určite mal krásny výzor, býval v palácoch svojho rodu a celkom 

určite sa nelopotil na stavbe korábu on osobne. Na to mal sluhov. Uţ len samotná moţ-

nosť postaviť koráb napovedá, ţe Noach musel byť veľmi bohatý. Investoval obrovský 

majetok do nákupu dreva, do náradia, musel byť schopný manaţovať celú stavbu, musel 

mať jasno v tom, ako vytvárať rôzne oddelenia. Veď v korábe mali byť zvieratá, ľudia, 

ktorí boli zvyknutí na prepychové bývanie, dostatok potravy, pitnej vody pre všetkých, 

veci, potrebné na obnovu civilizácie, keď katastrofa prehrmí. Stavba korábu nebola oby-

čajná stavba. Pri jej realizácií musel Noach pamätať na veľmi veľa vecí. 

Noach rátal, plánoval, kreslil a jeho sluhovia pracovali podľa jeho pokynov.  

Ešte jeden dar dostal Noach od Boha: v priebehu stavby sa mu narodili synovia 

Šem, Cham a Jafet. 

 

Takáto obrovská stavba sa nedala len tak skryť. Noach asi náleţal k menej obľú-

beným členom Adamovej rodiny, pretoţe patril k tým, ktorí uznávali autoritu a moc 

JHVH a navrátili sa k nemu. A teraz ešte navyše v dobe prosperity začal hovoriť o akej-

si katastrofe a konci sveta! Musel zaţívať od svojich príbuzných posmech a znevaţova-

nie. Ale jeho dôvera v to, čo mu Boh povedal, bola neotrasiteľná. Vedel, odkiaľ prišli 

jeho predkovia, videl dôsledky ich vzbury a spojenectva s padlým anjelom a bol natoľ-

ko rozumný, aby sa dištancoval od deštrukčných tradícií svojej rodiny. Neprestal praco-

vať na stavbe záchranného korábu. 

Prešlo 120 rokov. Jeho traja synovia vyrástli, dospeli a oţenili sa. Keď uţ bolo 

všetko dokončené, stalo sa niečom nevídané: ku korábu začali prichádzať zvieratá. Išli 

v pároch bez toho, aby na seba vzájomne útočili. Musel to byť mimoriadny jav. Obrov-

ské mnoţstvo zvierat sa hrnulo do korábu a keby aj doteraz Noach nemal stopercentnú 
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istotu, teraz mu uţ bolo jasné, ţe sa stane niečo veľmi zlé. Zvesti o tomto jave sa museli 

rozniesť široko – ďaleko. Mnohí ľudia začali pochybovať o svojej neotrasiteľnej viere 

v to, ţe sa nič nemôţe stať. 

Keď sa nalodili zvieratá a ďalšie uţ neprichádzali ku korábu, Noach si povedal, 

ţe je čas, aby aj on s rodinou vošli do bezpečia. Osem ľudí – Noach, Šem, Cham a Jafet 

s manţelkami vstúpili do útrob lode a JHVH za nimi zavrel dvere. Bolo rozhodnuté. 

Títo ľudia vedeli, ţe ich svet zaniká. Je pravdepodobné, ţe sa snaţili z neho zachrániť 

čo najviac. Mali so sebou veci dennej potreby, cennosti, látky, kozmetické prípravky; 

vo svojich kajutách mali vzácny nábytok, umelecké predmety, nosiče dát – či uţ knihy 

alebo nejakú inú formu zachovávania informácií...  

Keď za nimi zavrel Boh vstup do korábu, Noachova rodina ustrnula a čakala, čo 

príde. Boli schovaní pred vonkajším svetom a nevedeli, čo sa deje okolo nich. Voda 

neprišla hneď. Ale taká obrovská planetárna kataklizma musela mať svoju predohru. 

Moţno to boli búrky, zemetrasenia, víchrice, atmosférické javy – niečo predchádzalo 

štyridsaťdňovému prívalu vôd. Noach s rodinou boli ušetrení pred týmito hororovými 

záţitkami. 

Čo asi preţívali? Strach? Úzkosť? Alebo mali v sebe pokoj?  

Ako sa správali zvieratá? Adam voľakedy dávno dával mená zvieratám, ktoré 

mu Boh privádzal. Moţno, ţe aj Noach dokázal ovládať zvieratá, utíšiť ich, priviesť do 

stavu spánku, aby v strachu nezdemolovali vnútro korábu a nepozabíjali sa. 

Prešlo sedem dní a podľa Biblie sa roztrhli všetky ţriedla nejakej veľkej prie-

pasti, otvorili sa prieduchy na oblohe a voda sa valila na zem zhora aj zdola.  

Keby sa našla Noachova archa v zachovalom stave, určite by sa na jej bráne na-

šli poškodenia, ktoré vznikali v dôsledku toho, ako sa ľudia zvonka snaţili dostať sa do 

korábu.  

Na zemi sa odohrávali srdcervúce scény. Voda postupne zaplavovala najprv níz-

ko poloţené pásma. Ľudia utekali do vyšších oblastí, aby sa zachránili. Ale voda preni-

kala vyššie a vyššie a postupne pohlcovala všetko ţivé. Vo vodách potopy zúfalo bojo-
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vali o ţivot zvieratá aj ľudia. Vlnobitie sa hralo s bezmocnými telami a postupne ich 

pohlcovalo, aţ kým nezanikli všetky volania o záchranu. 

40 dní a nocí sa valila voda na zem. Všetko, na čom si vtedajší svet zakladal, 

mizlo pod vodou. Pyšný, krutý, arogantný Adamov rod musel sledovať, ako zaniká to, 

čo stáročia budovali. Uţ druhýkrát vo svojej existencii prišli o všetko. V raji stratili 

postavenie Boţích spolupracovníkov a prišli o večný ţivot a teraz stratili aj dočasný 

ţivot. Uvedomovali si svoj podiel na tejto katastrofe? Alebo aj tentoraz vinili za to 

všetko Stvoriteľa? 

 

Noach a jeho rodina sedeli v korábe, ktorý sa po nejakom čase nadvihol a prúdy 

vôd ho začali unášať. Okolo nich prebiehala obrovská geologická aktivita. Preskupovali 

sa litosférické dosky, zemetrasenia kmásali zemský povrch, v atmosfére sa preháňali 

obrovské víchrice. A vody sa dvíhali a dvíhali. 

Postupne sa stratila suchá zem a ustali výkriky umierajúcich, aţ napokon uţ 

nebolo toho, kto by volal o záchranu. Loď sa zázrakom vyhla všetkému, čo ju mohlo 

poškodiť alebo zničiť.  

Po štyridsiatich dňoch sa konečne príval vôd zastavil. Všetko známe bolo preč. 

Zmizli mestá s obyvateľmi, zmizli paláce, voda pochovala nádherné záhrady, chrámy – 

zanikol vtedajší svet. 

Príval vôd trval 40 dní a nocí a ďalších 150 dní sa voda prevaľovala na povrchu 

Zeme, kým spodok korábu nezavadil o horu Ararat. O ďalších tri a pol mesiaca sa začali 

ukazovať vrcholky hôr a za ďalšie tri mesiace mohla Noachova rodina opustiť svoj 

dočasný domov. 

 Zem, na ktorú vystúpili z korábu, bola pre nich neznáma. Mali pred sebou me-

sačnú krajinu. Nevítal ich spev vtákov, nečakali ich sluhovia, nemali domov. Pohľad, 

ktorý sa im naskytol, ich zrazil na kolená. Ich svet zanikol. 

Takáto obrovská globálna katastrofa musela zanechať stopu aj v pamäti iných 

národov.  
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V roku 1914 Arno Poebel identifikoval v nippurskej zbierke Univerzitného mú-

zea v Pensylvánii spodnú časť zápisu na sedemstĺpcovej klinopisnej tabuľky ako sumer-

ského predchodcu babylonských a hebrejských príbehov o potope sveta. Fragment má 

veľa medzier a nečitateľných miest, ale predsa sa v ňom moţno jednoznačne dočítať 

o veľkej povodni, ako aj o arche a zachránenom muţovi, ktorý v tomto spise nesie meno 

Ziusudra: 

 

Stretli sa strašlivé búrky, koľko ich je 

A rozbesnela sa všeničiaca potopa 

Keď sedem dní a sedem nocí 

Priam katovali vzduté vodstvá zem 

Mohutná archa zmietala sa vo víchrici na ozrutánskych vlnách 

Zjavil sa Utu, svetlo rozdávajúc nebu, zemi 

Tu Ziusudra poodchýlil okienko na obrovskej arche 

A Utu, héros, zoslal svoje lúče do mohutnej archy 

Ziusudra, kráľ a vládca 

Pred Bohom na tvár padol 

Kráľ obetoval Bohu vola, na dôvaţok barana dal zabiť. 

 

 Tento príbeh o potope bol potvrdený v roku 1922. Vtedy dva tímy z Pensylván-

skej univerzity a Britského múzea  pod vedením sira Leonarda Wooley-ho začali s ar-

cheologickými prácami v Mezopotámii v starovekom meste Ur. O tomto hĺbkovom 

kopaní rozpráva Wooley v knihe Ur v Chaldejsku – dvanásť vykopávok v Abrahá-

movej vlasti: potopa. 

 

Ďalšiu správa o potope z tejto oblasti prináša babylonské dielo Epos o Gilgame-

šovi. Tento epos sa datuje do obdobia cca 2000 rokov p.n.l., prípadne ešte neskôr. 

V epose Gilgamešovi rozpráva Babylončan Ut-napištim o tom, ako ho Boh varoval pred 
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potopou. Do veľkého člnu naloţil Ut-napištim svoju rodinu, zlato, striebro, domáce 

zvieratá a tieţ zvieratá po páre z kaţdého druhu, ktoré ţili v prírode. Potom sa spustil 

dáţď. 

 

V gréckych mýtoch je varovaný pred potopou Deukalion. Zachránil sa v člne so 

svojou ţenou Pyrhou. 

U Indov sa traduje potopa takisto a meno zachráneného muţa je Manu. Manu 

pristál so svojou loďou v Himalájach. 

Podobné legendy o potope sú známe v Číne, Austrálii, Polynézii ale tieţ 

u Mayov, Inkov, Aztékov. 

Bádateľ profesor J. Riem zistil, ţe existuje asi 300 (!) rôzne početných národov, 

ktoré vo svojich povestiach a mýtoch majú zmienku o veľkej potope. Podľa iných pra-

meňov traduje potopu dokonca aţ 600 kultúr. 

Tieto príbehy o potope z rôznych kútov sveta majú mnohé spoločné znaky. 

Najčastejšie vyskytujúce sa témy sú: varovanie z nebies, ktoré ľudia odignorujú, samot-

ná povodeň, stavba a konštrukcia archy a obnovenie ţivota na Zemi. 

 

V Biblii máme popísané rozmery archy v lakťoch. Existuje však 15 rôznych dru-

hov lakťov s rôznou dĺţkou. Odborníci udávajú moţné rozmery archy:  

- dĺţka 133,2 aţ 233,1 m 

- šírka 22,2 aţ 38,85 m 

- výška 13,32 aţ 23,31 m 

Vďaka týmto rozdielom v rozmeroch archy dochádza k pomerne veľkým roz-

dielom v celkovom objeme všetkých troch poschodí. Objem korábu mohol byť od 

39 388 m
3 

po 211 094 m
3
. Noachovu archu predčil len Titanic, ktorý bol dlhý 300 m 

a vysoký ako 11- poschodová budova. 

Jedna z teórií o tom, čo mohlo vyvolať potopu planetárnych rozmerov hovorí 

o dopade asteroidu:  
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Roztrúsený charakter kozmických nárazov v rámci zemegule moţno pripísať 

zemskej rotácii; súčasne to značí, ţe šlo o paralelný priebeh udalostí. Kráter po náraze, 

ktorý Luis Alvarez identifikoval pri Yukatáne, nie je jediný; väčšie vesmírne telesá sa 

postarali o veľké diery aj na iných miestach Atlantického oceánu. Neďaleko Portorika 

sú dodnes v morskom dne dve vyše 7000 metrov hlboké diery, ktoré sú zakreslené 

takmer na kaţdej mape. Otto Muck predpokladá, ţe ich majú na svedomí dve časti 

obrovského planetoidu s hmotnosťou bilión ton, ktoré prileteli zo severozápadu. Zá-

plavová vlna vyvolaná dopadom obdobných úlomkov by sa zdvihla do výšky 10 kilo-

metrov, takţe pod vodou by sa ocitol i sám Mount Everest, ktorý sa kedysi moţno ani 

nevypínal do dnešnej výšky. V Biblii i rôznych mýtoch sa však jasne píše o takejto 

záplavovej vlne a ako dôkaz slúţia i nálezy fosílií na vyššie poloţených miestach.  

V niektorých mýtoch o potope sa hovorí o viacerých nárazoch. V ságe kmeňa 

Yámana z Ohňovej zeme sú podchytené dva samostatné nárazy. Po odznení jednej 

katastrofy sa spomína druhá, ktorá s časovým posunom zaplavila i vrchy. Aztékovia sa 

vo svojich mýtoch zmieňujú o rokoch, ktoré jasne opisujú priebeh potopy.  

Geológovia Edith a Alexander Tollmannovci zhŕňajú poznatky posledných rokov 

o priebehu kataklizmatickej potopy:  

• Náraz kométy (asteroidu/planétky.  

• Zemetrasenie spôsobené nárazom,  

• Rozpútaná sopečná činnosť,  

• Ohnivá víchrica a svetový poţiar,  

• Záplavová vlna (potopa),  

• Kataklizmatická noc,  

• Kataklizmatická zima,  

• Prívaly daţďa, záplavy snehu a vriaci oceán,  

• Tvorba jedovatých látok zamorujúcich ţivotné prostredie, 

• Rozklad ozónu a ţiarenie, 

• Skleníkový efekt,  
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• Masový uhyň tvorstva následkom kataklizmy,  

• Explózia ţivota.  

Keďţe pred výskumom, ktorý začal Alvarez, sa k dejom pristupovalo izolovane 

a  povaţovali sa za lokálne ohraničené, nevyhnutne chýbal globálny súvis. Napríklad zo 

súvisu vytrhnutý scenár kataklizmatickej zimy a s ňou súvisiaceho náhleho zmrznutia 

mamutov do dnešných čias unikal rozumnému vysvetleniu. Z počítačových simulácií v 

Sandia National Laboratory v Albuquerque (Nové Mexiko) vyplynulo, ţe pri náraze 

asteroidu v Yukatáne došlo v dôsledku ťaţkých mračien prachu akoby k zatmeniu slnka. 

Ochladenie, ktoré vzápätí nastalo, vyvolalo klimatický šok, na ktorý doplatilo ţivotom 

mnoho tvorov (dinosaury, mamuty). Popritom sa ešte zistilo, ţe v centre nárazu sa tep-

lota zvýšila o pár tisíc stupňov, takţe pri jedinom zásahu sa vyparilo 100 miliárd ton 

horniny. Z vysokého obsahu síry sa vytvoril hustý mrak, ktorý sa stabilne usadil v at-

mosfére. Z obrovskej diery v zemskej kôre muselo vytiecť neuveriteľné mnoţstvo magmy, 

ktorá zaplavila rozsiahle plochy a pochovala pod sebou všetko ţivé. Nie je vylúčené, ţe 

práve takýmto spôsobom vznikla na indickom subkontinente Dekkanská planina, ktorá 

sa rozprestiera na ploche vyše 500 000 km. Horúčava, bleskovo sa šíriaca z ohniska 

explózie, bola potom zdrojom poţiaru, ktorý zachvátil celú Zem. Rozbesnený orkán ruka 

v ruke s búrkou páľavy napredoval rýchlosťou 1200 km/h a za obeť mu padli i lesy 

vzdialené tisícky kilometrov. Z úlomkov komét a ohnivého daţďa rádioaktívneho spádu 

vzišli katastrofálne veľkoplošné poţiare, ktoré sa z rôznych centier šírili na všetky 

strany. Zo smrtonosnej ţiary vybuchovali skaly, vysychali rieky a vreli jazerá i moria. 

Pre porovnanie s ničivými poţiarmi v mestách či rozpútaným peklom na veľkých prí-

rodných plochách treba uviesť, ţe teploty podstatne prevyšovali 1500 °C. Podľa toho sa 

v mýtoch vôbec nepreháňa, ak sa spomínajú tekuté rudy hôr. Tento fakt zároveň nahrá-

va mojej teórii o rýchlom tvrdnutí hornín. Zo staroperzského náboţenstva sa teda do-

zvedáme pravdu, ak čítame o kovoch, ktoré sa skvapalnili v horách a ţeravým prúdom 

zaliali Zem. Pripomeňme si, ţe bod tavenia medi je 1083 °C, striebra 961 °C, zlata 

1063 °C a čistého ţeleza 1535 °C. Pri celosvetovom poţiari však vládnu ešte vyššie 
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teploty. Z toho teda vyplýva, ţe na staré mýty netreba hľadieť ako na fantáziou zaťaţené 

výpovede, ako sme si, ţiaľ, zvykli. Vrstva sadzí v atmosfére odráţala horúčavu, a zvyšo-

vala tak vysychanie zemského povrchu. Nie je vylúčené, ţe dochádzalo aj k spekaniu 

jednotlivých surovín. Sopečná hornina vymrštená aţ do výšky 1000 km uţ vychladnutá 

dopadala späť na Zem, kde sa opätovne roztavila. Ţeravé nebo v zhubnom mraku ţiary 

doslova doľahlo na povrch Zeme. V medzných vrstvách hliny sa našli sadze pochádzajú-

ce prevaţne zo spálených ihličnatých lesov a ich ţivíc. V staroindickom mýte stvorenia 

sa spomína hustý dáţď rozţeraveného drevného uhlia. Kmeň Quiché v Guatemale mal 

zasa do činenia s padajúcou ţivicovou masou a „nad hlavami im praskalo", ako keď sa 

rozbesní oheň. I. Velikovsky sa zmieňuje o budhistickej knihe Visuddih-Maggd, v ktorej 

sa nachádza aj kapitola o cykloch sveta:  

„Jestvujú tri spôsoby záhuby: záhuba vodou, záhuba ohňom a záhuba vetrom ... 

po tom, čo uţ uplynul dlhý čas od chvíle, keď dáţď ustal, zjavilo sa druhé slnko... niet 

rozdielu medzi dňom a nocou ... zem spaľuje horúčava, čo nemá konca - kraja ..." 

V Sibyliných knihách nájdeme vysvetlenie:  

„Deväť sĺnk je  deväť epoch ... V súčasnosti máme siedme slnko." I. Velikovsky 

si kladie otázku, či príčina pre pouţitie slova slnko namiesto slova epocha nespočíva v 

tom, ţe „v kaţdej epoche sa na oblohe menil vzhľad súhvezdí aj ich dráhy."  

Záplavové vlny po zemetrasení sprevádzanom vulkanickou činnosťou 

gigantických rozmerov, po ohnivej búrke a svetovom poţiari nastalo to, čo si vlastne 

pod potopou predstavujeme: mohutná záplavová vlna. Vodný panel, čo sa vzdúval do 

výšky hôr, sa v pološere spôsobenom lietajúcim popolčekom s hrozivým hukotom valil 

od horizontu k horizontu do vnútrozemia. Vulkanická činnosť a rozţeravené masy 

horniny derúce sa z trhlín zeme spôsobili, ţe voda morí zovrela. Vriaca vodná masa 

zaliala aj vrchy a horské masívy. Všetko, čo aţ dovtedy preţilo, bolo obarené 

a priškvarené. Vyčíňajúci poţiar sa však zároveň aj hasil. A tak sa vo väčších, na uhoľ 

spálených organických nakopeniach zachovali rôzne predmety i lístie stromov. Pre tieto 

nevšedné nálezy, ktoré v myšlienkovom súzvuku so vţitým obrazom sveta boli bez 
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ďalších úvah či výskumov povaţované za nepravé, pretoţe sa vraj našli na 

„nesprávnom" mieste a v geologicky priskorej časovej epoche, potopa predstavuje 

logicky presvedčivé vysvetlenie, ktoré oficiálna veda v rámci svojho prístupu nemohla 

ani len sformulovať. Gigantické záplavové vlny zanechali vo vyšších polohách Álp, 

v Himalájach aj iných horstvách fosílne morské stopy, dobre známe bezmála kaţdému 

turistovi. Zvyšky veľkých lodí a kamenných kotiev sa našli vo výške 4000 aţ 5000 

metrov vo východnej Anatólii i na arménsko-tureckom vrchu Ararat, kde moţno aj 

pristála Noemova archa. O strašidelnej sile záplavových vín sa dozvedáme aj z knihy 

Genezis (7,19-21):  

„Vody Zeme sa mohutne vzduli a prekryli všetky vysoké hory Zeme pod klenbou 

nebeskou. Masy vody stúpli pätnásť lakťov nad hory a celkom ich pohltili. Všetko, čo 

bolo z mäsa, v nej našlo smrť ..."  

Obludný rozsah záplavovej vlny zreteľne dokumentujú slová: prekryli všetky 

vysoké vrchy. Geologické nálezy, svedectvá starých mýtov i iné zdroje, ktoré pri-

chádzajú k slovu v tejto knihe, to iba potvrdzujú, aj keď moţno vychádzať 

z predpokladu, ţe pred potopou sveta boli vrchy moţno o niečo niţšie, pretoţe v rámci 

tejto kataklizmy došlo aj ku konečnému vyvrásneniu horstiev.  

(Z knihy „Darwinov omyl“ od Hansa-Joachima Zillmera) 

 

Zlatý vek skončil vo vodách. Podľa Biblie aj podľa legiend národov tí, ktorí pre-

ţili, museli začať od nuly. Vody pochovali celú Adamovu rasu s výnimkou Noacha 

a jeho rodiny.  

Preţivší ľudia museli prejsť silnou traumou. Know-how predpotopnej civilizácie 

bolo preč. Ako by sa naša dnešná civilizácia vyvíjala ďalej, keby sme jedného dňa prišli 

o všetky vymoţenosti – autá, telefóny, internet, elektrinu ... ? Ako by sme sa cítili 

a správali, keby sme museli začať od nuly? Zaobstarať si potravu, odev, miesto, kde sa 

dá schovať pred nečasom, ochrániť sa pred zlodejmi, postarať sa o teplo; pre mnohých 
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dnešných ľudí by asi bola prijateľnejšou smrť, ako takýto reštart. Trvalo by stovky 

rokov, kým by sme sa dostali na dnešnú úroveň – ak vôbec ... 

Aj preţivší potopu museli začať odznovu. Koľko ľudí preţilo? Biblia uvádza, 

ţe  zachránených bolo osem – Noach, Šem, Cham a Jafet a ich manţelky. Je moţné, aby 

takáto málopočetná skupina ľudí mohla znovu zaľudniť Zem? V demografii sa uvádza, 

ţe na preţitie druhu je potrebná: 

- dostatočná genetická variabilita: 

- je potrebná kvôli tomu, aby sa populácia mohla prispôsobiť zmenám 

ţivotného prostredia. V malých populáciách dochádza k strate genetickej 

variability a dôsledkom je náchylnosť ku zhubným genetickým zmenám, 

ktoré vedú v ďalších generáciách k vyhynutiu populácie; 

- efektívna veľkosť populácie:  

- je to počet reprodukujúcich sa jedincov, ktorí prispievajú do genofondu. 

V reálnych situáciách je podstatne menšia, ako okamţitá veľkosť 

populácie. EVP je v priemere len okolo 11% celkovej veľkosti populácie. 

Pre zachovanie a rast populácie je nevyhnutná pôrodovosť 2,1 dieťaťa na 

ţenu v plodnom veku. 

 

Nevieme, nakoľko bola zabezpečená genetická variabilita, aby nedošlo v Noacho-

vom rode k degeneratívnym mutáciám. Štyria muţi a štyri ţeny, ktorí mali spoločných 

predkov – Adama a Evu – mohli byť uţ veľmi vzdialení príbuzní, alebo aj veľmi blízki 

príbuzní. V tej dobe nebol zákaz brať si za ţivotných partnerov brata alebo sestru. Je to 

známe u faraónov, ale napokon aj Abrahám mal za manţelku svoju sestru a nebolo mu 

to vytknuté ani od ľudí ani od Boha.  

Otázkou ostáva: ako sa mohli štyri ľudské páry rozmnoţiť natoľko, aby zaľud-

nili za pár storočí všetky kontinenty, zakladali mestá, kráľovstvá po celej zemi? Na túto 

otázku nám snáď prinesie odpoveď čas – tak, ako vţdy doteraz. 
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Faktom ostáva, ţe po potope sa znovu začína rozvoj civilizácie. Znovu sa začína 

organizovať spoločnosť, vyrastajú ríše, ktorým vládnu väčšinou Noachovi potomkovia. 

Traja synovia Noacha nesú mená, ktoré predznamenajú poslanie ich rodov: 

 

- najstarší syn sa volal Šem – preklad jeho mena znamená: Meno. Prečo dal 

Noach svojmu synovi takéto meno? Mohlo to byť jedine z toho dôvodu, ţe tým chcel 

niečo vyjadriť. O aké Meno teda ide?  

Adamove deti vedeli, ţe JHVH je ich Stvoriteľ, ale je ľudským rozumom nevy-

stihnuteľný. On je duch (pri dnešnej úrovni vedy by sme povedali skôr špecifická forma 

energetického poľa, ktorá je nosičom absolútneho vedomia) a ţiadna stvorená bytosť 

nie je schopná porozumieť a pochopiť, ako takéto vedomie funguje. Sme schopní po-

znať len niečo málo z Boţích prejavov a aj to len vtedy, ak si jeho existenciu a konanie 

premietneme do našich známych pomerov.  

Slovo schéma (čo je prepis slova šem do našich jazykov) znamená: zjednodu-

šený a myšlienkovo plochý priemet obsahu, deja do inej roviny.  

Moţno Noach pri narodení svojho prvého syna chcel vyjadriť svoj vzťah k Stvo-

riteľovi práve tým, ţe dal svojmu synovi meno, ktoré vyjadruje, ţe Boh je vysoko nad 

ľuďmi; ani Adamov rod nie je schopný sa ani len k nemu priblíţiť a dokáţeme ho po-

znať len do tej miery, do akej je on ochotný sa prejaviť v našej realite. Nemôţeme ho 

poznať tak, ako poznáme iného človeka. Môţeme vnímať iba jeho čiastočný obraz, iba 

jeho Meno – JHVH, nie samotnú večnú Existenciu.  

Šem je nositeľ tohto Mena a pri kaţdom vyslovení jeho mena je dávané najavo, 

ţe Boh je mocný, nepoznateľný a nedosiahnuteľný.  

Ľudia pred potopou nemali pred JHVH bázeň. Ich snaha bola zameraná na to, 

aby sa vyrovnali svojmu Stvoriteľovi. Noach patril medzi tých ľudí, ktorí mali k JHVH 

iný prístup. Uctievali ho. To znamená, ţe uznali jeho veľkosť, moc a milosrdenstvo 

a nemali snahu vyrovnať sa mu. Preto dostal Noach šancu zaloţiť nový ľudský rod. Šem 

išiel v šľapajach svojho otca Noacha a stal sa praotcom všetkých, ktorí uctievajú JHVH. 



87 | S t r a n a  

 

- stredný syn je Chám – jeho meno znamená ţeravý, horúci. V Biblii v Ţalmoch 

nájdeme výroky:  

„A pobil všetko prvorodené v Egypte (Boh), prvotiny sily v stánoch Chámo-

vých“.
 45

 

„A prišiel Izrael do Egypta a Jakob pohostínil v zemi Chámovej“.
46

 

„Zabudli na silného Boha, svojho Spasiteľa, ktorý činil veľké veci v Egypte, di-

vy v zemi Chámovej.“
47

 

Druhý syn Noacha po potope odišiel do Egypta, ktorý niesol vďaka nemu prí-

vlastok „zem Chámova“. Nevieme, aké meno mal Chám v Egypte, ani to, či patril 

k vládnucej vrstve, alebo bol v pozadí diania a poťahoval nitkami, ale určite sa stal roz-

hodujúcim činiteľom v celom regióne. 

Chám mal synov: 

Kúš – zakladateľ Etiópie, 

Micrajim – praotec, ktorý zaloţil/zorganizoval Egypt. V hebrejčine je Egypt 

nazvaný Micrajim. Zrejme sa Micrajim tu usadil spolu so svojím otcom Chámom a pre-

to niekedy Egypt nazývajú aj zem Chámova, 

Put – zaloţil niektorú z dnešných afrických krajín (Somálsko?), 

Kanaán – praotec Feničanov a ostatných národov na Sinajskom polostrove. 

Chám, verný svojmu menu, obsadil teritóriá v horúcejších oblastiach severnej 

Afriky. 

 

- najmladší syn Noacha dostal meno Jafet – význam jeho mena: rozšíriť alebo 

aj: byť krásny, výnimočný. Pokladajú ho za praotca národov na pobreţí Stredozemného 

mora, v Európe aj v Malej Ázii. Jafetovi potomkovia obsadili veľké územia a v koneč-

nom dôsledku v 17. aţ 19. storočí n.l. kolonizovali takmer celú planétu: Veľká Británia 

kolonizovala začiatkom 17. storočia osady v Severnej Amerike a obchodné stanice 

                                                   
45 Ţalm 78,51 
46 Ţalm 105,23 
47 Ţalm 106,21 
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v Západnej Indii, Východnej Indii a Afrike. V 18. storočí pribudol Gibraltár, územia 

v  Indii a Kanada (1763), od konca 18. storočia Malajský polostrov (Malaya), Mys 

dobrej nádeje, Cejlón, Malta a Austrália (1788) s Novým Zélandom. V 19. storočí 

pribudol Aden (1839), Hongkong (1842), Suezský prieplav (1875 – 1956), Nigéria, 

Egypt, územia neskoršej Britskej východnej Afriky (Keňa, Uganda, Zanzibar a Tanga-

nika) a  časť dnešnej Juhoafrickej republiky. Po prvej svetovej vojne pribudla Nemecká 

východná Afrika, časť Kamerunu a Toga, Nemecká juhozápadná Afrika, Mezopotá-

mia, Palestína a Nemecké tichomorské ostrovy. O kolonizáciu v menšom merítku sa 

snaţili aj Španieli, Portugalci, Taliani, Nemci ... 

Potomkovia Jafeta sa – v súlade so svojím menom – rozšírili takmer po celom 

svete a stali sa aj výnimočnými, nakoľko všetky súčasné vyspelé krajiny sú dielom 

Jafetových detí. 

  

Mená týchto troch synov v tejto podobe sú známe vďaka Biblii, ktorá je zákla-

dom ţidovského aj kresťanského náboţenstva. V časoch po potope sa mená Šema, 

Cháma a Jafeta mohli meniť v závislosti od toho, v akej krajine ţili. 
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Nový začiatok 

Potopou sa na Zemi všetko zmenilo. Zanikli technológie, stratili sa vedomosti, 

zanikla forma spoločenského usporiadania. Tí, ktorí túto globálnu katastrofu preţili, 

začínali od piky. Ale čo bolo podstatné pre obyvateľov Zeme je to, ţe sa zmenil ich 

vzťah k Bohu. 

Civilizácia pred potopou mohla poznať Boha z osobnej skúsenosti Adama a Evy 

z doby, keď ţili v raji. Keď naši prarodičia boli vyhostení na Zem, ich ţivot sa začal 

merať pozemskými rokmi. Adam ţil na Zemi 930 rokov a za ten čas mohol mnohým 

svojim potomkom rozprávať o ţivote v raji, o stvorení jeho a aj Evy, o rozkole so Stvo-

riteľom. Samozrejme, ţe jeho interpretácia toho, čo sa v raji udialo, bola podaná z jeho 

pohľadu. Adam neurobil pokánie zo svojej vzbury. Keby sa tak stalo, história našej 

civilizácie by sa vyvíjala úplne inak.  

Ale kaţdý z jeho rodu vedel o Bohu, poznal ho ako reálnu bytosť, ktorá stála 

za  zrodom celej ich rodiny. Nenašiel sa blázon, ktorý by jeho existenciu spochybňoval. 

Práve naopak: Boh bol pre nich člen rodiny, Otec, ktorý ich vypudil z ich domova.  

V Adamovom rode boli všetci dlhovekí. Ţili stovky rokov a jednotlivé generácie 

sa veľa rokov prekrývali. Vďaka tomu si mohli odovzdávať svoje poznatky, skúsenosti 

a tým pádom sa ich vedomosti a zručnosti kumulovali. Ak my dnes dokáţeme pri tak 

krátkom ţivote načerpať dostatočné vedomosti k tomu, aby sme celú civilizáciu posú-

vali vo vývoji dopredu, naši adamovskí predkovia to mali podstatne jednoduchšie. Svo-

je vedomosti a objavy zdieľali s ostatnými ľuďmi nie desiatky ale stovky rokov. 

Ešte aj Noachove deti patrili medzi dlhovekých, aj keď uţ bol nad nimi vyslo-

vený verdikt: budú ţiť len 120 rokov.
48

 Časť svojho ţivota – zhruba prvých sto rokov – 

ţili ešte na predpotopnej zemi a z rozprávania ostatných členov Adamovej rodiny po-

znali históriu svojho rodu.  

V rodovej línii Adama bol Noach len druhý v poradí od Adama: Adam a jeden 

z jeho potomkov Matuzalem ţili súčasne 243 rokov; Matuzalem a Noach ţili súčasne 

                                                   
48 1.Mojţišova 6,3 
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600 rokov a dokonca Matuzalem bol asi 100 rokov aj súčasníkom Noachových synov. 

Tým pádom tragédiu z raja poznal Noach takmer z prvej ruky.  

Potopou sa zmenil vzťah ľudí k Bohu. Nevieme, koľko pôvodných pozemšťanov 

– a či nejakí – potopu preţilo, ale z Adamovho rodu ju preţil len Noach s rodinou.  

A aj keď Šem, Chám a Jafet poznali svoj pôvod a poznali aj Boha, ktorý komu-

nikoval osobne s ich otcom, ďalšie generácie stratili tento intímny vzťah k Stvoriteľovi. 

Postupne, ako ľudí pribúdalo, poznanie Boha sa posúvalo do oblasti mýtov a skresle-

ných poloprávd. K takémuto skresleniu reality prispelo aj to, ţe po potope sa začal dra-

maticky skracovať vek Adamových potomkov. Rýchlejšie sa striedali generácie a pô-

vodný Adamov rod začal upadať.  

Aj keď bol Noach osobne spravodlivý človek, dôsledky pádu jeho prarodičov – 

inklináciu k zlému – prenášal ďalej na svojich potomkov. Z histórie vieme, ţe z jeho 

troch synov iba Šem zostal verný Bohu. Zo Šemovej rodovej línie vyrástol neskorší 

národ Izrael ako priamy pokrvný pokračovateľ Adamovej rodovej línie. 

 

Trvalo nejaký čas, kým sa ľudia spamätali z potopy. Zachránení ľudia museli 

prejsť veľmi ťaţkými psychickými stavmi. Radosť z preţitia, hrôza zo zániku miliónov 

ţivotov, strata rodiny, majetku, domova, obavy o zabezpečenie ţivotných potrieb – to 

všetko muselo v členoch Noachovej rodiny vytvárať veľkú psychickú nestabilitu. Ak 

Adam mal horkosť v duši za to, ţe museli opustiť raj, medzi Noachovými potomkami sa 

určite našli takí, ktorí v sebe nosili hnev alebo aţ nenávisť voči Bohu za to, čo sa stalo 

s ich rodinou. Nie všetci videli tragédiu svojho rodu ako dôsledok ich vlastného hriechu. 

Kaţdý člen Adamovej rodiny, pokiaľ neumrel násilnou smrťou, ţil stovky ro-

kov. Táto dlhovekosť im poskytovala obrovské moţnosti a výhody pred ostatnými 

obyvateľmi Zeme. Mali čas zhromaţďovať vedomosti, majetky, nájsť spôsoby, ako si 

podrobiť druhých ľudí; mali čas na to, aby zakladali kráľovstvá, budovali nádherné 

mestá, stavali chrámy, podmaňovali si všetko, čoho sa im zachcelo. Po potope stratili 

Adamovi potomkovia svoju dlhovekosť a postupne sa ich vek skracoval natoľko, ţe sa 
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stratil rozdiel medzi nimi a ostatnými ľuďmi. Ich dĺţka ţivota postačí tak akurát na to, 

aby odchovali ďalšiu generáciu a mohli sa obohatiť o skúsenosti, ktoré môţeme získať 

ako ľudské bytosti. Z generácie na generáciu môţeme sledovať, ako prebiehalo skra-

covanie ţivota Adamovej rasy po potope: 

Šem – ţil 600 rokov; 

Arfaxad/Arpakšad – ţil 438 rokov, narodil sa 2 roky po potope; 

Sale/Šelach – ţil 433 rokov, toto meno nesie aj krajina severne od Perzského 

zálivu; 

Heber – ţil 464 rokov; je praotcom Hebrejov, jednej skupiny Arabov a tieţ 

niektorých aramejských kmeňov; 

Peleg – ţil 239 rokov; pri jeho mene je v Biblii veta: Za jeho dní bola rozdelená 

zem. Ide o dozvuky potopy? Alebo došlo k nejakému veľkému zemetraseniu? 

Rehu/Reu – ţil 239 rokov; 

Sarug/Serug – ţil 230 rokov; 

Náchor – ţil 148 rokov; 

Térach – ţil 205 rokov; väčšinu ţivota preţil v meste Ur, neskôr sa z neho 

vysťahoval spolu so synom Abramom, jeho ţenou Sárou (zároveň to bola aj jeho 

dcéra) a vnukom Lotom; 

Abram/Abrahám – ţil 175 rokov; 

Izák – ţil 180 rokov; 

Jakob – ţil 147 rokov; 

Jozef – ţil 110 rokov. 

Toto sú generácie od Šema po Jozefa, ktorého jeho bratia predali do Egypta 

a tam sa časom stal pravou rukou vtedajšieho faraóna.  

Z hľadiska záchrany Adamových potomkov je významná práve táto vetva 

Noachovho rodu – rod jeho najstaršieho syna Šema. Do tejto vetvy sa narodil Abram, 

neskôr premenovaný na Abraháma, ktorý sa stal kľúčovou postavou pri záchrane Ada-

movho rodu. Abrahám je nazvaný otcom viery a samotný JHVH ho nazýva svojím 
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priateľom. Akým spôsobom sa Abrahám mohol dopracovať k takémuto výnimočnému 

titulu? 

 

Po potope sa Noachovi synovia rozdelili a kaţdý sa realizoval v inej krajine. 

Šem zostal tam, kde podľa istých indícií ţili pred potopou Adam a Eva a kde pristál 

Noachov koráb po ukončení potopy – v oblasti Blízkeho východu. Tu sa mu narodili 

potomkovia. Ale vek Adamových detí sa skracoval postupne, z generácie na generáciu. 

Vďaka tomu sa mohlo stať, ţe Noach bol súčasníkom Téracha, Abrahámovho otca 

a Šem bol súčasníkom Abraháma. Šem bol dokonca súčasníkom aj Abrahámovho syna 

Izáka. Poznanie o rodovej dráme tak získal Abrahám od ľudí, ktorí o nej veľa vedeli. 

Vďaka dlhovekosti bol Abrahám len piaty v poradí od Adama: 

 

 Celkom určite sa v Šemovej rodine informácie o raji, o páde Adama a Evy, 

o predpotopnej civilizácii, o potope rozprávali a Abrahám bol zrejme pozorným 

poslucháčom týchto rodinných príbehov. A tak, ako voľakedy jeho praotec Noach, aj 

Abrahám si vybral cestu: rozhodol sa ţiť s Bohom. Jeho prastrýkovia Jafet a Chám si 

budovali svoje ríše a na Boha zabudli alebo zanevreli, ale Abrahám si ho zamiloval. 

Moţno po nociach veľa rozmýšľal o minulých udalostiach a učil sa z nich. Nevieme, 

kedy ho Boh prvýkrát oslovil, ale komunikovali spolu.  
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Smrteľná porucha 

JHVH varoval Adama v raji:  

„Toho dňa, ktorého budeš jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, istotne 

zomrieš!“ 

Aj keď to moţno Adam vtedy nevnímal, ale v okamihu pádu sa jeho duch od-

delil od Zdroja ţivota a on aj jeho ţena prepadli smrti.  

V Biblii je napísané: „Odplatou za hriech je smrť“.
49

  

Hriech - toto slovo je v našej dobe takmer neznáme. Ľudia si pod ním predsta-

vujú niečo zlé; niečo, čo odporuje morálke. Ale ak chceme vedieť, čo je obsahom slova 

hriech, treba sa pozrieť do pôvodného textu hebrejskej Biblie. Pre slovo hriech tu náj-

deme niekoľko výrazov: 

- chatta´– znamená zísť z pravej cesty (určenej zákonom alebo Bohom); trafiť 

vedľa, minúť sa cieľa, byť neverný, nesplniť sľub, záväzok; 

- ´ávón – označenie pre niečo krivé, pokazené vnútro; myslenie, ktoré nie je 

v súlade s Boţou vôľou; neprávosť, previnenie, úmyselné zídenie z cesty; 

- réša´– konanie proti povinnosti, prestúpenie príkazov, neprávosť, prevrátenosť; 

- péša´– vzbura, odmietnutie, sprenevera, zrada, odpadnutie, odstúpenie, never-

nosť voči Bohu. Tento výraz pouţívali najčastejšie proroci; 

- ´ášám – pouţíva sa vtedy, keď sa označujú následky, ktoré hriech so sebou 

nesie; ide o vnútorný stav, ktorý vznikol po hriešnom čine. 

 

Z týchto výrazov, pouţívaných v pôvodnom jazyku Biblie pre pojem hriech je 

zjavné, ţe slovo hriech je označením existenčného vnútorného stavu bytosti, ktorá sa 

rozhodla ţiť a konať v protiklade k vytýčeným pravidlám, zákonom, hraniciam. Tento 

vnútorný deštrukčný stav je nasmerovaný proti Stvoriteľovi, nakoľko zákony, stanovené 

spoločnosťou, v ktorej ţijeme, sme schopní akceptovať. Odmietame len Boţie pravidlá. 

                                                   
49 List Rimanom 6,23 
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Táto smrteľná porucha, vzniknutá pri páde našich prarodičov, je dedičná a za-

siahne nielen naše deti, ale aj kaţdého človeka, ktorý prijme náš spôsob myslenia a náš 

hodnotový systém. Príklad na to nájdeme v súčasnej histórii: keď Japonsko na konci 

2. svetovej vojny kapitulovalo, USA s cieľom zabrániť militantným snahám japonského 

cisárskeho dvora implantovali americkú kultúru do japonského prostredia. Vznikla aká-

si hybridná kultúra, v ktorej Japonci stratili seba samých a prijali spôsoby, hodnoty 

a ciele americkej spoločnosti. Tak sa mohlo stať medzi iným aj to, ţe v kultúre, kde ani 

nemali slovo pre matkovraha, sa takéto zločiny objavili. 

 

Aj keď Noach s rodinou boli zachránení a mohli začať nový ţivot na očistenej 

Zemi, inklináciu k zlu si preniesli aj sem. Stvoriteľ vedel, ţe táto porucha sa nedá na-

praviť, môţe sa vymazať len smrťou jej nositeľa, ale napriek tomu mal a stále má nepo-

chopiteľnú lásku k Adamovi. Preto JHVH našiel spôsob, ako Adamových potomkov 

zachrániť a navrátiť ich k ich pôvodnej sláve a veľkosti. 

Od potopy sa začal realizovať plán, ktorý Boh naznačil uţ v raji, keď povedal 

diablovi: „Poloţím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ţenou; medzi tvojím semenom 

a medzi jej semenom; on ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.“ 
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Záchranný plán 

Noach si ctil Boha a takisto jeho syn Šem. Od nich sa ďalej ťahala niť, na konci 

ktorej bude vysporiadanie sa so vzburou, odmietnutím a neverou Adama. 

Keďţe išlo o záchranu Adama – toho druhu ľudských bytostí, ktoré mali 

špeciálnu misiu v rámci celého univerza, bolo potrebné zachovať čistú rodovú líniu 

od  Adama aţ k muţovi, ktorý bude schopný napraviť Adamove zlyhanie a dokončiť 

plán Stvoriteľa.  

Podľa čoho, podľa akého kritéria si JHVH vyberal z Noachových detí a vnukov 

ten rod, ktorý bude vo svojej pamäti uchovávať poznanie o ňom samotnom a o dráme, 

ktorá sa začala pred stovkami rokov a jej dovŕšenie je stovky rokov v budúcnosti? 

Bolo len jediné kritérium: ochota. Ochota Adamovho potomka vrátiť sa k svoj-

mu Stvoriteľovi a ţiť v súlade s jeho očakávaním. To je to, čo Adam nechcel. Ale 

v Adamovom rode sa našiel človek, ktorý v sebe túto ochotu mal. Bol to Noach. Jedno 

latinské príslovie hovorí: Verba movent, exempla trahunt – Slová hýbu, príklady tiahnu. 

Toto príslovie sa uplatnilo aj v Noachovej rodine: syn nasledoval otcov príklad. Šem 

v sebe našiel dostatok pokory a ochoty byť tým, k čomu bol jeho rod stvorený – Boţím 

synom. Tak mohol preniesť nádej na záchranu svojho rodu na ďalšie pokolenia. 

Vďaka Šemovej ochote sa časom medzi jeho potomkami objavil muţ, ktorého 

Boh nazval svojím priateľom. Bol to Abram (význam mena: Veľký otec), syn Téracha, 

ktorému neskôr Boh zmenil meno na Abrahám (= Otec mnoţstva). 

Térach, Abrahámov otec, mal svoj domov v meste Ur. Archeologické objavy 

potvrdili existenciu tejto rodiny. Asyrológ Steve Tinney z Pensylvánskej univerzity 

pri  archeologických vykopávkach v pravekom Ure povedal o Abrahámovi: 

„Myslíme si, ţe ţil tu, pretoţe pri vykopávkach v roku 1922 sa tu našlo jeho 

meno vyryté do kameňa.“
50

  

                                                   
50 zdroj: http://zpravy.idnes.cz/sumersky-ur-by-mohl-byt-slavnejsi-nez-giza-kdyby-

iraku-nechybely-penize-1oc-/ 

http://zpravy.idnes.cz/sumersky-ur-by-mohl-byt-slavnejsi-nez-giza-kdyby-iraku-nechybely-penize-1oc-/
http://zpravy.idnes.cz/sumersky-ur-by-mohl-byt-slavnejsi-nez-giza-kdyby-iraku-nechybely-penize-1oc-/
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V dobe po potope sa Noachove deti snaţili nadviazať na predpotopnú civilizá-

ciu. Nimrod, jeden z Chamových vnukov, znovuvybudoval niektoré staroveké mestá, 

ktoré existovali uţ aj pred potopou. Patrí medzi ne aj známe Ninive. Ak bol Nimrod 

takýmto staviteľom, je potom veľmi pravdepodobné, ţe Abrahámove rodné mesto Ur – 

mesto, v ktorom ţili Šemovi potomkovia – vybudoval Šem.  

Z doby spred potopy si Noachovi potomkovia zachovali aj ďalšiu rodovú tradí-

ciu: brali si partnerov iba z rodiny. Táto tradícia sa zachovávala aj v Térachovej rodine. 

Térach mal troch synov: Abraháma, Náchora a Hárana (ten zomrel predčasne). Abra-

hám mal za manţelku svoju sestru Sáraj a jeho brat Náchor sa oţenil s dcérou svojho 

brata Hárana. Celá táto vznešená rodina ţila v Ure.  

Po čase sa Térach rozhodol z nejakého dôvodu Ur opustiť. Spolu s ním z Uru 

odišli aj Abrahám s manţelkou Saraj a syn zomrelého syna Hárana Lot. Po dlhšom 

putovaní sa usadili na 

mieste, kde vystavali 

mesto a nazvali ho po 

mŕtvom synovi – 

Háran. Ak bol Térach 

s rodinou schopný vy-

budovať mesto, tak to 

znamená, ţe spolu 

s Térachom a Abrahá-

mom odišlo z Uru veľké mnoţstvo ľudí. Je nemysliteľné, ţe by štyria ľudia postavili 

mesto. S Térachom odišlo zrejme všetko jeho početné sluţobníctvo a pravdepodobne aj 

nejakí iní ľudia, ktorí nasledovali Téracha v jeho rozhodnutí opustiť Ur. To znamená, ţe 

Térach mal v Ure silné slovo, patril k mestskej elite – moţno bol kňazom, alebo 

knieţaťom. V kaţdom prípade ako Šemov potomok patril k vládnucej vrstve 

a pokračoval v rodinnej tradícii – zakladal mestá a dynastie.   
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V tomto novovybudovanom meste Térach vo veku 205 rokov umrel. Abrahám 

po otcovej smrti nezostal v Hárane. Nemal ambície svojich predkov. Netúţil po tom, 

aby zakladal mestá, kráľovstvá. Zjavne hľadal niečo iné. 

Noach svojim potomkom často rozprával o minulosti. Poznal príbeh stvorenia 

svojho rodu, príbeh Adamovho zlyhania, dôvod potopy a ako spravodlivý človek odo-

vzdával svojim deťom posolstvo o tom, ako a prečo jeho svet zanikol. Abrahám tieto 

príbehy poznal a prenikli veľmi hlboko do jeho duše. Je napísané o ňom, ţe hľadal 

mesto, ktorého staviteľom je Boh. Takéto mesto sa nachádza v nebi. Píše o ňom Biblia 

a tieţ o ňom hovoria ľudia, ktorým bolo umoţnené pozrieť sa do neba. Apoštol Ján 

preţil vytrhnutie do neba a vo svojom Zjavení opisuje toto nádherné nebeské mesto: 

„Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi 

poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: Poď, ukáţem ti nevestu, Baránkovu 

manţelku.   V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeru-

zalem, ako zostupuje z neba od Boha,   oţiarené Boţou slávou. Jeho jas bol podobný 

najvzácnejšiemu kameňu akoby krištáľovo čistému jaspisu.   Malo mohutné a vysoké 

hradby; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich 

kmeňov synov Izraela:   tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a 

tri brány od západu.   Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich 

dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.   Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru 

zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby.   Mesto je postavené do 

štvorca a jeho dĺţka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc 

stadií. Jeho dĺţka, šírka i výška sú rovnaké.   Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri 

lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel pouţil.   Jeho hradby boli postavené z jaspisu 

a mesto z rýdzeho zlata podobného čistému sklu.   Základy mestských hradieb boli 

ozdobené drahokamami všetkých druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí 

chalcedón, štvrtý smaragd,   piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy 

beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst.   Dvanásť 

brán je z dvanástich perál, kaţdá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rý-
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dzeho zlata ako z priezračného krištáľu.   Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho 

chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok.   Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, 

aby mu svietili, lebo ho osvecuje Boţia sláva a jeho lampou je Baránok.   V jeho svetle 

budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu.   Jeho brány sa nebudú vo dne 

zatvárať, lebo noci tam nebude.   Prinesú doň slávu a česť národov.   A nevojde doň nič 

nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a loţ, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe 

ţivota.   

Ukázal mi aj rieku s vodou ţivota, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od 

Boţieho a Baránkovho trónu.   Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom 

ţivota, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, kaţdý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu 

na uzdravenie národov“. 
51

 

 Odkiaľ vedel Abrahám o tomto Boţom meste? Mohol o ňom vedieť preto, lebo 

Adam to mesto videl, moţno v ňom aj bol a rozprával o ňom svojim potomkom. Tak sa 

informácie o nebeskom meste preniesli cez Noacha aţ k Abrahámovi.  

Keď Abrahám počúval príbehy o svete, z ktorého jeho rod pochádzal, musela 

v ňom vzplanúť obrovská túţba vrátiť sa domov. Zrejme preto mu nezáleţalo na tom, 

aby si tu na Zemi vytvoril svoje malé kráľovstvo. Chcel viac, ako dosiahli jeho pred-

kovia. Chcel sa stať obyvateľom nebeského sveta. Táto túţba ho hnala celý ţivot. 

Aj keď Abrahám dvakrát opustil svoj domov a ţil kočovným ţivotom, nebol to 

ţiadny úboţiak. Vedel, ako narábať s pozemským majetkom tak, aby mohol ţiť v blaho-

byte on aj všetci, ktorí boli od neho závislí. Mal všetko – majetok, úctu vladárov v kra-

jine, krásnu manţelku. Aj napriek tomu nebol spokojný. Chýbalo mu len jedno: dedič. 

Nemal syna, ani dcéru. 

Boh vedel o tomto jeho boľavom mieste a sľúbil mu, ţe bude mať dediča. Boh 

svoj sľub dodrţal. Keď mal Abrahám sto rokov, narodil sa mu dlho očakávaný syn Izák. 

Abrahám aţ teraz mal pocit, ţe jeho ţivot je úplný. Jeho rod mal svojho pokračovateľa.  

                                                   
51 Zjavenie 21,9-27; 22,1-2 
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Boh s Abrahámom komunikoval, viedol ho, vyučoval. Abrahám zrejme miloval 

tie chvíle, kedy sa mu prihováral Stvoriteľ. Ale jedno stretnutie s Bohom bolo osudové. 

„Abrahám, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ – Izáka 

a choď do zeme Morija a obetuj ho tam ako zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, 

o ktorom ti poviem,“ – povedal jedného dňa Boh Abrahámovi.
52

 

Z nášho dnešného pohľadu je to nepredstaviteľná poţiadavka.  

- Zabi svojho syna Abrahám, - takto to znie v našich ušiach. Syna, na ktorého 

toľko rokov čakal. Syna, ktorého nadovšetko miloval. Jediného dediča. 

Vtedajšia kultúra poznala ľudské obete. Amonitskému bohu Molochovi sa pri-

nášali ľudské obete: rodičia mu obetovali svojich novorodencov tak, ţe ich nechali 

vkĺznuť do rozţeraveného vnútra sochy, ktorá znázorňovala Molocha. Tieto desivé 

obete prinášali za účelom úspechu, získania bohatstva, naklonenia si priazne boha. Ale 

Abrahám nič z toho nepotreboval. Napriek tomu sa zdá, ţe túto poţiadavku Stvoriteľa 

akceptoval.  

Hneď na druhý deň skoro ráno sa vydal so svojím synom na cestu. Poznal Ab-

rahám príbeh obetovania Kaina a Ábela? Ak ho máme dnes vo svojej Biblii, musel ten 

príbeh poznať aj Abrahám. Prečo sa nepokúsil vyjednávať s Bohom? Keď sa Boh roz-

hodol zničiť Sodomu a Gomoru, Abrahám s ním vyjednával, aby zachránil obyvateľov 

tých miest. Prečo to neskúsil teraz? 

Aj keď bol Abrahám bohatý a mal úctu vládcov okolitých kráľovstiev, hľadal 

niečo iné. Chcel sa vrátiť domov, tam, odkiaľ jeho rod prišiel. Táto túţba po nebi sa 

tiahla jeho ţivotom ako červená niť. A teraz, keď mu jeho Stvoriteľ povedal, ţe má 

priniesť najvyššiu obeť, bol pripravený. Dôveroval Bohu. Neobviňoval ho, ako jeho 

prarodičia v raji. Moţno očakával, ţe keď dokáţe Bohu, ţe mu plne dôveruje aj keď má 

prísť o syna, znovu sa otvorí brána raja a Adamove deti sa môţu vrátiť domov. Z jeho 

postoja voči obyvateľom Sodomy a Gomory môţeme vidieť, ţe mu na ľuďoch záleţalo.  

                                                   
52 1.Mojţišova 22,2 



100 | S t r a n a  

 

Abrahám musel vedieť, ţe fyzická smrť neznamená zánik a snáď aj preto nepre-

padol zúfalstvu nad tým, ţe má obetovať svojho jediného syna. 

 

Ale prečo Boh ţiadal takéto niečo? 

Adam a Eva vymenili vzťah so svojím Otcom za vidinu veľkej moci. Boli ochot-

ní kvôli tomu prekročiť Boţí zákaz a riskovať aj smrť. Moc, ktorú domnele mali na 

dosah, bola pre nich dôleţitejšia, neţ všetko ostatné. Ak majú dostať Adamovi 

potomkovia šancu k tomu, aby sa znovu stali členmi Boţej rodiny, musia byť ich 

postoje jasné. Nič – NIČ – pre nich nemôţe byť dôleţitejšie, ako vzťah so Stvoriteľom. 

Ani vlastné deti. Na toto poukázal Jeţiš Kristus o mnoho storočí neskôr, keď povedal: 

„Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ţeny i detí, bratov 

i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôţe byť mojím učeníkom.“
53

 Otec – 

Stvoriteľ musí byť na  prvom mieste v srdci aj mysli človeka. O tom hovorí prvé 

a najdôleţitejšie prikázanie, ktoré Boh dal synom Adama a cez nich kaţdému, kto sa 

rozhodne pripojiť sa k Boţej rodine: 

„Počuj, Izraelu, JHVH, náš Boh, je jeden Boh. Milovať budeš JHVH, 

svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou!“
54

 

JHVH chcel vedieť, ako je na tom Abrahám. Abrahám musel veľa rokov čakať, 

kým sa mu narodí syn. Izák bol pre neho to najdôleţitejšie v ţivote. Nie postavenie, nie 

bohatstvo, nie vzťah s manţelkou – bol to syn, v ktorom sa videl. Izák bol pre Abrahá-

ma najväčšia priorita a Boh chcel vedieť, či je ochotný sa ho vzdať pre neho. Adam 

a Eva opustili Boha pre ilúziu moci; ako sa zachová Abrahám? 

Abrahám mal celú noc na to, aby rozmýšľal. Určite zvaţoval aj tú moţnosť, ţe 

odmietne Boţiu poţiadavku. Premietal si v duchu drámu svojich prarodičov v raji. Aký 

by bol dôsledok odmietnutia Boţej poţiadavky v jeho ţivote? Aký by bol ţivot jeho 

syna Izáka? Stal by sa beštiou, ako to bolo v prípade rajských ľudí? 

                                                   
53 Evanjelium Lukáša 14,26 
54 5. Mojţišova 6,5; Evanjelium Matúša 22,37; Evanjelium Marka 12,30, Evanjelium Lukáša 10,27 
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Musela to byť pre Abraháma dlhá noc. Zvaţoval všetky moţnosti a ich dôsledky 

a napokon ako jediná správna voľba sa javila poslušnosť.  

Zmierený s nevyhnutnosťou ráno Abrahám prichystal všetko potrebné, vzal 

so  sebou svojho syna a vybral sa do zeme Morija.  

Abrahám nevedel ani neočakával, ţe práve prechádza rozhodujúcou skúškou. 

Bol pripravený obetovať Izáka, ale Boh nepotrebuje takéto obete. Preto včas zastavil 

Abraháma, ale pre jeho ochotu, vzdať sa toho, čo bolo pre neho najdrahšie, ho Boh ne-

smierne poţehnal: 

„Na seba samého som prisahal, hovorí JHVH, lebo preto, ţe si učinil túto vec 

a  neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného,  poţehnám, áno poţehnám ťa 

a rozmnoţiť rozmnoţím tvoje semeno tak, ţe ho bude ako hviezd na nebi čo do počtu 

a  ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov 

a  v tvojom semene budú poţehnané všetky národy zeme, pretoţe si poslúchol na môj 

hlas.“
55

  

Od tohto okamihu bolo rozhodnuté: Adamovi potomkovia budú pokračovať 

vo  svojej misii a Boh urobí všetko pre to, aby uspeli! 

Čo by sa stalo, ak by Abrahám túto poţiadavku odmietol splniť? 

Určite by mu to Boh nevytýkal. Chápal by ho, ale by musel hľadať niekoho 

iného, pre koho by bol ON absolútne najdôleţitejší, alebo – moţno by to vzdal, vyhladil 

ľudské pokolenie a začal by znovu od začiatku. Ktovie? 

Ale Abrahám vyšiel víťazne. Od toho času ho Boh nazýva svojím priateľom, 

dokonca milovaným priateľom! Priateľ je rovnocenný partner; to je niekto, kto neskla-

me, na koho sa môţeme spoľahnúť. Moţno vtedy si Boh povedal:  

- Ak mi môj priateľ bol ochotný obetovať svojho syna, som ochotný to urobiť aj 

ja pre neho! 

A začali sa odvíjať dejiny spasenia. 

 

                                                   
55 1.Mojţišova 22,16-18 
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Cesta k Záchrancovi 

Národ, ktorý vznikol z otca viery – Abraháma, mal zakázané miešať sa s inými 

národmi. JHVH si vyčlenil skupinu ľudí, Abrahámových potomkov, ktorí budú v jeho 

osobitnej starostlivosti. Zomkol ich rodovým putom a dal im zákony, ktoré mali vo 

vnútri spoločenstva zabezpečiť dodrţiavanie takých morálnych a etických noriem, ktoré 

mal v sebe Adam pred pádom. Touto cestou vznikol národ Izrael. Význam mena Izrael 

je: Boţí bojovník, Boţí hrdina, čo treba chápať v zmysle „bojovať za Boha“, „bojovať 

v mene ľudstva“. Izrael je ten element na Zemi, ktorého účelom je bojovať za nápravu 

Adamových detí, čo sa plne realizovalo v osobe Mesiáša Jeţiša Krista.  

Národ, ktorý vznikol vďaka Abrahámovej oddanosti k Bohu – Izrael – sa stal 

ostrovčekom svetla vo svete, ktorému vládla temnota. Zákony, ktoré dostal izraelský 

prorok a vodca Mojţiš od JHVH zhruba o štyristo rokov po Abrahámovi, mali za úlohu 

udrţiavať vyvolený národ Izrael v stave úcty a podriadenosti Stvoriteľovi.  

Mnohým ľuďom sa zdá, ţe Boţie poţiadavky pre Izrael boli veľmi drastické, aţ 

niekedy kruté. Ak sa objaví v ľudskom organizme rakovina, jej odstránenie býva veľmi 

ťaţké a trpí pri tom celý organizmus. Hriech človeka je smrteľná choroba a vysporiadať 

sa s ním si vyţiadalo tvrdé kroky. 

Izrael ţil pod normou špeciálnych zákonov, vypracovaných samotným Stvori-

teľom. Nesmeli sa miešať s inými národmi, aby nepreberali ich hodnoty a ich spôsob 

myslenia a konania. Mali byť zomknutí okolo Boţieho Chrámu, ktorého model im 

poskytol priamo Stvoriteľ a bol vyrobený podľa predlohy Chrámu, ktorý sa nachádza 

v nebi – čo by Adam zrejme vedel potvrdiť. Pokiaľ boli Izraeliti poslušní a podriadení 

Bohu, v Chráme prebývala Boţia sláva a jeho prítomnosť.  

Boţí Chrám sa stal centrom duchovného ţivota Izraelitov. Bol symbolom toho, 

ţe vyvolený národ ţije pod vládou svojho Stvoriteľa a vo vzťahu s ním. 

Izrael dostal Zákon – desať základných prikázaní:  

1. Ja som JHVH, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu 

sluhov.  Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 
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2. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani 

tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vod{ch pod zemou. Nebudeš sa im 

klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja JHVH, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý 

navštevujem nepr{vosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí 

ma nen{vidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a zachov{vajú moje pri-

k{zania. 

3. Nevezmeš mena JHVH, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenech{ bez 

pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. 

4. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť 

akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota JHVH, tvojho Boha. Nebudeš robiť 

nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje 

zviera ani tvoj hosť, ktorý žije v tvojich br{nach.  

5. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti d{ 

JHVH, tvoj Boh. 

6. Nezabiješ! 

7. Nezosilníš! 

8. Neukradneš! 

9. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva! 

10. Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani 

jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho 

blížneho!56
 

Tieto zákony sa týkajú vzťahu ľudí – Adamových potomkov k JHVH a tieţ 

určujú rámec medziľudských vzťahov. Pokiaľ by sa tieto prikázania stali súčasťou 

charakteru človeka, mali moc pretvoriť ľudskú bytosť do pôvodného stavu rajského 

                                                   
56 2.Mojţišova 20,2-17 
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človeka. Ale aj tu sa prejavila prirodzenosť padlého Adama: Izraeliti dodrţiavali len 

rámec zákona a máloktorí ľudia si nechali Boţí zákon implantovať do svojej duše. 

Napriek tomu dodrţiavanie týchto základných desať prikázaní zabezpečilo to, ţe vy-

volený národ sa nemiešal s inými národmi a zachovala sa kontinuita od Adama 

k Jeţišovi Kristovi – záchrancovi Adamových potomkov. Ale inklinácia k zlu sa odo-

vzdávala a odovzdáva stále ďalšej generácii. Bohosluţby v Chráme a dodrţiavanie 

Zákona ešte nezabezpečia to, ţe človek sa zmení vo svojom vnútri. 

 

Aký bol zmysel existencie vyvoleného národa? 

V prvom rade bolo nevyhnutné, aby sa zachovala čistá rodová línia od Adama aţ 

do príchodu Mesiáša – Záchrancu. 

Adam zhrešil a prepadol smrti. Je napísané: „Odplatou za hriech je smrť“
57

. Nie 

je to Boţia pomstychtivosť; je to zákon, ktorý platí. Adam zhrešil, Adam musí umrieť. 

Potopa nepriniesla Adamovu smrť, pretoţe jeho gény pokračovali v Noachovi. Aj z to-

ho je zjavné, ţe Boh nemal a nemá v pláne vyhladiť Adamov rod, ale vymyslel spôsob, 

ako ho zachrániť. 

Keď sa dovŕšil čas, narodil sa v rodovej línii Adama chlapec Jeţiš. Je plnopráv-

nym pokračovateľom Adamovho rodu, ale vďaka jeho spôsobu počatia nenosí v sebe 

inklináciu k zlu. Iným slovom: narodil sa bez hriechu. Keď bude mať 3 – 4 roky, ne-

začne sa u neho vytvárať ego a následne keď bude dospelý, nebude ovládaný egom – 

telom hriechu.  

Jeţiš v sebe spája dve bytosti: nazýva seba synom človeka (ben ha-Adam) a tieţ 

synom Boha (ben ha-Elohim). Jedine takáto bytosť môţe zachrániť Adamových po-

tomkov.  

On je ten, ktorého príchod po stáročia predpovedali proroci; on je ten, ktorého 

príchod oznámil hadovi Boh v raji: „Ty mu rozdrtíš pätu, ale on ti rozdrtí hlavu“.  

                                                   
57 List Rimanom 6,23 
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On je Mesiáš, Záchranca, Vykupiteľ, vysloboditeľ svojho ľudu. Prišiel napraviť 

katastrofálne zlyhanie Adama, uviesť jeho deti do toho postavenia, ktoré im prináleţalo 

a umoţniť im splnenie svojho poslania. 

Mesiáš Jeţiš prišiel ako dokonalý človek a zároveň ako súčasť vedomia Boha, 

jeho vtelenie. Konečne je JHVH medzi svojimi deťmi nielen prostredníctvom Zákona, 

Chrámu, ale teraz uţ aj fyzicky. Ale situácia sa opakuje. Aj napriek stáročiam izolova-

nej výchovy (podobne ako Adam v raji), prítomnosti prorokov v národe, napriek Záko-

nu tieto Adamove deti znovu odmietajú svojho Otca a dokonca sa znovu otvorene pridá-

vajú k diablovi, keď Boţieho syna vydajú potomkom Jafeta – Rimanom na popravu. 

Ale paradoxne práve toto druhé odmietnutie Boţej vlády prinesie hľadajúcim záchranu. 

 

Keď sa Jeţiš narodil, satan vedel, kto prišiel v jeho podobe na Zem. Urobil všet-

ko, aby sa malého Jeţiša zbavil. Zariadil, aby v mieste jeho narodenia boli zabité všetky 

bábätká. Vtedy mu jeho zámer nevyšiel, ale naďalej sledoval Boţieho Syna a čakal na 

príleţitosť. 

Keď bol Jeţiš na púšti štyridsať dní bez jedla, diablovi sa zdalo, ţe prišla vhodná 

chvíľa osloviť ho. Chcel dosiahnuť to, čo sa mu podarilo pri Adamovi v raji – aby Jeţiš 

začal pochybovať o Boţej láske a zatúţil získať viac, ako momentálne má.  

Kto by po 40-dennom pôste nechcel jesť? Čokoľvek, len nech je to jedlé! Aj dia-

bol vsadil na Jeţišov hlad a ponúkol mu naoko neškodnú radu: 

„Ak si syn Boţí, rozkáţ, aby sa z týchto kameňov stali chleby!“
58

 

Čo mu tým v skutočnosti povedal?  

 - Vidíš – postíš sa a Boh ti nepošle jedlo! Ale ty si predsa mocný, pomôţ si! 

Tým dokáţeš, ţe si Boţí Syn. Vezmi si, čo ti patrí – ako Adam v raji. 

Keď Jeţiš odmietol túto ponuku, diabol sa nevzdával. Zobral ho na krídlo Chrá-

mu v Jeruzaleme, miesta, ktoré bolo príbytkom Boţím na Zemi.  

                                                   
58 Evanjelium podľa Matúša 4,3 
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 - A teraz dokáţ, ţe si Boţí Syn! Hoď sa dole, veď je napísané, ţe ťa anjeli zobe-

rú na ruky. Všetci uvidia, kto si v skutočnosti! 

Keby mal Jeţiš ego, urobil by to. Čo mu má padlý anjel dávať rozumy o tom, či 

je Boţí Syn?! Našťastie, Boh nemá ego. 

Tretia satanova ponuka uţ bola priama. Povedal otvorene, o čo mu išlo. Ţeby to 

bol posledný zúfalý pokus? 

Diabol ukázal Jeţišovi všetky kráľovstvá sveta a povedal: 

„Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať!“
59

 

Tak toto uţ bola priama reč! Satan sa za nič neskrýval, otvorene povedal, o čo 

mu ide. Od Boţieho Syna ţiadal, aby padol pred ním na kolená a uznal jeho nadvládu. 

Ak to Jeţiš urobí, diabol mu dá kráľovstvá sveta. A tu naráţame na dôleţitú skutočnosť: 

všetky kráľovstvá, ríše – kaţdé spoločenské zoskupenie patrí diablovi. Jeţiš ani v naj-

menšom nespochybňoval jeho výrok. Nepovedal mu: Klameš! Nepatrí ti to! 

To znamená, ţe všetky ríše – ekonomické, politické a dokonca aj náboţenské 

zoskupenia organizuje a riadi satan. Ako je to moţné? Tento nárok na ľudskú spoloč-

nosť získal od Adama. Adamova rodina zakladala ríše, dynastie a prevádzala ich pod 

vládu hada. (Moţno, ţe aj Abrahám dospel k tomuto poznaniu a preto opustil ţivot 

v meste a stal sa kočovníkom.) Jeţiš tento satanov nárok na ľudské ríše nespochybnil. 

LEN sa odmietol hadovi pokloniť. Urobil to, čo mal urobiť Adam v raji: odmietol dis-

kutovať so vzbúreným anjelom. 

Ten, keď videl, ţe nepochodil, odišiel od Jeţiša – načas. Vtedy pristúpili anjeli 

a obslúţili Boţieho Syna. Teraz, keď Jeţiš zvládol tento check-point, mohol pokračovať 

v plnení svojej misie. 

 

Aká bola vlastne misia Jeţiša Krista? Prečo prišiel na tento skazený svet, ktorý 

o jeho spoločnosť nemal a nemá záujem? 

                                                   
59 Evanjelium podľa Matúša 4,9 
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1) Prišiel, aby sa vysporiadal s hriechom 

Adamove deti podľa Boţej spravodlivosti nemali právo ţiť. Adam a Eva sa dob-

rovoľne odrezali od zdroja ţivota a tým previedli pod vládu smrti nielen seba, ale aj 

všetkých svojich potomkov vo všetkých vekoch.  

Naše ego – naše telo hriechu nededí večný ţivot. Aby sme mohli znovu oţiť, ego 

musí zomrieť. Pre Jeţišových učeníkov to bolo jasné: musíme zomrieť hriechu, aby sme 

mohli mať večný ţivot. 

Lenţe ...  

Naše ego je ţivá entita, ktorá zomrieť nechce. Celé úsilie nášho ega je zamerané 

na preţitie. Je to chorobné vedomie, ktoré paranoicky stále hľadá a nachádza ďalších 

a ďalších nepriateľov.  

Základnou dominantnou črtou ega je strach. Kaţdý človek, ktorého myseľ je pod 

vládou ega, ţije v strachu. Bojíme sa zajtrajška, bojíme sa mienky iných, bojíme sa zly-

hania, bojíme sa moţných tragédií, bojíme sa samoty, bojíme sa ...  

Výpočet našich strachov nemá konca. Ale nad všetkými dominuje jeden strach: 

STRACH ZO SMRTI. „Myseľ tela – toho egoického, hriešneho – je smrť.“ Všetky 

ostatné prejavy strachu vychádzajú z tohto prvopočiatočného strachu.  

Naše ego smrťou zaniká. Vlastne zaniká o niečo skôr, ako duša opustí telo. 

V okamihu zániku ega sa k uvedomeniu dostáva pôvodná bytosť, stvorená na Boţí 

obraz. V tom krátkom čase – medzi zánikom ega a fyzickou smrťou – je človek schopný 

uvedomiť si, kým v skutočnosti je a zároveň na podvedomej úrovni zhodnotiť svoj ţi-

vot. A vtedy, v tom krátkom časovom intervale na hranici medzi ţivotom a smrťou, sa 

ešte umierajúci človek môţe chopiť Boţej milosti (ako lotor na kríţi), alebo odísť s hrô-

zou z tohto sveta do miest, kde je len očakávanie na posledný súd. Z dejín je známe 

umieranie arogantného ateistu Jean Voltaire-a: 

„Nejednou se [Voltaire] holedbal, ţe se bude smrti do očí smát. Z obavy, aby mu 

nebyl odepřen církevní pohřeb, nebo, jak se sám vyjadřoval, aby nebyl hozen na 

smetiště, předstíral r. 1769 nemoc a přijal svátosti. Na smrtelné loţi upadl do blouznění, 
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jeţ brzy přešlo v zuření. Pacient strašně řval, ţe neviditelná ruka jej vleče před soudnou 

stolici Kristovu. Z úst rozpustilého posměvače a rouhače se dralo zoufalé vzývání 

svatých jmen Kristových. Svíjel se, lomil rukama, drásal si tváře, ţe i nejvěrnější přátelé 

děsné podívané nesnesli a od jeho loţe utíkali. Přál si duchovního, který se předtím 

pokoušel jej pohnouti k pokání; ale „bratři v Belzebubu" (pozn. přátelé zednáři) stáli na 

stráţi a nepustili ho. Pak sáhl po nepěkné nádobě pod loţem, vyhltl její obsah, a tak 

pokryt jsa krví a nečistotou, vydechl svou nešlechetnou duši. „Furiis agitatus obiit." 

Kuchař z hotelu, ve kterém byl ubytován, pravil k faráři nejbliţšího kostela: „Kdyby 

ďábel mohl umřít, nezemřel by jinak." 
60

 

 

Človek sám nemá moţnosť, ako sa zbaviť ega. Môţeme ho výchovou utlmiť, 

môţeme ho vedome drţať na uzde, ale v medznej situácii alebo pri strate sebakontroly 

ego prevezme iniciatívu a správa sa ako dravec, zatlačený do kúta. Jediná moţnosť, ako 

sa zbaviť tohto tela hriechu, je jeho smrť. Ale zároveň musí dôjsť k znovunapojeniu na 

zdroj ţivota, inak ego znovu oţíva. Tento proces sa nazýva znovuzrodenie. Adamovi 

potomkovia ho poznali. Keď sa Jeţiš rozprával s Nikodémom, učiteľom Písma, o zno-

vuzrodení, Nikodém nechápal, o čom hovorí. Vtedy mu Jeţiš vytkol: „Veď ty si učiteľ 

Izraelov a toto nevieš?!“
61

 Od pokrvných potomkov Adama, Noacha a Abraháma sa 

očakáva, ţe budú vedieť, ako sa vrátiť späť k Otcovi.  

Aj keď sa Adamov potomok odvráti od hriechu a preţije znovuzrodenie, je tu 

stále zákon: Odplatou za hriech je smrť. Kaţdý človek, pokrvne spojený s Adamovým 

rodom, musí zomrieť. A preto Boh, aby zachránil svoje deti, vymyslel plán: zomrie na-

miesto nich!   

Boh vstúpil do nášho sveta v podobe človeka – Jeţiša z Nazaretu. Jeţiš sa na-

rodil do priamej pokrvnej línie Adama a ako Adamov potomok prijal trest za všetkých 

                                                   
60 Zdroj: http://www.depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_8381 
61 Evanjelium Jána 3,10 

http://www.depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_8381
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svojich súrodencov. On umrel za to, čo spôsobil jeho pokrvný praotec v raji. Tým bola 

poţiadavka zákona splnená. Adamove deti sú voľné. 

Je to nepochopiteľná vec, čo sa stala: JHVH seba obmedzil natoľko, ţe sa vtelil 

do ľudského tela, nechal sa poniţovať a napokon popraviť – prečo?! 

Uţ len z tohto Boţieho konania musí byť jasné, ţe Adamova rasa je výnimočná 

a Boh Adama nekonečne miluje. Koľko etník, národov, izolovaných skupín ľudí zaniklo 

len v známej epoche? Po mnohých ostali nejaké dôkazy o ich existencii, po mnohých 

ani toľko. Ale Izrael – Šemov rod – napriek tisícročiam prenasledovania a vraţdenia 

ţije. Ale nielen Šem, ale aj Jafet a Chám v národoch Európy, Blízkeho východu a se-

vernej Afriky. Ale určite za tých niekoľko tisíc rokov, ktoré uplynuli od potopy, došlo 

k takému genetickému miešaniu sa, ţe väčšina obyvateľov Zeme má vo svojom rodo-

kmeni Adamových potomkov.  

Je známych viacero prípadov, kedy sa čisto černošským rodičom narodili biele 

deti, pričom nešlo o albínov – viac na http://highlife.sk/krasy-a-zahady-genetickeho-

krizenia/ 

Obeť Boţieho Syna, Mesiáša Jeţiša, naplnila poţiadavku zákona. Adam v jeho 

osobe zomrel, ale – na slávu Stvoriteľa a na hrôzu satana – znovu oţil! A dostal moc 

oţiviť všetkých, ktorí k nemu prídu. 

 

2) Jeţiš Kristus prišiel, aby Adamove deti naplnili svoje poslanie, pre ktoré 

bol stvorený ich praotec 

Keď sa Boh vysporiadal s Adamovou vzburou, mohol znovu nadviazať na jeho 

prerušenú misiu. Adam bol stvorený a vychovávaný za účelom konkrétneho poslania. 

O aké poslanie išlo? Môţeme to zistiť z toho, aká bola úloha Izraela v dejinách. 

Prečo sa Boh toľko namáhal, aby: 

a) zachránil Noacha, 

b) vytvoril zvláštny národ Izrael, 

c) poslal na Zem Mesiáša Jeţiša,  

d) nechal sa od ľudí ukriţovať? 

http://highlife.sk/krasy-a-zahady-genetickeho-krizenia/
http://highlife.sk/krasy-a-zahady-genetickeho-krizenia/
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Ešte keď sa len formoval Izraelský národ, Boh im povedal: „ Ak teda budete po-

zorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným 

vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom 

kňazov, svätým národom.“
62

 Toto zasľúbenie sa opakuje ako v Starej Zmluve, tak aj 

v Novej Zmluve. JHVH povedal týmto potomkom Adama: Ak ma nezradíte a ostanete 

mi verní, postarám sa o vás a urobím z vás spoločenstvo kráľov a kňazov! 

Kráľovia – to je jasné. To sú tí, ktorí rozhodujú, majú pod palcom zákony 

a moc, aby sa tie zákony dodrţiavali. 

Kto sú ale kňazi?  

Kňazi sú ľudia, ktorých poslaním je byť sprostredkovateľom medzi Bohom 

a ostatnými ľuďmi. Sú to sluţobníci Boha; poznajú jeho vôľu, ţijú v jeho prítomnosti 

a ţijú v jeho réţii. Sú to svätí ľudia, oddelení od ostatných. 

Boh zasľúbil Izraelitom, ţe z nich urobí kráľov a kňazov. Toto bolo pôvodné 

poslanie Adama. Stať sa pre všetky iné ľudské rasy kráľom a kňazom. Sprostredkovať 

im Boţiu vôľu, byť im pomocou na ceste ich duchovného vývoja. Preto bol Adam 

vychovávaný v raji, preto mal osobný vzťah so Stvoriteľom. Mal Bohu rozumieť, mal 

chápať jeho plány.  

V Boţom stvorení majú všetky bytosti svoje poslanie. Sú anjeli so špeciálnym 

poslaním, sú anjeli bojovníci, anjeli sluţobníci a takisto je to aj v ľudskom svete. Adam 

mal špeciálnu úlohu a bol na ňu pripravovaný. Ale zlyhal. 

Keď bol Mesiáš Jeţiš ukriţovaný, tesne pred smrťou povedal: „Dokonané je!“
63

 

Splnil svoju úlohu. Adam má cestu domov voľnú. Poţiadavka zákona je splnená, Ada-

mova vzbura potrestaná. Misia môţe pokračovať. 

Boţí Syn obetoval svoj ţivot, aby nás zachránil. V ňom prebýval Boh, v jeho 

osobe prišiel Stvoriteľ k svojim deťom, ale tí ho neprijali. Keď pribili Jeţiša Krista na 

kríţ, zvolal: „Môj Boţe, môj Boţe, prečo si ma opustil?“
64

 

                                                   
62 2.Mojţišova 19,6 
63 Evanjelium Jána 19,30 
64 Evanjelium Matúša 27,46 
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Boţí Syn musel zaţiť oddelenie od Boha tak, ako v raji Adam. Inak by jeho obeť 

nebola právoplatná. Musel sa stať Adamom v kaţdom ohľade, aby v jeho osobe mohol 

byť odsúdený a potrestaný prvý Adam. Na kríţi zobral na seba hriech Adama a Evy 

a všetkých ich potomkov, aby tento ľud mohol znovu povstať v plnej sile a nádhere 

svojho pôvodu. 

Človek Jeţiš preţil duchovnú smrť, bol oddelený od zdroja ţivota. Smrť získala 

na neho nárok a on zostúpil do miest, kde mŕtvi čakajú na konečný súd. Ale keď bol 

hriech potrestaný a jeho nositeľ mŕtvy, Boh v Jeţišovi prevzal iniciatívu. Mesiáš Jeţiš 

vyšiel z podsvetia ako víťaz. Porazil smrť, zúčtoval s hriechom a má moc darovať več-

ný ţivot kaţdému, kto sa chce k Bohu vrátiť.  

 

3) Jeţiš Kristus prišiel, aby doviedol k Otcovi všetkých ľudí vo všetkých 

končinách Všehomíra 

Keď sa Jeţiš ujal svojho poslania, účinkoval len medzi ţidmi.  

Keď ho ţena Kananejka prosila o záchranu svojej dcéry, povedal jej: „Som po-

slaný len k zahynutým ovciam z domu Izraelovho.“
65

 Dnes sa nám to môţe javiť ako 

arogancia, ale Jeţiš len povedal, ako to fakticky je. Aţ keď mu cudzinka dala na ve-

domie, ţe vie, kde je jej miesto, Spasiteľ zachránil jej dcéru. 

Keď ochorel sluha rímskeho stotníka, ktorý ţil v Kafarnaume, jeho pán ho chcel 

zachrániť. On sám nemal odvahu prosiť Jeţiša o túto pomoc a preto za ním poslal ţi-

dovských starších s prosbou, aby Jeţiš prišiel a zachránil jeho sluhu.  

Tieţ keď Jeţiš Kristus vyslal svojich učeníkov do rôznych miest, povedal im: 

„Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite; ale radšej choďte 

k  strateným ovciam domu Izraelovho. Choďte a káţte hovoriac, ţe sa priblíţilo nebeské 

kráľovstvo!“
66

 

                                                   
65 Evanjelium Matúša 15,24 
66 Evanjelium Matúša 10,5 
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Jeho prvoradou úlohou bolo priviesť Adamových priamych potomkov späť do 

Boţej prítomnosti, urobiť z nich znovu členov Boţej rodiny. Preto jeho učeníci mali 

hlásať: Priblíţilo sa nebeské kráľovstvo. Prišiel čas a Otec z neba podáva Adamovi 

pomocnú ruku, aby ho zachránil. Netreba stavať veţu, ktorá by Adama preniesla späť 

do raja. Treba urobiť len jedno: pokoriť sa a prijať ponúknutú šancu. Ale pre mnohých 

by bolo ľahšie postaviť babylonskú veţu, ako uznať svoju vinu. 

 

Mesiáš prišiel k svojim (ktorí ho neprijali), zomrel za nich, aby sa mohli vrátiť 

k Otcovi a keď táto časť jeho poslania bola dovŕšená, povedal svojim nasledovníkom: 

A teraz choďte medzi všetkých ľudí, kde len ţijú a hovorte im dobrú správu, ţe cesta 

k Stvoriteľovi je otvorená; kaţdý na ňu môţe nastúpiť a premeniť sa vo svojom vnútri 

do takej miery, ţe sa stane Boţím synom a dcérou.  

 

Všetci Adamovi potomkovia sa musia znovu narodiť, lebo sú mŕtvi kvôli zrade 

svojich prarodičov. Samotné slovo znovuzrodenie nesie tento význam: znovu narodenie. 

Znovu sa narodiť môţe len ten, kto uţ raz ţil a umrel – Adam.  

Ktorýkoľvek človek, ktorý nenosí v sebe Adamove gény, sa musí premeniť vo 

svojom vnútri – transformovať, aby sa stal Boţím synom/dcérou. Táto transformácia 

v sebe zahŕňa prijatie Boţej vlády, Boţích pravidiel a vnútornú premenu bytosti za po-

moci Svätého Ducha. 

Sú na Zemi málopočetné kultúry, ktoré nerozumejú, do čoho ich tlačia kres-

ťanskí misionári, keď ich presviedčajú o tom, ţe sú hriešni a potrebujú urobiť pokánie. 

Jeden dokumentárny film takto zachytil snahu jedného evangelikálneho  mi-

sionára Dr. Daniel Everett-a o obrátenie príslušníkov prírodného kmeňa Pirahã 

v brazílskej dţungli. Domorodci nechápali, čo od nich ten beloch chce. Nemali ţiadne 

výrazy pre pojem hriech, pokánie. Snaha misionára v tomto smere bola úplne márna. 

Ale po niekoľkých rokoch, ktoré preţil medzi týmito ľuďmi, prišiel konečne 

k pochopeniu situácie: títo ľudia poznajú Boha z jeho prejavov vo fyzickom svete 
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a uctievajú ho tak, ako je to pre nich najprirodzenejšie. Nepoznajú hriech, pretoţe 

nepochádzajú z Adama. Misionár síce prišiel o podporu svojej cirkvi, o svoju rodinu 

(manţelka a deti sa po prezentácii jeho názorov s ním rozišli), ale získal jasnejší 

a pravdivejší obraz o tom, aký je Stvoriteľ a ako koná medzi ľuďmi. 

Podobne skupina domorodcov v Austrálii, ktorí samých seba nazývajú Skutoční 

(praví) ľudia, sa vo svojej histórii – aţ do príchodu Angličanov – nemiešali s inými 

národmi a ţijú vo veľmi osobnom vzťahu s Bohom. O Jeţišovi sa vyjadrujú s úctou, ale 

tvrdia, ţe musel prísť zachrániť mutantov – t.z. belochov a semitov – lebo oni opustili 

Boţí poriadok a zmutovali k zlu.
67

 

Samozrejme, nie všetky prírodné národy sú na takej duchovnej úrovni, aby cen-

trom ich ţivota bol Stvoriteľ. Úlohou Adamových potomkov, ktorí sa znovu narodili do 

Boţej rodiny, je priviesť všetky národy do spoločenstva s Bohom – aj na Zemi, aj na 

iných planétach. To bolo pôvodné určenie Adama. 

Platí zasľúbenie: „Budete mi kráľmi a kňazmi“ spolu s prikázaním: „Choďte 

a čiňte mi učeníkmi všetky národy“.
68

 

Úlohou znovuzrodených Adamových potomkov je byť sprostredkovateľom 

Boţej lásky smerom k národom a ukázať cestu tým, ktorí ju hľadajú – bez nátlaku, bez 

násilnej „evanjelizácie“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
67 Marlo Morgan: Poselství od protinoţců 
68 Evanjelium Marka 16,15 
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Návrat Mesiáša Jeţiša 

Príchod Adama na túto planétu sa udial zhruba pred 4000 rokmi p.n.l. Od prvého 

príchodu Mesiáša Jeţiša uplynulo málo cez 2000 rokov. Spolu to dáva 6000 rokov, po-

čas ktorých Adamov rod ovplyvňoval kultúru na Zemi. Mnohé civilizácie staroveku 

v dobe prítomnosti Adamových potomkov na Zemi dosiahli veľmi vysokú úroveň. Boli 

aj národy a skupiny ľudí, ktorí ţili na úrovni doby kamennej, ale takých ľudí nájdeme aj 

dnes.  

Staroveké mestá mali široké ulice, honosné paláce, mestskú kanalizáciu, v do-

moch boli kúpeľne, vyrábali sa kvalitné veci: jemné látky, kozmetika, šperky, nádoby ...  

Existovali školy, kde sa ţiaci učili rôzne  dovednosti, skúmali sa prírodné javy 

a zákony. Rozvíjalo sa umenie, veda, športy ...   

Starí Gréci učili, ţe vesmír je nekonečný; Mliečna dráha pozostáva z veľkého 

mnoţstva hviezd (Demokritos). Vedeli, ţe Zem je guľatá a Aristarchos zo Samosu 

formuloval heliocentrickú predstavu našej slnečnej sústavy. Poznali aj ďalšie planéty 

nášho hviezdneho systému: Jupiter, Saturn, Mars, Venuša, Merkúr.  

Sumeri mali takisto pomerne veľké vedomosti z astronómie. Uţ pred viac ako 

5000 rokmi pomenovali niektoré súhvezdia zvieratníka (napríklad Škorpión) a tieto 

pomenovania sa pouţívajú dodnes. Skatalogizovali najjasnejšie hviezdy. Boli asi prví, 

kto zostavil kalendár. Bol to lunárny kalendár zosúladený so solárnym rokom s ročnými 

obdobiami. 

Skvelými astronómami boli Babylončania. Ich poznatky prevzali všetky náro-

dy, ktoré sa zaujímali o prírodné vedy. Sledovali a zaznamenávali západ a východ 

Slnka, Mesiaca, významné javy pri obehoch planét, ich polohu vzhľadom ku hviezdam, 

zatmenia Slnka a Mesiaca, dátumy slnovratov a rovnodennosti, sledovali a zaznamená-

vali klimatické javy ... 

Na meranie času pouţívali vodné hodiny, astroláb (astronomický prístroj a ana-

lógový počítač) a gnómon (= slnečné hodiny), pomocou ktorého sa dá určiť sklon 

ekliptiky k rovníku, čas slnovratu a rovnodennosti, dĺţka roka. 
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V astronómii vynikali aj Chaldejci, Egypťania, Číňania, starovekí obyvatelia 

Británie, Mayovia, Inkovia, Aztékovia ... 

Aj keď hovoríme hlavne o poznatkoch v oblasti astronómie, treba mať na zreteli, 

ţe na skúmanie vesmíru zo Zeme sú potrebné prístroje, matematický aparát, znalosti 

z fyziky, moţnosť zapisovať získané údaje – tieto všetky vedné oblasti museli byť veľ-

mi rozvinuté v spomínaných kultúrach. 

A tieţ je dôleţité si uvedomiť, ţe astronómiou sa môţe zaoberať taká spoloč-

nosť, ktorá si to môţe dovoliť. Vesmír nebudú skúmať ľudia, ktorých prvoradým 

problémom je získanie potravy a zabezpečenie iných základných ţivotných potrieb.  

 

Ľudská civilizácia v dobe pred príchodom Mesiáša zaznamenala významný 

pokrok. Aj keď neskôr nastúpil temný stredovek a vládnuca cirkev všemoţne bránila 

skúmaniu prírodných zákonov, dokonca vedomosti starých kultúr boli cenzurované 

a ich záznamy často ničené, túţbu po poznaní nie je moţné zastaviť. Človek má v sebe 

obrovskú kreativitu, ktorá nás ţenie skúmať a tvoriť. 

 

Keď Jeţiš Kristus odišiel zo Zeme, sľúbil, ţe sa vráti. Aký je dôvod jeho ná-

vratu? Veď delegoval svoju autoritu na svojich nasledovníkov, prečo sa potom chystá 

vrátiť sa na Zem? 

Keď si v mysli skúsime predstaviť nekonečný vesmír, miliardy galaxií a v kaţ-

dej z nich sa nachádzajú miliardy hviezd so svojimi obeţnicami – planétami, nevy-

hnutne vyvstáva otázka: Prečo sa Boţí Syn má vrátiť na akúsi bezvýznamnú planétu na 

pokraji priemernej galaxie? 

Je na to len jedna moţná odpoveď: kvôli láske. Boţí Syn má na tejto bezvýz-

namnej planéte niekoho, koho miluje a chce s ním byť. Je to spoločenstvo tvorené 

svätými zo všetkých kútov a čias. To je skutočná Cirkev, ktorá nepotrebuje farárov, 

kňazov, kostoly, učebnice ... 
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Spoločenstvo svätých – to sú tí ľudia, ktorí sa celou svojou bytosťou obrátili 

k Bohu, bezvýhradne ho milujú a podriaďujú sa mu. Svätí – to sú ľudia, ktorí ţijú podľa 

Boţích pravidiel. Sú mimo tento svet a jeho hierarchiu. Vedie ich Svätý Duch, ktorého 

poslal na Zem Jeţiš, keď on odtiaľto odišiel. Títo ľudia nemajú ego a preto sa neţenú za 

hmotnými vecami, za úspechom, za pôţitkami, ale hľadajú Boţie kráľovstvo. To sú tí, 

ktorí sa znovu narodili a raz budú spolu so svojím bratom Jeţišom z Nazaretu vládnuť 

nad celým Všehomírom. 

Jeţiš Kristus sa vráti preto, aby bol so svojimi najbliţšími, so svojou rodinou. Na 

Zemi nie je veľa Jeţišových súrodencov. Málo ľudí je ochotných rozlúčiť sa svojím 

egom, s moţnosťami, ktoré ponúka ekonomický a politický systém tohto sveta (ktorý – 

mimochodom – je produktom satana). 

 

Ako dôjde k návratu Boţieho Syna? 

Návrat Jeţiša Krista na Zem sa udeje v súvislosti so súdom. Boh zo svojej strany 

urobil všetko, aby zachránil človeka. Išiel aţ za hranicu predstaviteľného – stal sa člove-

kom a prijal trest za vinu Adama.  

Keď sa Jeţiš vráti, bude to z dvoch príčin: 

- aby prevzal vládu nad Zemou aj nad celým vesmírom a potrestal satana za zve-

denie Adama a za devastáciu na Zemi, ktorú tu prevádzal v dobe svojej vlády; 

- aby dovŕšil dielo, ktoré sa začalo jeho prvým príchodom. 

 

Keď pri ukriţovaní Jeţiš Kristus zvolal: „Dokonané je!“
69

 dal najavo všetkým 

zúčastneným, ţe Adamov hriech je potrestaný a Adam je voľný. Ale Adamova misia 

musí byť splnená. Je potrebné priniesť poznanie Boha všetkým rasám, ktoré kedy 

Elohim stvoril. Toto sa naplní pri Jeţišovom návrate. Aby k tomu mohlo dôjsť, je 

potrebné odstrániť diabla, pretoţe jeho plány sú v príkrom rozpore s Boţími plánmi. 

                                                   
69 Evanjelium Jána 19,30 
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Preto návrat Boţieho Syna začne očistou Zeme od diabla a všetkých bytostí, ktoré ho 

podporujú – či uţ démonov, duchov alebo ľudí. 

 

Od prvého príchodu Boţieho Syna na Zem uplynulo 2000 rokov. Za túto dobu 

sa našlo na Zemi veľa ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať ho a keď nebola iná moţnosť, 

poloţili za svoju vieru aj ţivoty. Aj v dnešnej dobe ţije veľa nasledovníkov Mesiáša 

Jeţiša. Boh by bol nespravodlivý, keby aj týchto svätých nechal zahynúť pri súde nad 

súčasným svetom. Práve preto Jeţiš opisuje jednu udalosť, ku ktorej dôjde pred jeho 

návratom: vytrhnutie svätých. 

 

Pred tým, ako Jeţiša zajali a ukriţovali, modlil sa dlho k Otcovi a apoštol Ján 

zaznamenal jeho modlitbu. Okrem iného sa v nej hovorí: 

„Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta ... Ja prosím za nich; 

neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji ... Ja som im dal tvoje 

slovo a svet ich nenávidel, pretoţe nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta ... Otče, 

chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja  ...“
70

 

Tu sa Jeţiš prihovára za všetkých, ktorí sa stali a stanú jeho nasledovníkmi 

v priebehu vekov a zdôrazňuje, ţe títo ľudia uţ nie sú zo tohto sveta. Znovu sa narodili 

a tým sa stali členmi Boţej rodiny. Svet – to je ekonomický a politický systém; to je to, 

čo satan ukázal Jeţišovi na púšti a povedal pritom: „Toto všetko ti dám, ak sa mi poklo-

níš“. Tento systém patrí satanovi, on ho vybudoval. Je to oblasť jeho vlády a kaţdý, kto 

sa znovuzrodí, sa stane v tomto systéme nevítaným cudzincom.  Keď pri svojom návra-

te bude Jeţiš Kristus súdiť tento svet, jeho nasledovníci nemajú byť prečo zahrnutí do 

súdu. Budú z tohto sveta vzatí pred tým, ako sa začne súd. 

 

O vytrhnutí sa Biblia zmieňuje na viacerých miestach. Dôjde k nemu v dostatoč-

nom časovom predstihu. Pri tejto udalosti Jeţiš príde do oblasti nad našou planétou a na 

                                                   
70 Evanjelium Jána 17,6-24 
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jeho pokyn všetci jeho súrodenci, ktorí sa budú v tom čase nachádzať na Zemi, zmiznú 

z povrchu planéty. Zhromaţdia sa k svojmu bratovi – Jeţišovi a spolu odídu do neba. 

Konečne sa Adamovi potomkovia vrátia domov.
71

  

Aţ po odchode Boţích detí bude svet prenechaný súdu.  

Nastanú kataklizmatické prírodné javy a keď pri prvom súde nad Adamom bol 

svet zatopený vodou, je napísané, ţe dnešný svet zahynie v ohni. Prorok Izaiáš videl 

tieto udalosti a zaznamenal: „Zachráni sa len málo ľudí, aj to len biedni“.
72

 Holywood 

rád vyrába filmy s apokalyptickou tematikou, ale skutočnosť bude omnoho desivejšia.  

Do dnešnej doby má v rukách vládu nad svetom satan, ale robí to skryte, v po-

zadí. K ovládaniu ľudskej spoločnosti vyuţíva ľudí, ktorí svojou hriešnou podstatou 

majú ďaleko od Boţieho charakteru a naopak – veľmi blízko k charakteru satana, ktorý 

sa prejavuje v odmietnutí Boţej vlády, túţbe po moci, neúcte k ţivotu v kaţdej podobe. 

 

Boţí proroci v Biblii nás varujú, ţe príde čas, keď sa diabol prestane skrývať 

a prevezme vládu nad svetom otvorene. Pouţije k tomu človeka, ktorý s ním bude plne 

stotoţnený. V Zjavení Jána je tento človek nazvaný šelma, beštia.
73

 On sa stane sve-

tovým lídrom, zavedie diktatúru a všetci ľudia sa mu budú klaňať. Bude mať pomoc-

níka – antikrista, čo znamená proťajšok Krista.
74

 Tento bude zrejme náboţenský vodca 

v čase, keď šelma zavedie svetovládu. Títo dvaja ľudia spolu pod osobným vedením 

satana zavlečú ľudstvo do najstrašnejšej doby, akú kedy naša planéta zaţila. Z tejto 

prichádzajúcej hrôzovlády nie je úniku. Civilizácia, riadená hriešnymi Adamovými 

potomkami, uvidí skutočnú tvár svojho mecenáša – diabla.  

Bude to obdobie najstrašnejšej tyranie, aká kedy na Zemi bola, ale vďaka tomu, 

ţe Boh nás stále miluje, táto doba nebude dlho trvať. Ukončí ju návrat Boţieho Syna 

Jeţiša. Jeho príchod sa udeje majestátne, za asistencie anjelov a bude viditeľný na celej 

                                                   
71 Evanjelium Matúša 24,40nasl.; Evanjelium Lukáša 17,24-37 
72 Izaiáš 24,6 
73 Zjavenie Jána 13,1 nasl. 
74 Zjavenie Jána 13,11 nasl. 
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planéte.
75

 Diabol bude chytený a odsúdený. Taktieţ jeho pravá ruka – alebo jeho syn – 

nazývaný šelma a druhý pomocník antikrist (falošný mesiáš) budú odsúdení 

a odstránení zo Zeme spolu so svojím majstrom.  

Keď sa ukončia všetky hrôzy, začne nová éra na zemi. Jeţiš Kristus bude vlád-

nuť ako Adamov potomok nad Zemou a odtiaľto ľudia ponesú zvesť o duchovnej trans-

formácii do všetkých kútov Všehomíra. Nastane skutočný zlatý vek ľudstva, ktorý oča-

kávali národy tisíce rokov. Bude to obdobie pokoja a rozkvetu ľudskej civilizácie. 

Znovu sa predĺţi ľudský vek, príroda sa obnoví a ľudia zo Zeme budú ţiť v súlade so 

svojím Otcom v nebi. 

Jeţiš Kristus bude osobne ţiť na Zemi. Nastúpi obdobie harmónie a vše-

obecného blahobytu. Z ľudského spoločenstva vymizne násilie, prestane drancovanie 

prírody. Adamovi potomkovia rozšíria oblasť svojho skúmania ďaleko za hranice 

poznaného sveta.  

Tento zlatý vek ľudstva má trvať podľa Písma 1000 rokov.
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
75 Evanjelium Matúša 24,4 nasl.; Evanjelium Lukáša 21,9 nasl. 
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Posledný súd 

 Po návrate Jeţiša Krista na Zem bude diabol uväznený, aby uţ nemohol viac 

účinkovať medzi ľuďmi a zvádzať ich na svoju stranu. Vytvorí sa spoločnosť, ktorej bu-

de vládnuť Boţí Syn. Bude to doba pokoja, expanzie Adamových detí do oblastí mimo 

našej planéty, slnečnej sústavy, galaxie aj časopriestoru. Dá sa predstaviť si krajší svet? 

Keď dočítame Bibliu, na jej konci – takmer v závere – nájdeme nepochopiteľnú 

správu. Napriek ideálnym podmienkam k ţivotu sa stane niečo, čo dnes len ťaţko vieme 

pochopiť. Je napísané, ţe po 1000 rokoch bude diabol prepustený zo svojho väzenia.
77

 

Kto ho odtiaľ vypustí? Boh? Alebo ľudia, ktorí budú uţ v tom čase disponovať takou 

mocou, ţe môţu zasahovať do oblastí mimo fyzického vesmíru? 

Keď Jeţiš Kristus pri svojom návrate spútal diabla a uväznil ho, prečo by ho pre-

púšťal? Skôr to vyzerá tak, ţe nejaká skupina ľudí sa rozhodne, ţe je potrebné, aby sa-

tan bol znovu voľný a otvoria jeho väzenie. Dôkazom toho je to, ţe sa mu vzápätí poda-

rí zhromaţdiť nespočetné mnoţstvo ľudí do vojny proti Boţiemu Synovi a jeho svätým. 

Bude to jeho posledný zúfalý pokus zvrátiť udalosti vo svoj prospech. Je zaráţajúce, ţe 

sa mu podarí znovu oklamať ľudí, aby sa k nemu pridali. 

Výsledok tejto vesmírnej vojny bude zajatie diabla a jeho uvrhnutie do ohnivého 

jazera, čo je konečná smrť. A vtedy nastane skutočný koniec sveta. Vesmír v tejto po-

dobe, ako ho poznáme dnes, zanikne. Ľudia všetkých vekov, národov a rás budú vzkrie-

sení, aby sa zodpovedali z toho, ako ţili.
78

 

 

To, ţe sme dostali moţnosť existovať, je zodpovednosť. Svojím ţivotom 

ovplyvňujeme všetko, čo je. Naše myšlienky, slová, skutky, emócie – to všetko vplýva 

na ţivé tvory, na prírodu, na hmotu, na energiu. Sme bytosti, stvorené Zdrojom ţivota 

a máme v sebe obrovskú moc, ktorou meníme všetko okolo seba. Ak sme zlí, prinášame 

                                                   
77 Zjavenie 20,7 
78 Zjavenie 20,11-15 
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do všehomíra chaos, rozklad. Ak sa zmeníme vo svojom vnútri späť k pôvodnému sta-

vu, prinášame do sveta harmóniu, súlad, lásku, pokoj. 

Kaţdý človek, nech ţil kedykoľvek a kdekoľvek, bude musieť skladať účty zo 

svojho ţivota. Túto bilanciu Boh v Biblii nazýva posledným súdom.
79

 

Biblia v súvislosti s posledným súdom hovorí o troch skupinách ľudí: 

 

1. skupina 

Keď sa Jeţiš rozprával s Nikodémom, rozprával sa s človekom, ktorý poznal 

kauzalitu hriechu, poznal spôsob návratu k Bohu. Jeţiš mu povedal:  

„Lebo tak Boh miloval svet, ţe svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, 

kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný ţivot.“
80

 

Na inom mieste hovorí:  

„Amen, amen vám hovorím, ţe ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý 

ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do ţivota.“ 
81

 

Toto je prvá skupina: ľudia, ktorí uverili v Jeţiša Mesiáša. Títo ľudia uţ nebudú 

súdení. Na nich sa vzťahuje zástupná smrť Boţieho syna.  

Čo znamená veriť v Jeţiša? Znamená to veriť, ţe existuje? To vedia aj démoni, 

ale to neznamená, ţe nebudú súdení. 

Znamená to byť členom nejakej cirkvi? Mnoho kriminálnikov, úchylákov a zlo-

duchov sú členmi cirkví. 

Znamená to vyznávať: „Jeţiš je môj Pán“ ? Toto vyznanie hovoria mnohokrát 

ľudia, ktorí druhými manipulujú, ţijú pod vládou svojho ega a nikdy nedovolili Bohu, 

aby ich skutočne zmenil. 

Čo teda znamená veriť v Jeţiša Krista? 

                                                   
79 Evanjelium Matúša 10,15; 12,36; Evanjelium Marka 3,29; Evanjelium Jána 5,24; 12,48, Zjavenie 

20,12-13 
80 Evanjelium Jána 3,16 
81 Evanjelium Jána 5,24 
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Keď sa mal Jeţiš narodiť, Jozefovi sa prisnil sen. Anjel mu vo sne oznámil, ţe 

Mária – jeho snúbenica – čaká dieťa, ktoré je sväté. Jeho meno je IMMANU-EL, čo 

znamená S NAMI BOH
82

. A budú ho oslovovať JEŠUA,
83

 čo je skrátený tvar od 

JEHOŠUA. Meno Jehošua znamená: JHVH JE SPÁSA. 

Tieto dve mená Spasiteľa – jedno, ktoré mu dali anjel a proroci a druhé meno, 

ktorým ho ľudia oslovovali, spolu znamenajú: 

 

Boh je medzi nami – JHVH je spása 

 

Z toho vyplýva, ţe veriť v meno Jeţiša Krista znamená: 

 - uznať, ţe potrebujem, aby ma JHVH zachránil  

 - a ţiť v spojení s Bohom. 

Ten, kto takto verí a koná, uţ nikdy nepôjde na súd, ale má večný ţivot. Keby 

toto urobili Adam a Eva po páde, svet by bol ušetrený mnohého trápenia. 

 

2. skupina 

Jeţiš ďalej vysvetľuje: 

„Kto nie je poslušný Synovi, neuzrie ţivota, ale hnev Boţí ostáva na ňom“
84

   

a ešte:   

„Ten, kto neverí v meno Boţieho Syna, uţ je odsúdený“.
85

  

Ak na niekom ostáva hnev Boţí, to znamená, ţe niekedy muselo dôjsť k tomu, 

ţe Boha nahneval. Jedine Adam s Evou urobili taký skutok, ktorým na seba privolali 

hnev Boha. Hnevom Boţím nemôţu byť zasiahnutí ľudia, ktorí o ňom nikdy nepočuli; 

ktorí netušia, aký Boh je, aké sú podmienky pre spoluţitie s ním.  

                                                   
82 Evanjelium Matúša 1,23 
83 Evanjelium Matúša 1,21 
84 Evanjelium Jána 3,36 
85 Evanjelium Jána 3,18 
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To znamená, ţe táto druhá skupina ľudí sú tí ľudia, ktorí sú potomkami Adama, 

ale svoj ţivot ţijú bez Boha, nechcú sa k nemu vrátiť a ţiť v súlade s jeho charakterom. 

Pre túto skupinu ľudí platí: uţ sú odsúdení. Dobrá správa je tá, ţe kým človek dýcha, 

môţe meniť svoje rozhodnutie. 

 

3. skupina 

Keď zanikne tento svet, budú vzkriesení všetci ľudia, ktorí kedy ţili. V Zjavení 

Jána sa píše:  

„Mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich 

skutkov“,
86

  

ďalej:  

„ ... a boli súdení jeden kaţdý podľa svojich skutkov“.
87

 

Táto skupina ľudí je súdená podľa toho, ako ţili, podľa svojich skutkov. Aj 

v mytológii národov sa stretneme s touto predstavou posledného súdu: na jednu stranu 

váh sa dávajú dobré skutky, na druhú zlé. Posledný súd neprebehne asi celkom týmto 

spôsobom, ale princíp ostáva. Boh bude kaţdého súdiť podľa toho, ako ţil, pretoţe 

jedine on pozná srdce človeka a jeho pohnútky. Preto jedine on bude vedieť správne 

posúdiť, či je človek pripravený ísť do večného ţivota a pokračovať ďalej v ţití, alebo 

ho treba eliminovať, aby uţ viac nemohol nikomu ubliţovať. 

O tomto súde hovoril aj Jeţiš, keď rozprával svojim učeníkom o súdnom dni: 

všetky národy budú predvedené pred Syna človeka a on ich rozdelí napravo a naľavo, 

podľa toho, ako ţili – či dali hladnému jesť, smädnému piť, či pomohli núdznemu, či 

prejavili súcit. Tí po pravici vojdú do ţivota a tí po ľavici idú do večného trápenia.
88

 

Táto tretia skupina ľudí je súdená na základe toho, ako ţili. Ľudia z prvej sku-

piny na tento súd nikdy neprídu preto, lebo prijali zástupnú smrť Boţieho Syna; ľudia 

                                                   
86 Zjavenie 20,12 
87 Zjavenie 20,13 
88 Evanjelium Matúša 25,32 nasl. 
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z druhej skupiny na tento súd nemajú prečo prísť – Jeţiš o nich hovorí, ţe uţ sú odsú-

dení.  

 

Posledný súd zavŕši jednu etapu existencie všehomíra a ţivota v ňom. Apoštol 

Ján videl túto veľmi vzdialenú budúcnosť: 

„A  videl som nové nebo a  novú zem, lebo prvé nebo a  prvá zem boli pominuli, 

a  mora uţ nebolo.  A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od 

Boha z  neba, prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej muţovi.  A  počul som veľký hlas 

od trónu z  neba, ktorý hovoril: Hľa, príbytok Boţí s ľuďmi, a  bude bývať s nimi, a  oni 

budú jeho ľudom, a  on, Boh, bude s nimi a  bude ich Bohom. A  Boh zotrie kaţdú slzu 

z  ich očí, a  smrti uţ viacej nebude ani ţalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo 

prvé veci pominuli. A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. 

A  riekol mi: Píš, pretoţe tieto slová sú verné a pravdivé.“
89

 

Vznikne nový vesmír a nebo sa rozšíri do všetkých jeho zákutí. O tomto budú-

com svete nevieme nič, okrem toho, ţe príde. 

Ľudská rasa bude raz a navţdy očistená od pádu Adama a jeho dôsledkov a bu-

de zbavená pokušiteľa aj s jeho ambíciami. Boh a ľudia budú spolu komunikovať bez 

prekáţok a bez obmedzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
89 Zjavenie 21, 1- 5 
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Peklo 

Existencia pekla je niečo, čo si dnešná generácia ľudí nerada pripúšťa. Častý 

argument je: Boh je predsa láska a preto nemôţe vytvoriť niečo také, ako je peklo a po-

slať tam ľudí. 

To miesto, ktoré v našom jazyku nazývame peklo, poznali a poznajú všetky 

národy. Má rôzne pomenovania: ríša mŕtvych, hádes, šeol, záhrobie, podsvetie ...  

Čo je peklo? Peklo je existencia bez konca a bez ţivota. Existencia vo vnútornej 

prázdnote, v labyrinte zúfalstva zo všetkých skutkov, myšlienok, zámerov a postojov, 

ktoré sa zrodili v stave hriechu, v stave odboja, vzbury, nenávisti, lakomstva a ďalších 

prejavov ega.  

Peklo nebolo vytvorené pre ľudí. Bolo pripravené pre vzbúreného anjela a jeho 

vojsko. Ale keď sa človek pridal k satanovi ako spoločník, platia pre neho tie isté pra-

vidlá, ako pre vzbúrených anjelov. 

Tak, ako sú ľudia, ktorí mohli navštíviť nebo, ţijú aj takí, ktorí videli peklo. Pat-

rí medzi nich aj Jim McCoy, ktorý patril medzi hlavných čarodejov v OSN. Boh ho za-

chránil, lebo Jim túţil po Bohu. Tu je opis jeho záţitku: 

„Raz v nedeľu som sa mal tak zle, ţe som začal umierať. Boh povedal Kim, aby 

sa uţ nevracala do lesnej chatky, pokiaľ ju tam On nepošle. Začal sa proces mojej 

definitívnej premeny. Kim ma opúšťala so slzami v očiach a vrátila sa späť do školy 

niekam ďaleko. Boh pripravoval moju operáciu. Skôr, ako odišla, rozloţila mi oheň, aby 

som sa zohrial. Nemohol som vyliezť z postele a vonku bol mráz asi 20°C pod nulou. 

Osamel som. Oheň čoskoro vyhasol a ja som nedokázal vstať, aby som ho rozloţil 

a udrţoval. Mal som omrzliny a moje telo bolo stále slabšie. Pomaly som umieral. Do 

miestnosti postupne prenikala zima a hrozivý prízrak smrti. V tom okamihu, keď som 

bezmocne leţal na posteli, som pocítil, ţe môj duch a moje telo sa začínajú oddeľovať 

od seba. V hrôze som spoznal, ţe skutočne umieram. Prepadol ma veľký strach. Všetky 

učenia, ktoré som do seba do toho času vstrebával, boli v tej chvíli nanič a ja som zistil, 

ţe som bol oklamaný a ţe som ţil zbytočne.  
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Zrazu som videl, ako sa vedľa mojej postele otvorila zem do hĺbky a ja som 

zdesený uvidel peklo. Izbu naplnil zápach síry a spáleného mäsa. A k tomu výkriky ľudí 

z priepasti. Počul som strašné mnoţstvo hrozných výkrikov miliónov mučených bytostí. 

Môj duch sa pohol a uberal sa smerom k priepasti. Začal som kričať. V tej chvíli mi 

bolo jasné, ţe celú nekonečnú večnosť budem tráviť v pekle. Spomenul som si na všetko 

vyučovanie, kázanie a svedectvá, ktoré mi Kim rozprávala. Mal som to všetko jasne 

v mysli. Na pokraji pekla začal Boh zalievať tie malé semienka Boţieho Slova, ktoré mi 

rozprávala. Zrazu som vedel, ţe tá Biblia, ktorú Kim poloţila vedľa mňa pred odcho-

dom, mi môţe pomôcť a ţe je v nej moja jediná záchrana. V izbe som mal jednu malú 

sviečku, aby som si mohol posvietiť. V tme, ktorú nedokázalo rozohnať ani ohnivé svetlo 

z priepasti pekla, som rukou hľadal sviečku a zápalky. Natiahol som sa tieţ po Biblii. 

Ale akonáhle som natiahol ruku po Biblii, tak nejaký zlý duch uchopil a zastavil moju 

ruku. Izba bola náhle naplnená silnou démonickou autoritou a hlboký hlas ku mne 

prehovoril: 

 „Ty idiot! Ty hlupák! Ty si uveril všetkému tomu, čo som ti vravel a preto mi 

patríš!“  - a poloţil moju ruku späť na hruď.  

V zúfalstve som začal plakať, pretoţe sa môj duch nezadrţateľne pohyboval 

k  tomu peklu dole. Moje vedomie zostávalo v strehu a vedel som, ţe musím ihneď prijať 

Jeţiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, ako mi to hovorila Kim. Vedel som, ţe sa to 

musí stať skôr, neţ sa moja duša definitívne odlúči od tela a bude strhnutá do pekla. Ale 

satan to tieţ vedel. Bol to boj o kaţdú tisícinu sekundy. Cítil som, ţe Boh, ktorý bol na 

mojej strane, mi dáva silu k tomu, aby som sa znovu načiahol za Bibliou. Zlý duch, 

ktorý ma chcel znovu zadrţať, musel ustúpiť. Uchopil som Bibliu a pritiahol si ju na 

hruď. Otvorila sa. Chcel som ju zdvihnúť ku svetlu sviečky, ktorú sa mi podarilo 

predtým zapáliť. Ale satan sfúkol sviečku a zase bola úplná tma. Nemohol som si nič 

prečítať z Biblie a vôbec som nevidel, čo je na tej strane, kde sa otvorila. Bola 

absolútna tma. Ale Boh je verný, miluje človeka. Náhle sa objavili zhora tri lúče a kaţdý 

mi posvietil zvlášť na tri miesta v otvorenej Biblii. Boli to tri verše z tretej kapitoly 
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Jánovho evanjelia: Ján 3,3: „Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto 

nenarodí znovu, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“, Ján 3,5: „Odpovedal Ježiš: Veru, 

veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva 

Božieho“ a Ján 3,16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, 

aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“  

Keď som čítal tento posledný verš, vedel som vo svojom duchu  a celou svojou 

bytosťou, ţe toto je tá jediná zachraňujúca pravda. V tom okamihu mi dal Boh vedieť, 

ako mám prijať Pána Jeţiša Krista do svojho ţivota. Počul som to často od Kim, ale 

vţdy mi to bolo okamţite vzaté. Vtedy mi to však bolo jasné. Boh odstránil tie prsty, 

ktoré mi zapchávali uši a srdce. Spomenul som si na jednu modlitbu odovzdania sa 

Bohu a prosbu za odpustenie hriechov, ktorú mi vravievala Kim. Pomaly som začal 

vstávať z postele a prosiť Jeţiša o záchranu a spásu. Pretoţe satan vedel, ţe mám uţ 

krátky čas a mohol by som v poslednom okamihu byť vytrhnutý z brán pekla, snaţil sa 

veľmi intenzívne zastaviť moju modlitbu. Vedel, ţe pokiaľ sa mu podarí nejako ma 

zadrţať, moja duša uţ dôjde do toho miesta, kam som nechcel. Bolo to na ostrie noţa. 

Satan na mňa uvalil v tom okamihu veľkú ťaţobu. Mal som pocit, akoby mi niekto no-

ţom brutálne s celou silou rezal chrbát po celej dĺţke. Bola to strašná bolesť. Vedel 

som, ţe musím zavolať na Jeţiša o záchranu. Nestaral som sa o tú hroznú bolesť. Teraz 

som pocítil šancu ochutnať ţivot, nový ţivot s Jeţišom. Nehľadel som na mučivé rezavé 

bolesti a konal som ďalej. Zavrel som oči a povedal som: 

 „Pane Jeţišu, som hriešnik. Viem, ţe ty si pravý Boh. A ja ťa prosím, aby si 

prišiel do môjho ţivota a celkom ma ovládol. Teraz!“ 

V tom okamihu Boh zjavil svoje víťazstvo. V tom okamihu boli všetci tí démoni, 

ktorým som sa otvoril, zahnaní. Boli uvrhnutí do tej jamy vedľa mojej postele, z ktorej 

sa ozýval príšerný rev. Jama sa zatvorila, utíchol krik a pach pekla. A tam, v náhlom 

mieri, som mal pocit, ako keby som sa kúpal v teplom oleji. Bolo to veľmi očisťujúce. Tá 

izba, kde som bol, sa naplnila svetlom, hoci ešte bola noc. Svetlo pokrývalo všetko. 
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Všade bolo svetlo a pokoj. Boţia prítomnosť a láska bola tak intenzívna, ţe som 

omdlel.“ (úryvok z kniţky: Jim McCoy: Prišiel som vás varovať) 

Ďalší príbeh je od Aline Baxley, ktorá ako dieťa odovzdala svoj ţivot Bohu, ale 

v sedemnástich rokoch sa vydala za neveriaceho muţa a nechala sa stiahnuť k ţivotné-

mu štýlu, v ktorom Boh uţ nemal miesto: 

„O týden později jsem usnula za volantem svého auta. Přejela jsem násep a smy-

kem mne to převrátilo. Měla jsem zlomený krční obratel, čtyři zlomeniny páteře, devět 

zlomených ţeber a poraněnou plíci a ledviny. Moji matku zavolali do nemocnice a dva 

lékaři ji při rozhovoru oznámili, ţe jediná naděje je hledat pomoc u Boha. Já prý mohu 

očekávat pomoc uţ jedině skrze Boţí zázrak. 

Mezitím jsem procházela údolím smrti. Toto údolí bylo tak hluboké, tmavé a ve-

liké, ţe jsem dostala strach pohnout se dál, byť jen o jeden centimetr. Úpěnlivě jsem 

prosila Boha, aby mne zastavil a učinil nepohyblivou. Nacházela jsem se na místě 

obrovské a husté temnoty, neviděla jsem ani své ruce těsně před očima. Vţdycky jsem 

měla ráda Ţalm 23. Začala jsem jej citovat: 

 „I kdyţ půjdu roklí šeré smrti“...ale dál jsem mluvit nemohla. Nemohla jsem 

vyslovit: „Tvoje berla a Tvá hůl mne potěšují“. 

Stála jsem tam se svým hříšným ţivotem, úplně obnaţená, připravená před-

stoupit před všemohoucího Boha. Jediné, co bylo ve mně ţivé, bylo Boţí slovo. A to 

slovo se proměnilo v Jeţíše Krista. On předstoupil zástupně za mě před Bohem jako 

nejvyšší Kněz. Prosil Otce, aby moji duši uvedl v nečinnost. Na pravé straně se objevil 

mocný anděl smrti. Začala jsem křičet: 

 „Proč sem přichází ten anděl smrti?“ 

 Přišel na rozkaz Otce, aby mne oddělil od mého Pána. Ten anděl smrti mne 

vnesl do nejhroznější temnoty. Nacházela jsem se v pekle a naříkajíc, křičíc a skřípajíc 

zuby, prosila jsem anděla smrti, aby mne v tomto pekle nenechával. Kolem mne byly 

stovky a tisíce duší, které křičely a skřípaly zubama, pokoušejíc se zemřít. 



129 | S t r a n a  

 

Viděla jsem zde velkou propast a všechny duše v ní se pokoušely vyšplhat nahoru 

k Bohu Otci. Ale ta jediná cesta z propasti ven byla ta drahocenná krev Jeţíše Krista, jíţ 

jsem tak lehkomyslně odhodila. Potom mi Bůh ukázal ohnivé jezero, kde byli andělé 

spoutáni tmavými řetězy. Byly tam ţhavě červené plameny, které šlehaly skrze nebe 

a  zemi. Přesto ale nevydávaly ţádné světlo. Ohnivé jezero bylo úplně temné. Peklo se 

zvětšovalo a pak ke mně začal mluvit mocný Boţí hlas. Ten hlas, který ke mně mluvil, 

prolínal celou atmosféru a říkal: 

 „Ty ses nebála ďábla a já mu dovolím usmrtit tě tou první smrtí. Boj se mne. Já 

jsem ten, který můţe obojí zničit, jak tvé tělo, tak tvoji duši. Mně náleţí peklo. Musel 

jsem tam tyto duše vhodit.“  

Bůh řekl, ţe on nestvořil peklo pro lidské duše, ale peklo se stalo veliké, protoţe 

„široká je cesta, která vede do zatracení ... a těsná je brána a úzká cesta, která vede k 

ţivotu a málo je těch, kdo ji nalézají (Matouš 7,13-14). Mnozí jsou na cestě k zničení, 

ale přesto se zdráhají obrátit se.“ (Aline Baxley: Byla jsem v pekle) 

 

Evanjelistovi Robertovi  Carterovi Boh ukázal ako nebo, tak aj peklo. Toto je 

jeho svedectvo o tom, čo videl: 

„Je to místo, které uţ nikdy nechci vidět. Ţádné stromy, ţádná modrá obloha, 

ţádné, hory, ani potoky vod, ţádné řeky…nic takového. Bylo to, jako kdyţ jedete něja-

kým proskleným výtahem dolů a vidíte jedno patro za druhým. Byla tam spousta jakoby 

pater a úrovní. Kaţdou chvíli jakoby ze spousty míst najednou vycházely občas malé 

nepatrné výbuchy ohně. Kaţdý výbuch byl následován šokujícími výkřiky lidí. Kdyţ 

nastal tento výbuch, pohltilo to tuhle osobu v plamenech, a kdyţ tyhle plameny ustaly, 

pak přestal i tento křik. Všude bylo slyšet hrozný nářek a sténání. Zdálo se, ţe jsou 

mučeni ještě něčím jiným neţ ohněm, ale ani nechci vědět, co to bylo. Viděl jsem tam 

skupinu lidí, kteří byli odděleni ode všech ostatních. Špatně na ně bylo vidět. Byli 

v černém oděvu, s kapucí přes hlavu, celí pobledlí, šedé barvy a dívali se směrem dolů. 



130 | S t r a n a  

 

Tak smutný beznadějný výraz v obličeji jsem v ţivotě neviděl. Kdyţ jsem si kladl otázku, 

co to můţe být za lidi, Pán mi řekl: 

 „Jsou to kazatelé, sluţebníci prázdného náboţenství, kteří nekázali evangelium. 

Učili náboţenství, ale jejich poselství nikdy nikomu nepřineslo spasení. Někteří z nich 

byli dokonce kazatelé plného evangelia. Jsou v pekle, protoţe jako sluţebníci bez víry 

rozsévali pochybnosti a nevíru. Nikdy nevěřili tomu, co sami kázali. Musí tam teď stát a 

dívat se na ty lidi, které svedli z cesty, jak trpí v područí pekla. To je jejich bolest a 

utrpení.“  

I kdyţ jsem viděl plameny, tak tohle místo bylo zatuchlé a studené. Cítil jsem, 

jakoby tenhle mráz byla fyzická věc. Kdyţ jsem hleděl pod sebe, uviděl jsem někde v dál-

ce tekuté moře plamenů. Připomínalo mi to tekutou lávu. Neustále se to pohybovalo sem 

a tam a z dálky to vypadalo, jako by se na povrchu občas objevovaly a pak zase mizely 

pod hladinu hroudy ţhavého uhlí. Viděl jsem dvojité dřevěné těţké dveře s ţeleznými 

mříţemi a celé hustě pokryté hřeby. 

Jiné dveře vypadaly jako celé ze ţeleza, jako dveře od cely vězení… smutná věc 

je ta, ţe na ně budou hledět po celou věčnost. 

(Percy Collet: Pět a půl dne v nebi) 

 

Napokon varovanie z toho najvierohodnejšieho zdroja – slová Jeţiša Krista: 

„Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do 

ţivota zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. 

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vojdeš do ţivota chro-

mý, ako by si mal byť s oboma nohami vrhnutý do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje 

oko, vylúp si ho; lepšie ti bude, ak vojdeš do Boţieho kráľovstva jednooký, neţ ako by ťa 

mali s oboma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.“ 

(Biblia, Evanjelium podľa Marka) 
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Peklo je realita. Nie je to mýtus, nie je to strašiak, je to reálne miesto, kde ne-

existuje láska, kde nie je moţné volať o záchranu. V pekle nie je miesto pre milo-

srdenstvo, súcit, priateľstvo. Je to miesto bolesti a trápenia, ktoré nikdy nekončí. 

Mnohí náboţensky zaloţení ľudia adresujú výčitky kazateľom, ktorí sa odváţia 

kázať o pekle. Je to to isté, ako keby sme cestárom vyčítali, ţe na cesty umiestňujú va-

rovania o prekáţkach na ceste. Varovanie pred peklom je to najdôleţitejšie varovanie 

v ţivote. Boţí Syn sa obetoval kvôli tomu, aby ţiadny človek nemusel ísť na to desivé 

miesto. 
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Otázky a odpovede 

 

Podľa niektorých vyjadrení v knihe to vyzerá tak, ako keby mimo ľudí existovali 

aj iné civilizácie. Myslíte si, ţe existujú mimozemšťania? 

Vo vesmíre existujú miliardy galaxií, v ktorých sa pohybujú na svojich dráhach 

miliardy hviezd. Väčšina z nich majú svoje obeţnice – planéty a ešte aj mnohé planéty 

majú svoje mesiace. Je moţné, ţe na týchto miliardách miliárd moţných svetov neexis-

tuje inteligentný ţivot? Ak by sme mali vychádzať z evolučnej teórie, potom je úplný 

nezmysel očakávať, ţe iba na Zemi sa vyvinul ţivot. Ale ak je pravdivá teória stvorenia 

– čo je – potom je ešte väčší nezmysel predpokladať, ţe Boh vytvoril more obývateľ-

ných svetov a nechal ich prázdne.  

Otázka by skôr mala znieť: 

Prečo nechceme a dokonca sa bojíme toho, ţe mimo našej planéty ţijú aj inde 

inteligentné bytosti? Odkiaľ sa vzal tento strach v nás? 

Tu sú niektoré zaujímavé informácie o mimozemských bytostiach, ktoré si 

tradujú rôzne pozemské národy: 

 - africký národ Dogonov odvodzuje svoj pôvod od mimozemskej rasy 

z hviezdnej sústavy Síria;  

 - jedna skupina austrálskych domorodcov uchováva záznamy o kozmických 

lodiach v dávnej minulosti; 

- japonská legenda Kaguya Hime hovorí o dievčati, ktoré prišlo z Mesiaca a po 

čase sa tam aj vrátilo ... 

 

Adamovi potomkovia sa boja toho, ţe ak pripustia existenciu mimozemských 

civilizácií, stratia pocit svojej výnimočnosti. Tento strach prevzalo aj kresťanstvo a naj-

častejším argumentom proti existencii mimozemských rás je: To potom Jeţiš zomrel aj 

za mimozemšťanov? 
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Ak chceme poznať pravdu, musíme sa prestať báť. Treba si uvedomiť, ţe ide len 

o fóbiu; tak, ako keď sa dieťa bojí toho, ţe do rodiny pribudne súrodenec a ono bude 

musieť zdieľať rodičovskú lásku. Nechceme, aby boli aj iní okrem nás, lebo MY sme tí 

dôleţití. Všimnite si filmy s mimozemskou tematikou: takmer zakaţdým sú mimo-

zemšťania vykresľovaní ako priama alebo potenciálna hrozba pre pozemšťanov.  

Štatisticky je nemoţné, aby ţivot bol len na tejto našej planéte, ktorá dokonca 

nie je ničím výnimočná z hľadiska ţivotných podmienok. Je mnoho ľudí na Zemi, ktorí 

prišli do kontaktu s mimozemskými bytosťami (humanoidmi) a mnohí o tom otvorene 

hovoria a píšu, aj keď si uvedomujú, ţe sa tým stávajú terčom kritiky a posmechu. Ale 

ich záţitky sú natoľko dôleţité, ţe riskujú aj spochybňovanie svojho úsudku a zdravého 

rozumu. Existujú stovky serióznych pozorovaní mimozemských lodí a čím ďalej tým 

častejšie sa na verejnosti objavujú vysokopostavení ľudia a hovoria o prítomnosti mi-

mozemských bytostí na Zemi.  

Či Jeţiš zomrel aj za mimozemšťanov? 

Ako je uţ v knihe zdôrazňované, Jeţiš prišiel preto, aby zachránil Adamových 

potomkov a umoţnil tým pokračovať im v ich poslaní. Toto poslanie nie je obmedzené 

na Zem. Ale transformácia sa týka všetkých rás v celom všehomíre.  

 

Na Zemi ţijú podľa vás dvojakí ľudia – Adamovi potomkovia a tí, ktorí tu ţili 

pred nimi? 

Je nespochybniteľný fakt, ţe na Zemi ţili ľudia uţ pred viac ako 6000 rokmi. Na 

druhej strane – Biblia dáva moţnosť pomerne presne vypočítať, kedy prišli Adam a Eva 

na Zem. Nie to, kedy boli stvorení, ale kedy sa objavili na tejto planéte. 

Vek Zeme podľa dnešných vedomostí je cca 4,5 miliardy rokov. Toto číslo geo-

lógovia získali stanovením veku najstaršieho minerálu nájdeného na Zemi – zirkónu 

z Jack Hill–u v Austrálii. Rádiometrickým datovaním bol jeho vek stanovený na 4,4 

miliardy rokov ±8 miliónov. Tomuto veku odpovedá aj vek slnečnej sústavy získaný 
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z porovnania masy a svietivosti Slnka s inými hviezdami. Takisto to korešponduje s ve-

kom meteoritov, ktoré vznikli súčasne so vznikom slnečnej sústavy.  

Veľký vek Zeme potvrdzuje aj Biblia. V 2.kapitole Genesis je napísané, ţe Boh 

siedmeho dňa dovŕšil stvoriteľské dielo, poţehnal siedmy deň a odpočinul. A vzápätí 

čítame: „A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nija-

ká poľná bylina, lebo JHVH nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby 

obrábal zem. A para vystupovala zo zeme a zvlaţovala celú tvár zeme.“
90

 Písmo na 

tomto mieste opisuje to, čo hovoria geológovia: Zem postupne chladla a tento proces 

trval milióny rokov. 

Keď Biblia opisuje stvorenie vesmíru a ţivota, opisuje ho v priebehu 6 dní. 

Akých dní, keď ešte neexistovala Zem, ani Slnko, ani Mesiac – tie boli stvorené aţ na 

štvrtý deň!? O aké dni ide pri časovej postupnosti stvorenia?  

Ak pripustíme moţnosť, ţe Boh si pred začatím stvorenia vesmíru vytvoril naj-

prv základňu – nebo, odkiaľ všetko ostatné riadil, potom stvorenie prebiehalo podľa 

nebeského počítania času. To, čo v nebi bol jeden deň, sa do nášho časopriestoru mohlo 

premietať ako veky. 

Geologické veky sú nepopierateľným faktom. Ale faktom je aj to, ţe Adam je na 

Zemi cca 6000 rokov. Ide o človeka, ktorého stvoril JHVH, vychovával ho v raji, ktorý 

svojho Stvoriteľa zradil a kvôli ktorému prišiel na Zem Boţí Syn. Nejde o ľudstvo vše-

obecne, ale o jednu veľmi konkrétnu rodinu, ktorá má svoj presný rodokmeň siahajúci 

aţ k Mesiášovi.  

Ak je tu Zem so svojou históriou, ktorá siaha miliardy rokov dozadu a Adam, 

ktorého rodokmeň siaha 6000 rokov dozadu, potom jediné logické vysvetlenie tohto 

rébusu je to, ţe Adam prišiel na Zem, ktorá uţ v tom čase bola zaľudnená pôvodnými 

pozemšťanmi. 

 

 

                                                   
90 1.Mojţišova 2,5 
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Často spomínate mytológiu, ale mytológia spadá do oblasti okultizmu! 

Okultný znamená skrytý. V tomto zmysle slova je mytológia okultná – podáva 

nám informácie, ktoré treba vydolovať z nánosov fantázie.  

Ale ak máte na mysli okultný = démonický, potom je prejavom paranoje tvrdiť, 

ţe mytológia je okultná. Mytológia je pamäť ľudstva, odovzdávaná generáciami. Jej zá-

kladom je nejaká skutočná udalosť, ktorá dala podnet pre vznik príbehu. Ak dokáţeme 

z legendy vydolovať to jadro, ktoré dalo podnet pre jeho vznik, môţeme získať prvotnú 

informáciu hovoriacu o reálnej udalosti.  

Ako sa k tomu jadru dopracovať? 

Je nevyhnutné – ak veríme Bohu – vychádzať z toho, ţe Biblia opisuje skutočné 

udalosti. Keď nájdeme v mytológii národov informáciu, ktorá korešponduje s biblickou 

udalosťou, našli sme vodiacu niť. Vďaka nej dokáţeme zistiť, čo do príbehu v priebehu 

rokov vloţili ľudia a čo bolo jeho reálne jadro. 

Nazývať okultným veci a javy, ktorým nerozumieme a nemáme o nich dosť 

poznatkov, je prejavom fanatizmu, nie ţivej viery. 

 

Načo potrebujeme vedieť, aký je náš pôvod? 

Kto nevie, odkiaľ pochádza, nevie, kam má smerovať. Náš pôvod je kľúčový 

v odpovedi na otázku: Prečo ţijeme? 

Evolučná teória priniesla ľuďom pocit moci a slobody: ak sme len zvieratá na 

špičke evolučného rebríku, môţeme sa tak aj správať. Na čo je morálka? Aká zodpo-

vednosť za svoj či iný ţivot? 

Ak dieťa vyrastá v harmonickej rodine, preberá hodnoty svojich rodičov a ţije 

podľa nich. Vie, odkiaľ pochádza a akú zodpovednosť má za svoj ţivot. Naproti tomu 

deti, ktoré vyrastajú na ulici bez lásky rodičov a bez domova, nemajú tento pocit zod-

povednosti a časom sa stanú hrozbou pre svoje okolie – známy jav z ulíc ruských veľ-

komiest. Sú stratení a nevedia, čo si počať so svojím ţivotom. Väčšinou ţijú len pre 

uspokojovanie svojich potrieb bez ohľadu na to, ako pri tom iným môţu ublíţiť. 
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Ak pochopíme, kto boli naši prarodičia, čo urobili a aké to malo následky, zis-

tíme, ţe si musíme vybrať: 

 - buď pôjdeme ďalej v ich šľapajach a ponesieme dôsledky nášho rozhodnutia,  

 - alebo sa vrátime k nášmu Stvoriteľovi a staneme sa tým, kým sme mali byť od 

počiatku. 

Iná moţnosť nie je. 

 

Nadprirodzené schopnosti sú démonického pôvodu! 

Neexistuje nadprirodzené. Všetky zákony, všetky kauzality stvoril JHVH.  

Pred 200 rokmi by bolo prejavom nadprirodzena cestovať autom, lietadlom, koz-

mickou loďou. Pred 100 rokmi by bolo nadprirodzené v okamihu môcť sa rozprávať 

s niekým, kto je na opačnej strane zemegule; alebo získať v okamihu informácie o všet-

kom, čo nás zaujíma. 

Ak označujeme za nadprirodzené schopnosti ako napr. mimozmyslové vní-

manie, videnie na diaľku, astrálne cestovanie, teleportáciu, telepatiu, ovládanie 

predmetov... (vraj takýchto schopností má človek cca 10 000!) je to preto, lebo nechá-

peme, akými zákonmi vesmíru sa to deje. V súčasnosti sa uţ tieto javy a fyzikálne záko-

ny, ktoré ich umoţňujú, skúmajú a príde čas, keď sa deti v školách budú učiť, aké sú 

pravidlá teleportácie alebo iného javu, z ktorého majú dnešní ľudia takú hrôzu. 

Hirošima a Nagasaki boli spálené jadrovou bombou a predsa nikto nehovorí, ţe 

jadrová energia je okultná. 

Zlým sa stávajú javy vtedy, keď ich začnú pouţívať zlí ľudia alebo iné zlé by-

tosti. 

Diabol veľmi dobre vie, aký potenciál sa skrýva v ľuďoch a on a jeho sluţobníci 

dokáţu v nás tieto schopnosti aktivovať a pouţívať. Najčastejšie sa to deje tak, ţe člo-

veka obsadia a tým sa dostanú k jeho zdrojovým kódom. Potom uţ ľudí pouţívajú len 

ako baterky. Iba v tomto prípade sú naše ľudské schopnosti, ktoré dnes ešte nevieme ak-

tivovať a pouţívať, okultné – lebo k nim získali prístup okultné, zlé bytosti. 
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Prečo Boh nezničil diabla a bol by pokoj! 

Ţivot sa nedá zničiť. Ţivot – to je Boh. On je zdroj, on je to, čo oţivuje kaţdý 

organizmus. Náš duch – to je čiastočka, kvantum vedomia Boha. Aj anjeli dostali ţivot 

od Boha. Ak človek, anjel, alebo akákoľvek iná bytosť zavrhne Boha, zneguje svoju 

existenciu.  

Aj keď sa Lucifer vzbúril proti svojmu Stvoriteľovi a stal sa jeho nepriateľom, aj 

napriek tomu je jeho ţivot dotovaný od Boha. A Boh je láska. Keď rozdáva energiu ţi-

vota, miluje tých, v ktorých sa ţivot prejaví. Aj diablovi dáva stále šancu aţ do posled-

nej chvíle – tak, ako Adamovi. 

Aţ pri poslednom súde bude diabol odsúdený, bude hodený do ohnivého jazera. 

Ale jeho vedomie nezanikne. Bude stále existovať, naveky izolovaný od ţivota, obklo-

pený temnotou, bez moţnosti prejaviť sa. Nemôţeme si ani len predstaviť, čo znamená 

také bytie. 

 

Často spomínate nadprirodzené schopnosti – čo tým máte na mysli? 

Človek je nesmierne zloţitý energetický komplex. To, čo vnímame piatimi 

zmyslami, je len špička ľadovca. Naše skutočné JA je nehmotnej povahy a je tvorené 

energetickými poliami rôzneho charakteru.  

Pri stvorení nás Boh vybavil schopnosťami, nevyhnutnými na to, aby sme mohli 

byť jeho spolupracovníkmi. V ţalmoch je napísané: 

 „Učinil si ho (človeka – Adama) málo menším, neţ je Boh. Korunoval si ho 

slávou a cťou. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk.“
91

 

„ Ja (Boh) som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci ...“
92

 

Pravdivosť tohto výroku potvrdzuje aj Jeţiš Kristus a dodáva k nemu:  

„... a Písmo nemoţno zrušiť ...“
93

 

                                                   
91 Ţalm 8,6 
92 Ţalm 82,6 
93 Evanjelium Jána 10,35 
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Musíme si naplno uvedomiť, ţe nie sme produktom evolúcie; sme stvorení na 

Boţiu podobu. Všetky „nadprirodzené“ veci, ktoré robil Jeţiš, kým bol medzi ľuďmi, sú 

aj v našich moţnostiach. O aké zázraky ide? Premenil vodu na víno; zlorečil fíku, ktorý 

vzápätí vyschol; chodil po vode; teleportoval sa z jedného miesta na druhé; uzdravoval 

a kriesil z mŕtvych; rozmnoţil jedlo ... 

Všetky tieto skutky dokáţe robiť kaţdý človek, ak splní potrebné predpoklady. 

Jeţiš dokonca povedal, ţe jeho nasledovníci budú robiť ešte väčšie skutky, ako on. 

V dnešnej dobe ţije veľmi veľa ľudí, u ktorých sa buď spontánne alebo v dô-

sledku vedomej činnosti objavujú niektoré schopnosti, ktoré v nevedomosti nazývame 

nadprirodzené.  

Vo vzdialenejšej minulosti došlo k démonizácii mnohých prejavov našej moci 

a bezboţné náboţenské štruktúry sa postarali o to, aby ţiadny človek nemal odvahu 

hľadať a rozvíjať v sebe dary, ktoré sme dostali pri stvorení (ak nechcel riskovať upále-

nie alebo podobné šialené prejavy moci vládnucej elity). Masy sa totiţ ľahšie dajú 

ovládať vtedy, ak sú hlúpe, nevedomé a slabé. To môţe byť aj dôvodom toho, ţe mnohé 

z týchto „nadprirodzených“ schopností sa objavovali a objavujú v tých kultúrach, ktoré 

nie sú zaťaţené kresťanským náboţenstvom. Ţiaľ, ţe naša novodobá kultúra si toto stre-

doveké dedičstvo nesie so sebou a miesto toho, aby sme hľadali, kde je pravda, strkáme 

hlavu do piesku a dávame nálepku okultizmu všetkému, čo nie sme schopní „vedecky“ 

vysvetliť. Zabúdame pritom, ţe poznanie a výskum sa nezastavia a to, čo dnes nevieme 

racionálne vysvetliť, môţe byť zajtra dennou realitou.  

 

Dobre chápem: telo hriechu je naše ego? 

Áno; ego vzniklo v dôsledku Adamovho pádu. Je to porucha v našom energe-

tickom tele. Čosi ako nádor vo fyzickom tele. A takisto ako nádor bojuje o svoje pre-

ţitie (vytvára si cievne riečištia, ktoré ho zásobujú ţivinami viac, ako zdravé tkanivo; 

rozlieza sa do rôznych častí organizmu, čím si zvyšuje šancu na preţitie), tak aj naše 

ego má svoje mechanizmy, ktorými sa snaţí zabezpečiť si svoju existenciu. Je to 
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v prvom rade strach, ktorého vyuţívaním ovláda svojho hostiteľa. V štádiu, keď sa so 

svojím egom stotoţníme, uţ nie sme ochotní sa od neho oddeliť a ani uţ nedokáţeme 

rozlíšiť, či naše názory, postoje, reči, rozhodnutia, emócie a skutky sú naše vlastné, 

alebo je to naše ego, ktoré sa stalo našou identitou. 

Ego je chorobný útvar, ktorý ţije z toho, ţe odčerpáva energiu z nás – z bytosti, 

ktorá má ţivot z Boha. Existencia ega spaľuje našu ţivotnú energiu a preto aj veľmi 

skoro nastupuje starnutie. Na starých ľuďoch je silne vidieť deficit energie: nemajú 

fyzickú silu, objavuje sa demencia a iné ťaţké choroby, zniţuje sa inteligencia. Oproti 

tomu ľudia, ktorí vo svojom ţivote preferujú hodnoty ako láska, súcit, priateľstvo, dob-

rotu si aj vo vysokej starobe udrţujú ako fyzické tak mentálne schopnosti. 

 

Odkiaľ pochádza duch človeka? 

Oblasť ducha sa zatiaľ našimi prístrojmi nedá skúmať. Preto všetky informácie 

z tejto oblasti získavame len zo záţitkov ľudí. Ale je mnoho ľudí – a vďaka internetu 

a knihám o nich vieme – ktorí majú spomienky na svoju existenciu pred narodením. Aj 

keď sú tieto spomienky spochybniteľné, je to zatiaľ jediná moţnosť, ako získať infor-

mácie z oblastí ducha. 

Ak má byť tento spôsob skúmania ducha relevantný, musí korešpondovať s Bib-

liou. A práve v Biblii nájdeme mnoho zmienok o duchu človeka. 

Pri stvorení Adama vzal JHVH prach zo zeme, sformoval telo a vdýchol do neho 

dych ţivota. Keď my dýchame, vdychujeme a vydychujeme vzduch. Ale Boh nemá 

pľúca, on je Duch. Čo teda vdýchol do Adama? Musel do neho vdýchnuť časť zo seba – 

svojho ducha. Tento Boţí duch Adama oţivil.  

V knihe Kazateľa pisateľ hovorí o smrti človeka:  

„ ... a navráti sa prach do zeme, ako bol a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho 

dal.“
94

  

Keď Jeţiš na kríţi umieral, povedal:  

                                                   
94 Kniha Kazateľova 12,7 
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„Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha!“
95

 

Uţ len z týchto záznamov vyplýva, ţe okrem telesnej zloţky máme aj duchovnú, 

ktorá pochádza od Stvoriteľa. Na dnešnej úrovni poznania môţeme povedať, ţe ľudský 

duch je kvantovanou časťou Boha. Sme jeho deti a môţeme od neho odísť, odmietať ho, 

nenávidieť ho – to všetko nič nemení na tom, ţe Boh je náš Stvoriteľ a jadro našej by-

tosti má pôvod v ňom. 

 

Nie všetci ľudia sú zlí, na svete je veľa dobrých ľudí. 

Keď Jeţiša Krista jeden mladý muţ oslovil:  

„Dobrý učiteľ ...“ on sa ohradil: 

„Nikto nie je dobrý, iba Boh!“
96

  

Povedal to ten, ktorý bol stelesnením Boha na Zemi. Ţeby sa mýlil? 

Farizeom, náboţenskej elite vyvoleného národa, Jeţiš povedal:  

„Z otca diabla ste!“
97

 

Problém je v tom, čo si predstavujeme my pod pojmom dobrý a zlý? 

Ak vás unesie terorista a chce za vaše prepustenie peniaze, ale stará sa o vás – 

ste v čistom, máte dosť jedla, netrpíte; je ten terorista dobrý alebo zlý? 

Veľmi často počuť z úst starších ľudí, ktorí pomaly začínajú bilancovať svoj ţi-

vot, výrok: Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol! – a pritom majú zlé vzťahy so 

svojím okolím, moţno sa im deti vyhýbajú, moţno sa ustavične sťaţujú. Sú takíto ľudia 

dobrí alebo zlí? 

My sme naučení triediť ľudí na dobrých alebo zlých na základe ich skutkov. Ale 

zlo je súčasťou našej bytosti. Inklináciu k zlu dedíme po našich prarodičoch z raja. Mô-

ţeme urobiť dobrý skutok, ale o nejaký čas na to ublíţiť niekomu – stačí jedovatá po-

známka, škaredý pohľad, kritika, ohováranie. Tieto veci vychádzajú z nášho vnútra 

a hovoria o tom, akí v skutočnosti sme. 

                                                   
95 Evanjelium Lukáša 23,46 
96 Evanjelium Matúša 19,17 
97 Evanjelium Jána 8,44 
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Zla v nás sa zbavíme jedine vtedy, ak prijmeme smrť Jeţiša Krista a necháme, 

aby nás Boh obnovil – reštartoval. Vtedy zahynie ego a môţeme začať s čistým štítom. 

 

Je veľa cirkví, ktorá je tá pravá? 

Celkom určite ani jedna. Cirkev má byť spoločenstvo svätých. To znamená ľudí, 

ktorí uţ nemajú ego, ktorí sú takí, ako bol Jeţiš. 

Dnešné cirkvi sú komunity, ktorých členov spája rovnaké vierovyznanie a veľmi 

často aj spoločné vonkajšie znaky ako charakter odevu, účesov, spoločný komunitný 

slang, uzavretosť voči iným ľuďom, ktorí do „cirkvi“ nepatria, spoločný majetok, 

spoločné voľno-časové aktivity ... 

Čo je vlastne obsahom slova cirkev? 

Týmto slovom sa prekladajú dva výrazy z hebrejčiny: 

 - káhál – je vyjadrením pre zhromaţdenie, konané pred JHVH. Je to zhromaţ-

denie svätých ľudí, ktorých spája jedine príslušnosť k Boţej rodine; 

 - eda – ide o označenie obce; teda to, čo my dnes chápeme ako cirkev, komu-

nitu ľudí, tvorenú spoločným vierovyznaním a rodinnými zväzkami. 

Jediná cirkev – jediné sväté spoločenstvo nie je z tohto sveta.
98

 Nemá štruktúry, 

nemá hierarchiu. Pozostáva z ľudí, ktorí o sebe často ani nemusia vedieť, napriek tomu 

sú jedna rodina. Je vedená Svätým Duchom a nie je závislá od tohto sveta. Jej hlavou je 

Pán pánov a Kráľ kráľov – Mesiáš Jeţiš. Táto cirkev je nevesta Jeţišova a ona bude 

vzatá zo Zeme skôr, ako diabol prevezme do rúk politickú moc a nastolí diktatúru. 

 

Prečo pouţívate pre Boha výraz JHVH – ste jehovisti? 

Nie, nie sme Jehovisti ani nie sme členmi ţiadnej cirkevnej skupiny. 

Kaţdý národ má svoje slovo na vyjadrenie Najvyššej bytosti. Slováci pouţívajú 

slovo Boh, Česi - Bůh, Rusi - Bog, Maďari - Isten, Nemci - Gott, Francúzi - Dieu (toto 

                                                   
98 Evanjelium Jána 17,16 
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označenie Najvyššej bytosti pochádza z mena Dia – Zeus, kde pôvodný tvar bol 

Dzieus), Angličania - God ... 

Ktoré slovo je to pravé? Ide vţdy o snahu pomenovať Toho, ktorý je zdrojom 

existencie všetkého. JHVH je skratkou výrazu „Ten, ktorý existuje“. Nie je to meno, je 

to ľudské označenie pre Toho, z koho pochádzame všetci a všetko. On je zdrojom 

a príčinou bytia. Skratka JHVH sa do slovenskej a českej Biblie prekladá ako Hospodin, 

Boh, Pán ... ale ani jeden výraz z týchto Ho nevystihuje, pretoţe On je pre všetko stvo-

rené nevystihnuteľný. Ale najpresnejší výraz pre túto večnú existenciu je JHVH – Ten, 

ktorý existuje večne, bez začiatku a konca. 

 

Často pouţívate výraz všehomír. Je rozdiel medzi pojmami všehomír a vesmír? 

Vesmír je oblasť, ktorej hovoríme aj časopriestor. Jeho súčasťou je aj náš známy 

vesmír. Tu sa nachádzajú hmotné objekty: hviezdy, planéty, plynové mračná a rôzne iné 

telesá a formy energie. Toto miesto je stvorené pre bytosti s hmotným – fyzickým 

telom. 

Slovo všehomír je snaha o vyjadrenie všetkého toho, čo je; čoho podmnoţinou je 

aj vesmír. Ide o sedem oblastí, ktoré majú svoju charakteristiku a riadia sa vlastnými 

zákonmi. O týchto oblastiach vieme nesmierne málo. Našim prístrojom sú neprístupné 

(zatiaľ) a prenikať do nich sa dá iba na úrovni vedomia. Táto Existencia sa v anglo-

fónnom svete označuje slovom UNUM. 

 

Bude skutočne vytrhnutie? 

O vytrhnutí svätých sa zmienil Jeţiš Kristus. V Matúšovom evanjeliu sa píše: 

 „Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dve budú 

mlieť v mlyne; jedna bude vzatá, druhá zanechaná.“
99

 

V Lukášovom evanjeliu je podrobnejšie popísané vytrhnutie: 

                                                   
99 Evanjelium Matúša 24,40; Evanjelium Lukáša 17,36 
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„Lebo ako blesk, keď sa zablýska, oţiari všetko od jedného konca pod nebom aţ 

po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť 

zavrhnutý týmto pokolením.  Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna 

človeka. Jedli, pili, ţenili sa a vydávali aţ do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy 

prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní Lotových: jedli, pili, kupovali, 

predávali, sadili, stavali. V deň, keď Lot vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru 

z neba a všetkých zahubil. Ak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten 

deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje. Ani ten, čo bude 

na poli, nech sa nevracia. Rozpomeňte sa na Lotovu ţenu. Kto sa bude usilovať 

zachovať si ţivot, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Hovorím vám: V tú noc 

budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. 

Jedna bude vzatá, druhá ostane.“
100

 

Okrem týchto základných textov je zmienka o vytrhnutí aj v listoch apoštolov: 

1.Tesaloničanom 4,17; 2.Tesaloničanom 2,6-7; 1.Korinťanom 15,51-52. 

Z týchto textov vyplýva, ţe vytrhnutie svätých sa udeje pred tým, ako začne súd 

nad týmto dnešným svetom. Noach a jeho rodina boli zachránení pred potopou. Takisto 

Lota anjeli vyviedli zo Sodomy skôr, ako mesto ľahlo popolom.
101

 Aj dnešní veriaci – 

znovuzrodení a transformovaní ľudia  budú pred súdom nad dnešným svetom uchrá-

není. Jeţiš Kristus príde osobne pre nich. Tento príchod Mesiáša sa udeje tak, ako keď 

pretne atmosféru blesk: v okamihu, bez predchádzajúceho varovania
102

. Bude to záro-

veň znamenať odchod Svätého Ducha zo Zeme aj z nášho časopriestoru.  

Po tomto exode svätých satan naplno ovládne všetky oblasti ľudskej aktivity, 

ktoré spadajú pod vplyv Adamových detí a urobí z ľudí poslušné bábky, ktoré ho budú 

ochotne podporovať. Týmto sa dovŕši Adamova vzbura, ktorá začala v raji. 

 

                                                   
100 Evanjelium Lukáša 17, 20-37 
101 1.Mojţišova 19,1-29 
102 Evanjelium Matúša 24,27; Evanjelium Lukáša 17,24 
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Kto je vlastne Jeţiš? Farári o ňom hovoria, ţe je Spasiteľ, alebo Boţí Syn, iní, ţe 

to bol dobrý učiteľ – mám v tom zmätok 

Odpoveď môţeme nájsť len v Biblii.  

Keď sa malý Jeţiš narodil, prišli za ním hvezdári z ďalekých krajín a ako ho hľa-

dali, vypytovali sa v Jeruzaleme:  

„Kde je ten narodený Kráľ Ţidov?“ 

Keď bol Jeţiš na púšti, satan za ním prišiel a pokúšal ho: 

„Ak si Syn Boţí hoď sa dolu!“ 

Keď Jeţiš kázal ľuďom, na záver im povedal: 

„Nie kaţdý, kto mi hovorí Pane! Pane! vojde do nebeského kráľovstva; ale len 

ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebi.“ 

Je napísané, ţe pred tým, ako Jeţiša zajali  

„ ... zobral Jeţiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata a vyviedol ich na vysoký vrch 

osobitne a premenil sa pred nimi. Jeho tvár sa skvela ako slnce a jeho rúcho sa stalo 

bielym ako svetlo... a zatônil ich svetlý oblak a bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý 

hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!“  

Jeţiš o sebe hovoril, ţe je syn človeka – ben ha Adam, ktorý bude rozhodovať 

o ţivote a smrti v deň posledného súdu.  

On je ten, ktorý odpúšťa hriechy:  

„Keď uvidel Jeţiš ich vieru, povedal porazenému: Synu, odpustené sú ti tvoje 

hriechy.“ 

On je ten, ktorý sa vráti na Zem v obrovskej moci a majestáte:  

„A vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho v oblakoch s veľkou mocou 

a slávou!“ 

Keď ho vysoká rada vypočúvala, najvyšší kňaz sa ho opýtal: 

„Či si ty Mesiáš, Syn toho Poţehnaného?“ 

A Jeţiš mu odpovedal: 
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„Ja som! A uvidíte syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebes-

kých oblakoch.“ 

Svojim učeníkom povedal:  

„Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť.“ 

Zástupom hovoril: 

„Kaţdý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôţe byť mojím učeníkom.“ 

Keď bol na Veľkú noc v Chráme, vyháňal odtiaľ obchodníkov so slovami:  

„Nerobte z domu môjho Otca trţnicu!“ 

V rozhovore s Nikodémom povedal: 

„Kto verí v Syna, má večný ţivot. Ale kto nie je poslušný Synovi, neuzrie ţivo-

ta, ale hnev Boţí zostáva na ňom!“ 

Davom ľudí kázal:  

„Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby kaţdý, kto vidí Syna a verí 

v neho, mal večný ţivot a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ 

Známe sú jeho výroky: 

„Ja som svetlo sveta.“ 

„ ... ak neveríte, ţe JA SOM, zomriete vo svojich hriechoch.“ 

„Ja som ten dobrý pastier.“ 

„Ja som vzkriesenie i ţivot.“ 

„Ja som cesta i pravda i ţivot.“ 

„Kto mňa videl, videl Otca.“ 

 

Zo všetkých týchto výrokov vyplýva, ţe Jeţiš je  

 - Adamov potomok (ben ha Adam); 

 - Mesiáš, o ktorom Boh hovoril uţ v raji, ţe príde; 

 - Vykupiteľ, lebo vykúpi svoj ľud z moci hriechu a spod vlády diabla; 

 - Kráľ, ktorý má svoje kráľovstvo – je vládcom v nebi a bude vládnuť aj na 

Zemi; 
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 - Boh, ktorý sa obmedzil natoľko, ţe vstúpil do nášho časopriestoru v ľudskom 

tele.  

 

Boh – JHVH sa stal človekom, aby zachránil Adama a pritiahol k sebe všetky 

národy.  

Nedokáţeme si domyslieť do dôsledkov, aká veľká láska viedla Boha k také-

muto činu. Uţ to by bolo veľa, keby sa stal človekom, ale On sa nechal od ľudí, ktorých 

stvoril, zabiť. Pre nás!?  

Pre túto veľkú obeť, ktorú Stvoriteľ priniesol, je nemysliteľné, aby človek, ktorý 

touto obeťou Boha pohŕdne, mohol mať večný ţivot. Preto Jeţiš povedal: 

„Kto neuverí vo mňa, uţ je odsúdený.“ 

 

Pri ukriţovaní sa zotmelo. Tá temnota sa udiala zrejme vo všetkých oblastiach 

všehomíra. Boh je svetlo a keď Jeţiš – stelesnenie Boha zostúpil do podsvetia, hrozil 

zánik všetkého bytia. 

Ľudský jazyk neobsahuje slová, ktoré by plne vyjadrili to, kto je Jeţiš Kristus. 

On je Boh, ktorý sa stal človekom, aby človeka priviedol k sebe domov. 

 

Nemôţe byť Adam synonymum pre ľudí? 

V hebrejčine je niekoľko výrazov pre pomenovanie človeka: adam, ben ha-

adam (doslovne: syn človeka), iš (muţ), iša (ţena), gavar (muţ, človek, samec, silák). 

Ale Adam je aj meno konkrétneho človeka. Existuje jeho rodokmeň, poznáme 

jeho vek, mal manţelku, deti. Rodokmeň Jeţiša Krista je vedený aţ k Adamovi. 

V hebrejskom jazyku je teda slovo Adam pomenovanie pre človeka a tieţ meno 

prvého človeka v rodokmeni Izraela. Prečo sa stalo meno Adam označením aj pre člo-

veka? 

Ak Adamovi potomkovia svoju príslušnosť k svojej rodine definovali tým, ţe sa 

označovali pojmom „synovia Adama“, potom sa v priebehu tisícročí ľahko mohlo stať, 
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ţe svoju ľudskú identitu začali vyjadrovať v skrátenej podobe – t.j. nehovorili si „syno-

via Adama“ ale len „Adam“, čiţe príslušník Adamovho rodu.  

Pokiaľ by slovo Adam označovalo len všeobecne človeka, museli by sme spo-

chybniť celú pravdivosť Biblie. Ak by neexistoval konkrétny človek Adam, nedošlo by 

k jeho pádu, nevytvoril by sa stav hriechu, nevznikol by národ Izrael, neprišiel by na 

Zem Boţí syn, neexistovalo by kresťanstvo, ani judaizmus, dokonca ani islam a náš svet 

– ak by vôbec existoval – by vyzeral úplne inak. 

Potvrdzuje to okrem iného aj apoštol Pavol, keď píše:  

„Preto ako skrze jedného človeka – Adama – vošiel hriech do sveta ...“
103

 

Adam bol jeden konkrétny muţ a na Zemi dnes ţijú jeho potomkovia, premie-

šaní s ľuďmi, ktorí tu ţili pred jeho príchodom. 

 

Ako môţem vedieť, či som Adamov potomok alebo nie? 

Je napísané, ţe potopu preţil len Noach s rodinou. Po opadnutí vôd jeho loď 

zakotvila niekde v okolí Araratu (dnešné Turecko) a v oblasti Mezopotámie a Egypta 

začal jeho rod nanovo zakladať kultúry. Všetky civilizácie, ktorých pokračovateľom je 

dnešná európska, ţidovská a arabská kultúra, vznikli vďaka Noachovým potomkom. Za 

tých niekoľko tisícročí, ktoré od potopy uplynuli, uţ došlo k masívnemu miešaniu sa 

Adamových potomkov s inými národmi a toto miešanie národov pokračuje naďalej.  

Je moţné – sú na to indície – ţe na Zemi ţijú aj ľudia, ktorí sa ešte nezmiešali 

s Adamovou rasou, ale tí ţijú izolovane, v ťaţko prístupných oblastiach ako sú napr. 

pralesy.  

Je jeden identifikačný znak Adamových potomkov: celým ţivotom nás sprevá-

dza pocit viny. Vďaka tomu majú prácu psychológovia, psychiatri a ľudia, ktorí na 

nejakej úrovni riešia prítomnosť ega v našom ţivote. Aj keď nie na vedomej úrovni, ale 

v hĺbke bytosti si nesieme so sebou traumu z toho, čo naši prarodičia vykonali a aké to 

má dodnes dôsledky. 

                                                   
103 List Rimanom 5,12 
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Som presvedčený, ţe Boh je láska a určite nepošle nikoho do zatratenia. Je to len 

strašenie, aby ľudia nerobili zlé. 

Boh je láska. Pochybovať o tom je prejavom arogancie a stupidity. A práve pre-

to, ţe Boh je láska, poslal svojho Syna, aby nikto nemusel ísť do zatratenia.  

Keby Vám alebo Vašej rodine niekto veľmi-veľmi ublíţil, pozvete ho do svojho 

domu, aby s Vami býval? Netrvali by ste na tom, aby bol odsúdený do väzenia? 

Adam a Eva ublíţili všetkému stvorenstvu. Dôkazom toho je násilie v rôznej for-

me, zamerané na ničenie ţivota v kaţdej jeho podobe: vojny, zabíjanie, drancovanie prí-

rody, krutosť v zaobchádzaní so zvieratami, zabíjanie nenarodených detí, zamorovanie 

ţivotného prostredia ... Človek je zlý vo svojom jadre a v takomto stave nemôţeme 

pokračovať ďalej.  

Keď človek zomrie, nezaniká jeho vedomie. Po telesnej smrti sa nezmeníme, 

odchádzame z tohto sveta takí, akí sme boli za nášho ţivota tu. Ak bol niekto klamár, 

zlodej, vrah, násilník, čarodejník ... – odíde z tohto sveta taký, aký bol tu, pokiaľ sa pred 

smrťou nezmení. Ak niekto pohŕdal celý ţivot Bohom, vysmieval sa mu, ako by mohol 

ísť do neba, kde kraľuje ten, komu sa vysmieval?  

Aj v našej ľudskej kultúre kriminálnikov oddeľujeme od ostatných ľudí, aby ne-

mohli ďalej ubliţovať. Toto platí aj v Boţom kráľovstve. Boţia láska sa prejavila v tom, 

ţe nikto nemusí ísť do večného väzenia. Obeť Jeţiša Krista otvorila kaţdému človeku 

dvere do večného ţivota. Voľba je len na nás. 

 

Odkiaľ pochádza zlo? 

Zdrojom zla je kaţdá bytosť, ktorá odmietla ţiť v harmónii so Stvoriteľom: 

diabol, jeho armáda, Adamove deti a všetci tí, ktorí im podliehajú. 

Keď lovci tuleňov zaţiva sťahujú tulenie bábätká z koţe a potom ich nechajú 

umierať na mraze v ukrutných bolestiach – je to diabol, kto to robí? Sú to ľudia, ktorí 



149 | S t r a n a  

 

pri tejto beštialite rátajú, koľko peňazí získajú za koţe tulenčekov, ktoré zatiaľ umierajú 

v nepredstaviteľných mukách. 

Diabol a človek – to sú dva zdroje zla, ktorými je zamorený celý svet. Diabol 

ponúka nápady a človek ich realizuje.  

Od pádu Adama v raji je medzi diablom a človekom veľmi silné puto. Jeţiš 

povedal farizeom:  

„Z otca diabla ste!“
104

 

Keď náboţenskú elitu takto ohodnotil, čo ostatní ľudia? 

V Biblii nájdeme mnoho záznamov o tom, ţe Adamove deti sú zdrojom zla. 

Prejavom zla v nás nemusí byť nevyhnutne páchanie kriminálnych činov. Zlo v našej 

bytosti má aj jemnejšie prejavy: kritizujeme kolegov, chceme riadiť a ovládať rodin-

ných príslušníkov, závidíme susedom majetok, pre drobnosti sa dokáţeme pohádať aţ 

nenávidieť, správame sa pokrytecky, hádame sa, ohovárame, ideme bezohľadne za 

svojím – kto z nás tieto veci nerobí? 

Môţeme sa týmto nutkaniam vzoprieť, ale úplné víťazstvo a slobodu zaţijeme 

len vtedy, keď sa znovu narodíme a naše ego – to, čo inklinuje k zlu – zomrie. Len 

vtedy prestaneme okolo seba šíriť zlo. 

 

Zaujímavá teória, ale trochu zaváňa rasizmom 

Existencia rás je realita. Sú černosi, sú aziati, sú belosi – je to fakt, ktorý sa nedá 

poprieť. Ale rasizmus ako teória, ktorá hlása nadradenosť jednej rasy nad druhou, je 

výmysel bielej rasy a z hľadiska histórie bielej rasy je pochopiteľné, ţe sme ho vymys-

leli. Cítime sa byť nadriadení ostatným národom – ale prečo? Adamove deti mali na 

tomto svete reprezentovať svojho Otca, tak ako to robil Jeţiš. Miesto toho sme zaviedli 

útlak; vytvorili sme si ţivotný štýl, vďaka ktorému trpí celá Zem. Sme na špičke v hie-

rarchii blahobytu, ale je to za cenu toho, ţe iné národy umierajú od hladu, chorôb; sú 

vyháňaní zo svojich pravekých území, oberáme ich o prírodné zdroje ...  

                                                   
104 Evanjeliu Jána 8,44 
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Ţijeme v prepychu, sme nespokojní, akonáhle si nemôţeme dovoliť kupovať 

nové veci ako nábytok, autá, elektroniku, šatstvo ... Zaujíma nás, odkiaľ tento náš bla-

hobyt pochádza? Na koho úkor si ho môţeme dovoliť?  

Prejavom našej absolútnej skazenosti je aj to, ţe rasizmus ako teóriu veľmi ostro 

odmietame, ale v praxi ju realizujeme kaţdú chvíľu nášho ţivota.  

  

Ako môţe diabol riadiť ľudské spoločenstvá? Kto ho videl? 

Keď prišli Adam s Evou na Zem, rýchlo zistili, aké moţnosti majú. Pouţili svoju 

inteligenciu na to, aby si z pozemšťanov urobili zdroj svojho komfortného ţivota a vy-

tvorili si raj na Zemi. Ale spolu s nimi prišiel na Zem aj diabol a stal sa ich spolupra-

covníkom aţ do takej miery, ţe pred 2000 rokmi s pokojným svedomím mohol povedať 

Boţiemu Synovi, ţe mu patria všetky kráľovstvá sveta.  

Ako riadi ľudskú spoločnosť? Vyuţíva k tomu ego človeka. Stavia na cham-

tivosť, túţbu po majetku, po moci ...  

Ráta s našimi zlými charakterovými vlastnosťami, neuspokojiteľnou túţbou mať 

stále viac ako ostatní, znamenať viac ako ostatní, dopriať si prepych za kaţdú cenu, 

ovládať ľudí, prírodu – toto všetko je pre diabla ideálna pôda na ovládanie človeka. 

Vďaka týmto ľudským atribútom mohol vybudovať konzumnú bezduchú materia-

listickú spoločnosť, v ktorej pouţíva ľudí ako bábky pre svoje ciele. 

Je mnoho ľudí aj spoločenstiev, ktoré diablovi slúţia a majú dopriate občas ho aj 

vidieť. Ale je to padlý anjel, duchovná forma ţivota a jeho fyzický výzor je nepodstat-

ný. My – ľudia komunikujeme s jeho vedomím a vţdy musíme mať na zreteli, čo o ňom 

povedal Jeţiš Kristus:  

„On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretoţe niet v  ňom pravdy. Keď 

hovorí loţ, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a jej otec, otec lţi.“
105

 

Jeho cieľom nie je blaho ľudí, ale naše zneuţitie pre svoje zámery. 

 

                                                   
105 Evanjelium Jána 8,44 
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Ako sa môţem zachrániť pred súdom? 

Musíme urobiť tri kroky. 

Kaţdý človek je zlý – bez ohľadu na to, čo si o sebe myslí. Prvý krok na ceste 

k večnému ţivotu je uznať, ţe je to tak aj v mojom prípade.  

Potom môţem poprosiť Boha, aby mi pre obeť Jeţiša Krista odpustil a prijal ma 

naspäť – toto je druhý krok.  

Tretím krokom je zostať v spojení s Bohom a podvoľovať sa mu. Deje sa to čí-

taním Biblie a poslušnosťou Boţím poţiadavkám, ktoré sú v nej obsiahnuté. Biblia je 

naša slepecká palica, pretoţe my sami nie sme schopní pochopiť, aký je Boh a tým pá-

dom akí máme byť my. 
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Doslov 

Táto kniţka vznikla ako dôsledok hľadania pravdy v prípadoch, keď náboţen-

stvo ţiada len slepú vieru. Viera podľa biblickej definície je presvedčenie o veciach, 

ktoré nie sú viditeľné. Ale naša prítomnosť na Zemi je aţ príliš viditeľná a náš pôvod by 

nemal byť zahmlený kvôli dogmatizmu a strachu z toho, čo sa môţeme dozvedieť.  

Biblia síce nie je kniha, ktorá podáva technický opis stvorenia, ale táto tajomná 

kniha má mnoho úrovní a jej skúmaním neuráţame Stvoriteľa.   

Celkový obraz o pôvode človeka na Zemi sa vytvára stále. Kaţdý nový objav, 

kaţdý nový poznatok môţe priniesť ďalšie informácie, ktoré posunú hranice poznania 

o našom pôvode, o našej histórii ďalej. Len nesmieme mať zaslepené oči a uši strachom, 

neverou a fanatizmom. 
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