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M.B.b.J.: 

KKrríízzaa  ddnneeššnneejj  ssppoollooččnnoossttii,,  kkttoorreejj  ssúúččaassťťoouu  ((vvllaassttnnee  ddôôsslleeddkkoomm))  jjee  aajj    

mmiiggrraaččnnáá  kkaattaassttrrooffaa  EEuurróóppyy,,  vvoo  ssvveettllee  nniieekkttoorrýýcchh  bbiibblliicckkýýcchh  tteexxttoovv  

(Teologická úvaha s prílohami) 

Žijeme v čase obrovskej krízy (nemám na mysli len ekonomiku, teda materiálnu oblasť, ale predovšetkým 

duchovný stav spoločnosti     kultúru, morálku, právny systém, medziľudské vzťahy, a pravdaže, náboženstvo, 

najmä kresťanské) Európy. Takto to cítime my, Európania, ale ono sa to netýka iba Európy (hoci práve v nej 

väčšina tých negatívnych vecí nielen začala, a tiež najviac hypertrofovala), postihlo to totiž celú časť sveta,  ktorú 
zvykneme označovať zjednodušene, a dosť nepresne, „Západ“ („západná civilizácia“ alebo aj „západná kultú-

ra“), a kam patria okrem krajín západnej Európy napr. aj USA, Kanada, Austrália a niektoré iné krajiny     tie, do 

ktorých „západné“ štáty „exportovali svoju kultúru a ideológiu“ (ide hlavne o ich bývalé kolónie).  

Na túto krízu možno pozerať z rôznych hľadísk, a možno ju aj bagatelizovať, či dokonca tvrdiť, že „vývoj má 

progresívny trend“ (toto robí väčšina dnešných politikov a mnohí ideológovia). No tí, čo sa dokážu nielen dívať, 
ale aj vnímať realitu v rôznych oblastiach života, a majú dosť informácií a skúseností (prežili viac desaťročí, a 

majú teda napr. možnosť porovnávať), tí sú veľmi znepokojení hrozivo regresívnym, degradačným trendom vo 

všetkých oblastiach života spoločnosti, okrem technického rozvoja). Týchto politici a ideológovia neoklamú, 
nezmanipulujú.  

„Historia magistra vitae!“ Áno, v mnohom môžu byť dejiny dobrým učiteľom, pretože veľa súčasných uda-

losti sa podobá tým z minulosti (tej starej i nedávnej). Ale iba podobajú, nie sú nikdy rovnaké. Podobajú sa preto, 
že ľudstvo sa nemení v tom podstatnom: napriek zmenám vo vzdelaní, v životnej úrovni, v politickom usporia-

daní spoločnosti, ľudskú povaha (nepoučiteľnosť, egoizmus, tendencia k zlému) sa nemení. A preto podobne 

reaguje, podobne sa správa, robí podobné chyby – a tak musí prežívať aj podobné dôsledky svojho konania.  

O proroctvách starých prorokov (mám na mysli hlavne biblických, ale nemusí sa to týkať iba týchto) sa hovo-
rí, že „majú niekoľko horizontov“. Myslí sa tým to, že to, čo prorok predvídal, splnilo sa často niekoľkokrát: už 

v dobe, keď prorok žil (alebo zakrátko po jeho smrti), a potom ešte niekoľkokrát v neskoršej dobe, keď sa pome-

ry v spoločnosti vyvinuli podobne (často v negatívnom smere), ako za jeho života. A naplnenie niektorých pro-
roctiev je ešte aj pred nami. Preto by sme ich mali brať vážne: neignorovať ich, nedomnievať sa, že dnes (keďže 

sme „múdrejší, vzdelanejší a máme úžasné technické prostriedky“) sa situácia vyvinie inak, a aj dôsledky pre 

ľudstvo budú iné, nie také katastrofálne, ako v minulosti. Opak je pravdou: keďže (možno práve „vďaka“ našej 

vzdelanosti a technike) negatívne javy zasiahli väčšiu časť spoločnosti ako v minulosti a dosiahli hrozivejšie 
rozmery (stali sa „všeobecnými“), aj dôsledky budú bolestivejšie, katastrofálnejšie (a budú „globálne“).  

Kto sa vie orientovať v Biblii, pozná mnohé príhody zo života Božieho ľudu, ale aj iných (pohanských) náro-

dov, ako i jednotlivcov – príhody, v ktorých sa preukázali pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti ľudí, a tiež to, ako 
Boh na situáciu reagoval: príklady Božieho požehnania, Jeho podpory a pomoci (niekedy dokonca v zázračnej 

podobe), alebo naopak – príklady Jeho odsúdenia, trestu, či „radikálnej liečby“ chorôb spoločnosti.  

V Starej zmluve ide najmä o pomery v Božom vyvolenom národe – Izraeli, v Novej zmluve o pomery v pr-
votnej kresťanskej cirkvi. Stará i Nová zmluva sú však pre kresťana rovnako platné, záväzné (kresťanská cirkev 

býva niekedy nazývaná aj „novým Izraelom“).  

Vybral som zo SZ i NZ po jednej knihe (z tých najstručnejších), a to proroctvo Abakuka a list (epištolu) 

Júdu. Práve v nich som našiel opis situácie, ktorá sa najviac podobá našim súčasným pomerom, a proroctvo, 
opisujúce Božie riešenie tejto situácie. Teda texty oboch týchto kníh Biblie možno aplikovať na súčasnosť: na-

ozaj to, čo sa v súčasnosti deje, je s uvedenými biblickými textami takmer v absolútnej zhode. A možno teda 

očakávať, že aj ďalšie vývoj udalostí (to, čo sa bude diať v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti) bude prebie-
hať rovnako (resp. veľmi podobne), ako čítame nielen v proroctve, ale poznáme aj z histórie. 

V závere uvádzam prílohu     biblické texty, o ktoré sa opieram: List Júdov a Proroctvo proroka Abakuka. 

Uvádzam ich takmer celé. Preložil som ich do súčasného jazyka, pretože staršie preklady sú príliš archaické, 

a preto dnešnému čitateľovi, nezvyklému na takýto jazyk, sú dosť ťažko čitateľné a zrozumiteľné. 

Krátko o autoroch a ich biblických textoch 

 Júda a jeho List (epištola) 

Júda (= Judas = Judáš, význam: „nech je (Boh) oslavovaný“) je časté hebrejské meno. V Biblii je zmienka 

o 14 mužoch tohto mena (8 v SZ, 6 v NZ). Júda, ktorý je autorom spomínaného novozmluvného listu (epištoly), 
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bol bratom Ježiša Nazaretského a Jakuba, ktorý je oveľa známejší ako Júda, pretože stál (spolu s apoštolmi Pet-

rom a Jánom) na čele jeruzalemskej skupiny kresťanov, ktorá vznikla po poprave Ježiša.  

Vznik listu sa datuje do rokov 65-70 n.l. Je adresovaný kresťanom, ale nevie sa, ktorej konkrétnej skupine. No 

jeho obsah má taký obsah a charakter, že sa týka všetkých kresťanov, a to nielen v tej dobe, ale aj v nasledujú-

cich storočiach, ba i dnes. Problém, ktorým sa Júda zaoberá, je totiž „nadčasový“: Júda vyzýva kresťanov, aby sa 

postavili proti falošným učiteľom a ich falošným učeniam. V obsiahlej pasáži Júda uvádza príklady, ako Boh 
v minulosti trestal tých, čo konali hriešne a hlásali nesprávne názory.  

Na záver napomína veriacich, aby pevne stáli v Božej moci, pretože On ich ochráni pred pádom. 

List nás teda varuje pred falošnými učeniami a upozorňuje, že musíme byť ustavične ostražití. Vystríha nás aj 
pred falošným (formálnym) kresťanstvom. Radí nám, aby sme pozorne skúmali, čo ľudia hovoria a ako žijú; len 

tak zistíme, či je ich postoj z Božieho hľadiska správny. Pritom máme prosiť Boha o pomoc s istotou, že nás 

vypočuje a On celkom iste odpovie na naše modlitby. 

 

Abakuk a jeho proroctvo 

Abakuk bol judský prorok, ktorý žil asi 600 rokov pred n.l.  

V Judsku vtedy nastal náboženský úpadok so všetkými dôsledkami: úpadkom zbožnosti, morálky, spravodli-
vosti. Obsah knihy sa skladá z náreku proroka nad pomermi v Judsku a zdanlivou Božou „ľahostajnosťou“ k tejto 

situácii. Nasleduje Božia odpoveď: Boh zasiahne, aby napravil neudržateľné pomery – tým, že povolá Chaldej-

cov (pohanov), ktorí si podrobia Judeu (Boží vyvolený ľud)... Chaldejci (= Kaldejci = Babylončania) sa teda 
stanú akýmsi Božím nástrojom na nápravu pomerov v Judsku. Ale napokon aj oni budú potrestaní, pretože im 

„moc stúpne do hlavy“.  

Nasleduje údiv a námietka proroka: prečo Boh dovolí bezbožným (pohanským) Chaldejcom podrobiť si Boží 

ľud?! Boh odpovedá, že spravodlivý sa nedá otriasť vo svojej viere, zostane verným aj v tých najťažších časoch, 

a násilie sa napokon zničí samo, pretože nosí v sebe zárodok záhuby.  

Boh vystríha bezbožníkov, koristníkov, nespravodlivých – budú potrestaní: vráti sa im všetko to zlo, ktoré te-

raz páchajú na iných. stratia všetko, čo nespravodlivo získali.  

Nakoniec je tu výstraha pred uctievaním mŕtvych modiel (obrazov, sôch a pod.) – nikomu nepomôžu, naopak.   

 

Súčasná situácia vo svetle uvedených biblických textov 

Júdov List sa zmieňuje o ľuďoch, ktorí sa ku kresťanstvu hlásia, ale nežijú podľa toho. Áno, už vtedy, 

v prvotnej cirkvi takí boli, a dnes je ich drvivá väčšina, najmä v Európe. A nejde len o jednotlivcov, ale o celé 
spoločenstvá, cirkvi, ba pomaly o celé (alebo takmer celé) národy. 

Som šokovaný tým, že v súčasnosti je to najhoršie práve v tradične protestantských krajinách, ktoré po viac storočí stáli 
v čele európskych národov, nielen pokiaľ sa týka čistoty hlásaného Slova (evanjelia), ale aj morálky a kultúry. Mám na mysli 
štáty, v ktorých prevládalo obyvateľstvo, hlásiace sa k cirkvi, nadväzujúcej na Kalvínovu reformáciu (napr. Holandsko), ako aj 
krajiny, kde bola dominantnou evanjelická cirkev augsburského vyznania, t.j. lutherská  (najmä škandinávske štáty a Nemecko). 

V súčasnosti ide o najmasívnejšiu „sekularizáciu“ („odkresťančenie“) spoločnosti, o najväčšie rozšírenie protikresťanských uče-
ní a hnutí, a pochopiteľne, následne o najväčší rozvrat morálky, práve v týchto štátoch (najmä v Holandsku, Švédsku, Dánsku, 
ale aj Nemecku). U nás je to zlé, veľmi zlé, ale aj tak, podľa dostupných informácií, na západ od nás (hlavne v spomenutých štá-
toch) je to ešte oveľa horšie! 

Júdove slová, hoci ich adresoval svojim súčasníkom, sa teda týkajú v plnom rozsahu aj súčasných Európanov. 

Veď pozrime, čo sa deje v Európe: je tu všeobecný a v histórii doposiaľ nevídaný duchovný úpadok, prejavu-
júci sa mnohými krízami (nielen ekonomickou, ale hlavne morálnou, kultúrnou, sociálnou...). A ich dôsledkom je 

v súčasnosti asi tá najťažšie pociťovaná kríza, ba priam katastrofa – záplava európskych krajín moslimskými 

imigrantmi.  

Dnešné európska kríza má svoje korene vlastne už v „osvietenstve“. Už vtedy vznikali „ostrovčeky“ opozície 
voči nášmu Stvoriteľovi a Pánovi. Prostredníctvom rôznych ideológií, niekedy majúcich filozofickú podobu 

(napr. racionalizmus, sekulárny humanizmus
1
), niekedy „prírodovedeckú“ (tá mala v priebehu času rôzne podo-

by, ale najväčšiu negatívnu úlohu tu zohral darvinizmus, ktorý od polovice 19. stor. ovláda veľkú časť západnej 
spoločnosti, hoci vedecké fakty už dávnejšie dokazujú jeho neudržateľnosť), svojou mierou k tomu prispel aj 

marxizmus a niektoré iné –izmy, ktoré najmä od prelomu 19. a 20. storočia zaplavujú Európu, ale aj niektoré iné 

                                                   

1
 Existuje aj kresťanský humanizmus. Nezamieňajme si ich – je medzi nimi priepastný rozdiel: sekulárny humanizmus 
úplne odvrhuje Boha (Stvoriteľa), a na jeho miesto stavia človeka (stvorenie) a jeho rozum. 
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časti sveta (napr. USA, Kanadu, Austráliu...). Asi najničivejší vplyv na západnú kultúru mal už zmienený darvi-

nizmus. Jednak preto, že šíri nevieru a odboj voči Bohu a Jeho morálke (ateizmus a antitezmus s relativizovaním 

morálky), ale aj preto, že nezostal iba v „prírodovedeckej podobe“, ale prešiel aj do spoločenských vied (ako tzv. 

„sociálny darvinizmus“), čo mení zásadným spôsobom medziľudské vzťahy: egoizmus nahradzuje súcit, solidari-
tu, lásku a milosrdenstvo... Veď podľa „pravidiel prírodného výberu“ právo prežiť má iba silný, agresívny, 

a slabší musí ustúpiť, poprípade aj zahynúť. 

Dá sa povedať, že všetky „moderné novoty“, ovplyvňujúce dnešnú morálku (presnejšie amorálnosť) majú 
svoj pôvod v ateistickom humanizme a jeho nepodarených „potomkoch“, z ktorých na prvom mieste stojí práve 

darvinizmus. Významnú rolu pri rozvrate pôvodnej kultúry, morálky a myslenia, založených na kresťanstve, 

zohral aj import východných pohanských náboženstiev (najmä hinduizmu a budhizmu, často v ich Západu pri-

spôsobených variantoch) a „renesancia“ starých pohanských kultov a rôznych okultistických náuk. Synkretickou 
mixtúrou týchto často veľmi nesúrodých prvkov vzniklo silné ideologické hnutie, ktoré má všetky znaky nábo-

ženstva – New Age („Nový vek“). Práve ono sa stalo v súčasnosti najväčším nepriateľom kresťanstva. Jeho ne-

bezpečenstvo spočíva aj v tom, že často nevystupuje pod svojím menom, ale sa maskuje rôznymi pre niekoho 
príťažlivými aktivitami alebo frázami: mierovými, humanistickými, feministickými, „ekologickými“ (väčšina 

organizácií tzv. „ochranárov“ sú priame „filiálky“ nadnárodných skupín New Age), niekedy dokonca hlása nie-

ktoré zo súvislostí vytrhnuté kresťanské zásady, inokedy získava prívržencov liečiteľskými alebo rôznymi ezote-
rickými praktikami. Mnohí ľudia, ktorí prijali podstatu učenia tohto protikresťanského hnutia, sa dokonca naďa-

lej považujú za „kresťanov“. Pritom možno (trochu zjednodušene) povedať, že ten, kto sa hlási k učeniu o „rein-

karnácii“ a „karme“ (o „minulých životoch“ a odpykávaní si toho, čo popáchal teraz, niekedy v „budúcom živo-

te“, do ktorého sa „prevtelí“ po smrti), o „vesmírnej sile“, „vibráciách“, o „duchovnom vývoji človeka v bož-
stvo“, kto sa obracia na rôznych „šamanov“, „čarodejníkov“ a „veštcov“, a koná podobné veci, ktoré sú nielen 

cudzie kresťanskému učeniu, ale mnohé z nich sú jednoznačne Bohom (v Biblii) zakázané, ten – či si to uvedo-

muje, alebo nie – prijal tento protikresťanský kult (nejakú jeho formu), a teda prestal byť kresťanom!
2
 

Veľa je nešvárov – symptómov smrteľnej choroby „západnej civilizácie“. Spomeňme z nich aspoň niektoré: 

Nerešpektovanie Božích noriem, najmä tých, ktoré poznáme z Dekalógu (t.j. Desiatich Božích prikázaní, 

ktoré takmer po dve tisícročia ovplyvňovali kultúru Európy, a boli základom pre chápanie morálky a vôbec me-

dziľudských vzťahov), a to nielen v mysliach jednotlivcov (čo sa stávalo aj v minulosti), ale v masovom meradle 

a v normách, ktoré sú vnucované spoločnosti (legislatívou, médiami, školskou výchovou)     toto muselo zákonite 

viesť k rozvratu morálky a celej kultúry. Spomeňme aspoň niekoľko príkladov: 

Utláčanie slabších, nesmierne rozšírenie kriminality a svojsky chápané tzv. „ľudské práva“ (popr. „prá-

va detí“, „práva zvierat“ atď.), kde sa preferujú hlavne práva silnejších (to je v úplnej zhode s pravidlami Darwi-
novho „prirodzeného výberu“, ale v rozpore s tým, čo učí kresťanská morálka) – kriminálnikov, silných a boha-

tých, v prírode dravcov (ktorí dostali eufemistické pomenovanie „predátori“) pred právami slabých, poškode-

ných, obetí. Tzv. „detské práva“ boli zasa zneužití na to, aby bola zlikvidovaná autorita učiteľov, rodičov a aby 
bola paralyzovaná účinná výchova detí. Tzv. „sociálny darvinizmus“ tiež „ospravedlňuje“ okrádanie, koristníc-

tvo, vykorisťovanie slabých a chudobných silnými, bohatými, vplyvnými – veď aj tu ide v podstate o „prírodný 

výber“, v ktorom „zákonite“ víťazí silnejší a bezohľadnejší.  

„Sexizmus“ v rôznych podobách (v móde, v školskej výchove, v médiách, skrátka v celej „západnej kultúre“) 

s promiskuitou a následným šírením smrteľne nebezpečných telesných ochorení; no oveľa závažnejším dôsled-

kom „sexizmu“ sú duševné a duchovné následky     „morálne choroby celej spoločnosti“. Priamym dôsledkom je 

napr. rozvrat a časté ignorovanie manželstva: rozvody, ktoré sa stali celkom „bežným“ javom (dnes sa nikto 

nepozastaví nad tým, že sa niekto v jeho okolí alebo príbuzenstve rozvádza, naopak čuduje sa, ak nejaké manžel-
stvo pretrváva roky, či desaťročia); rovnako „bežným“ je dnes nahradzovanie manželstva konkubinátom, ba do-

konca je tu tolerovanie, či dokonca preferovanie sexuálnych deviácií (zatiaľ najmä homosexuality, ale v neďa-

lekej budúcnosti budú iste nasledovať aj ďalšie), čo má v niektorých európskych štátoch dokonca oporu v le-
gislatíve.  

Feminizmus v rôznych jeho podobách. U niektorých jeho stúpeniek je dokonca zámienkou k pohanstvu: od-

mietaniu Boha, ktorý je niekedy v Biblii nazývaný „Otcom“ a uctievaniu tzv. „bohyne“, ktorú nazývajú „matka 
Gaia“ („Matka Zem“ – z gréckej pohanskej mytológie). Feminizmus ovplyvňuje nielen náboženstvo, morálku, 

ale do značnej miery aj politiku, a to v mnohých európskych štátoch. 

                                                   

2
 Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o spomínanom hnutí New Age viac, prikladám na konci výťah z jednej publikácie, 
ktorá pred časom vyšla u nás (jej autorkou je M. Basilea Schlinková). Záujemci si môžu tiež objednať na webovej strán-
ke www.knihy-benjan.sk publikáciu Marek Beem: „NOVÝ VEK“ alebo koniec tohto („starého“) veku? 

http://www.knihy-benjan.sk/
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Rozšírenie drog, alkoholizmu. Napriek verejnému proklamovaniu „boja“ proti týmto „metlám ľudstva“ sa 

tieto nešváry v skutočnosti skryto podporujú (resp. zámerne sa používajú málo účinné metódy na ich potlačenie) 

– veď predsa aj prostredníctvom nich možno ohlupovať a paralyzovať národ, urobiť ho závislým, manipulova-

teľným, neschopným odporu.  

Paralyzovanie náboženstva, najmä kresťanského, ktoré v krajinách, nachádzajúcich sa v oblastiach, patria-

cich k tzv. „západnej kultúre“ (civilizácii) po stáročia dominovalo. Toto je dôsledkom jednak postupného pôso-

benia, a v poslednom období frontálneho útoku ateistického humanizmu, ale aj (ba najmä) úplného zlyhania kres-
ťanstva, najmä toho „inštitucionalizovaného“, konkrétne dominantných kresťanských cirkví. A nešlo iba o „for-

málne“ záležitosti – prvotné boli vieroučné chyby:  

V niektorých cirkvách sa uplatňovalo (a stále prekvitá) vyslovené modlárstvo     uctievanie modiel napr. vo 

forme sôch z dreva, kameňa, kovu), ľudí (živých, častejšie mŕtvych – tzv. „svätých“) a rôznych predmetov alebo 
miest. Toto „pohanstvo v kresťanstve“ nadobúda niekedy obludných rozmerov – dokonca vieroučné spisy nie-

ktorých teológov propagujú vyslovený polyteizmus, pred ktorým náš Boh (ktorý je jediný!) opakovane vystríhal. 

V iných cirkvách sa zase rozšírili rôzne smery tzv. „liberálnej teológie“, ktorá sa snaží „vyprázdniť“ vierouku 

o všetko, čo kritizujú na kresťanstve ateisti – napr. Božie stvoriteľské dielo, neobvyklé udalosti (zázraky), ktoré 
sa udiali v dávnej i nedávnej minulosti. Konkrétne ide napr. najmä o tzv. „kresťanský evolucionizmus“ a o „de-

mytologizáciu Biblie“. 

Pravdaže, takého opúšťanie biblickej vierouky i životnej praxe („podbiehanie“, prispôsobovanie sa pohanom 
a ateistom) nezasiahlo všetkých kresťanov, no veľká väčšina z nich podľahla. V Európe (a v celej oblasti tzv. 

„západnej civilizácie“) je dnes situácia podobná tej, o ktorej píše Júda a nad ktorou lamentuje Abakuk – iba všet-

ko to zlo sa v našej súčasnosti prejavuje v ešte vypuklejšej, rozsiahlejšej, hrozivejšej forme.  

No niet pochýb, že aj dnes tu ešte sú verní, nezvedení a neformálni kresťania. A tí sa nepochybne opakovane 
obracajú k Bohu s prosbami o pomoc, o záchranu cirkvi a našich národov – ako kedysi prorok Abakuk. A Boh 

odpovedá – no nie vždy tak, ako si možno oni predstavujú     rovnako ako odpovedal kedysi prekvapenému Aba-

kukovi.  

Abakuk sa kedysi modlil (volal k Hospodinovi): „Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a Ty nepočuješ? Dokedy 

budem kričať na Teba: Je tu násilie! a nepomáhaš? Prečo musím hľadieť na tú krivdu, a Ty sám ako sa môžeš dívať na to trá-
penie? Zhuba a násilie je tu, neustále spory a škriepky. Zákony sú neúčinné a právo je potláčané, lebo nešľachetní ľudia majú pre-

vahu nad spravodlivými. To je príčinou, že sa právo deformuje.“  

A Hospodin mu odpovedá: „Prebudím Chaldejcov (Babylončanov)     je to národ zúrivý, prudký, ktorý prejde obrovské vzdia-

lenosti, aby zaujal vaše obydlia, hoci mu nepatria. Je to spoločenstvo ľudí strašných a hrozných     sú povýšení a správajú sa podľa 
„práva“, ktoré si sami vymysleli. 

 Presúvajú sa rýchlo, sú ako vlci. Náhle sa priženú, zaplavia krajinu, a správajú sa ako dravci, ktorí sa 
vrhajú na svoju obeť. Každý z nich pácha násilie, hrôza z nich kráča s nimi, vrždia a unášajú ľudí. Vysmievajú sa z vládcov, všetci sú 

im na posmech. Z každej prekážky, ktorú im postavíte do cesty, sa iba smejú, nakoniec si všetkých podrobia. Preženú sa jednou krajinou 
sťa vietor a idú ďalej, Veria vo vlastnú silu – tá je im ich božstvom.“   

A čo sa deje dnes v Európe? 

Invázia cudzieho národa (hoci imigranti pochádzajú z viacerých štátov, môžeme ich označovať ako „národ“, 
pretože sú zjednotení jediným náboženstvom, ideológiou i právnym systémom, ba z veľkej časti aj jazykom), má 

mnohé spoločné rysy s inváziou Chaldejcov do Judska. 

Chaldejci (Kaldejci, Babylončania) boli národ úplne cudzí Judejcom (Židom), a to vo všetkom     teda 

z hľadiska rasy, mentality, kultúry, náboženstva... boli to krutí, násilnícki, nemilosrdní ľudia! Rovnako ako arab-
skí a černošskí moslimovia, ktorí sa v súčasnosti valia do Európy. Invázia Chaljdejcov do Judska a invázia mos-

limov do Európy má pozoruhodne veľa spoločných rysov. Rovnaké sú aj príčiny ich invázie (ako sme sa už 

zmienili), a zrejme podobné budú aj jej dôsledky (ako si ešte povieme). 

Veľa Judejcov zahynulo, iní sa dostali do babylonského zajatia. Niektorí sa „odnárodnili“, splynuli s pohan-
mi, ale mnohí prežili a udržali si vieru, ba ich viera sa v krutých podmienkach otroctva upevnila, stala sa čistej-

šou a opravdivejšou (spomeňme aspoň Daniela a jeho druhov). Nakoniec aj Chaldejci boli potrestaní (boli pora-

zení Peržanmi), a Židia sa mohli vrátiť z babylonského zajatia domov. Judsko sa obnovilo (neskôr sa spojilo so 
severnými oblasťami a vznikol Izrael), ale bolo to už iné Judsko, a iný Izrael, ako predtým, pred „liečbou“, ktorú 

im Boh naordinoval v podobe lieku veľmi horkého, ale účinného – v podobe Chaldejcov. 

Čaká toto aj Európu, a ostatné oblasti tzv. „západnej civilizácie“? Zdá sa, že áno! Aspoň doterajší priebeh 
udalostí tomu nasvedčuje. Nejde tu iba o paralelu s udalosťami, ktoré sa udiali na Blízkom východe v 6. stor. 

pred n.l. (aj keď práve s nimi, ako sme si ukázali, má dnešná situácia na „Západe“ najviac spoločného), ale ten, 

kto sa orientuje v histórii (tej najstaršej i oveľa bližšej), vie, že Boh často takto rieši situácie, ktoré, vinou hrieš-
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neho ľudstva, značne vybočili z cesty, ktorú určil ľudstvu jeho Stvoriteľ. Tie jeho zásahy možno považovať za 

tresty, ale v skutočnosti ide o liečbu – nápravu.  

Všetci vieme zo skúseností, že pri liečbe závažných, život ohrozujúcich ochorení nevystačíme s príjemnými 

liečebnými postupmi (nejakými sladkými sirupmi), ale sú potrebné aj nepríjemnejšie, horké lieky, či dokonca 
radikálne chirurgické zákroky. A tak je to aj s chorobami spoločnosti, ľudstva, cirkvi. Preto by sme sa nemali 

čudovať, že takto postupuje aj náš nebeský Otec. Niektoré príklady spomína Júda vo svojom liste, a my by sme 

mohli pridať iné: najznámejšie sú, okrem zničenia Sodomy a Gomory, globálna potopa sveta, opakované kata-
strofy, ktoré postili izraelský národ (hoci je Božím vyvoleným), ale napr. aj Rím – ten staroveký – antický, ten 

stredoveký, a podľa všetkého podobne dopadne aj súčasný, novoveký. Mám na mysli „Rím“ z Danielovho pro-

roctva; ten sa rôzni exegéti snažia vysvetľovať rozličnými spoločenstvami národov, či dokonca iba niektorým 

konkrétnym, jednotlivým národom, ale podľa všetkého – po stránke ekonomickej, politickej, vojenskej, ideolo-
gickej, a tiež čo sa týka veľkosti, rozsahu – najviac Danielom vylíčenému „obrovi s nohami, pozostávajúcimi 

sčasti zo železa, a sčasti z hliny“, zodpovedá práve dnešná Európska únia.   

 Takže: Podľa všetkého Boh, aby vyriešil problémy Európy (a celého „západného sveta“) – možno aj preto, 
že vyslyšal svojich verných, poslal na Európu moslimov (Arabov z rôznych krajín Blízkeho východu, potomkov 

Peržanov z Iránu a černochov z Afriky). Európa zrejme má byť napred nimi podrobená, pokorená (ako kedysi 

Judsko), aby sa jej obyvatelia zbavili pýchy, nemorálnosti, sekularizmu, pohanstva, ale aj tzv. vedeckých ideoló-
gií (napr. darvinizmu a rôznych „liberálnych teológií“) popierajúcich alebo prekrúcajúcich Božie slovo... 

Lebo, ako píše Júda: „Pán príde, aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za ich neveru, zlé sprá-

vanie aj urážlivé slová, ktoré vyslovili voči Pánu Bohu.“ 

Možno sa teda u nás, v Európe deje iba to, čo sme si my   _Európania „zaslúžili“... a možno to, čo sa deje, a čo 

my vnímame teraz ako ZLO, napokon (možno však až po dlhom čase) sa má stať DOBROM (duchovnou obro-
dou) Európy. 

Pochybujem, že by moslimovia boli Božím vyvoleným národom, ale na nápravu zla, ktoré sa v Európe rozší-

rilo sú asi tými najpovolanejšími, tým najvhodnejším nástrojom: 

Veď ak dosiahnu dostatočný vplyv, či dokonca nadvládu v Európe, mnohé nešváry celkom isto vymiznú, pre-

tože ich moslimské právo (šaria) netoleruje. Spomeňme aspoň tieto: ateistické ideológie a teórie (napr. darviniz-

mus), pohŕdanie Bohom a Jeho normami, či dokonca ich znevažovanie, pohanstvo (polyteizmus, jednak ten pri-
mitívny, jednak ten filozofický, „kresťanský“) sexizmus, feminizmus, deformovaná výchova detí, alkoholizmus, 

drogy, a iste aj kriminalita... 

Európania budú celkom isto trpieť, veľmi trpieť, mnohí zahynú, ale zrejme to, čo zostane, bude očistené. 
A keď napokon moslimovia odtiahnu (postihne ich podobný osud ako Chaldejcov), Európa bude iná, opäť zdravá. 

 

 

 

 
 

 

Pravda, spravodlivosť, morálka a viera 
sú obsahom PDF a PPS dokumentov („prezentácií“), ktoré si môžete bezplatne 

stiahnuť, ak kliknete na: 

www.knihy-benjan.sk/pps.htm 

Pozn.: Ak na tejto web-stránke www.knihy-benjan.sk (v sekcii „„„PPPrrreeejjjsssťťť    nnnaaa“““) zvo-
líte voľby „„„aaannnoootttáááccciiieee   kkknnníííhhh“““ a „„„zzzooozzznnnaaammm   aaa   ccceeennnnnníííkkk   kkknnn íííhhh“““,,,  prejdete do „„„PPPooonnnuuukkkyyy   kkknnníííhhh“““ 

s duchovnou a medicínskou tematikou. 

http://www.knihy-benjan.sk/pps.htm
http://www.knihy-benjan.sk/
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Príloha 1: 

Júdov list 
(o pravej viere a falošnom učení) 

Pozdrav 
1 Júda, služobník Ježiša Krista, Jakubov brat, píše tým, ktorých si Pán Boh povolal, ktorých miluje a pre Pána Ježiša Krista chráni. 2 Želám 
vám, aby ste pociťovali čoraz viac milosti, pokoja a lásky. 

Varovanie pred falošnými učiteľmi 
3 Moji milovaní, tak veľmi som túžil napísať vám o našom spoločnom spasení, ale teraz cítim, že je potrebné, aby som vás povzbudil v zá-

pase o vieru, ktorá bola raz navždy darovaná Božiemu ľudu. 4 
Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, o ktorých už dávno bolo napísané, že si 

Pána Boha nevážia, myslia si, že Jeho milosť možno zneužívať a oddávať sa zvrátenému životu. Tým vlastne ignorujú Pána Boha 
– jediného Vládcu, a tiež aj Pána Ježiša Krista. 
5 Pripomínam vám to, čo už viete: hoci Pán Boh zachránil Izraelitov tým, že ich vyviedol z Egypta, predsa potom zahubil všetkých tých, 
ktorí mu nedôverovali a neposlúchali ho. 6 Ba aj anjelov, ktorí sklamali vo svojom vznešenom postavení, Pán Boh vyhostil zo svojej blíz-

kosti a drží ich vo večných putách v temnote až do dňa súdu. 7 Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli ces-
tou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.  
8 Aj títo falošní kresťania sa správajú podobne. Zapadli hlboko do hriechu, zneužívajú svoje telá, pohŕdajú Božou autoritou a rúhajú sa 
nadpozemským mocnostiam. 9 Ale veď predsa ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním 
sporil o Mojžišovo telo, povedal iba: „Nech ťa Pán potrestá!“ 
10 Títo poblúdilci sa však posmievajú tomu, čo vôbec nechápu. Podliehajú tomu, čo poznávajú iba svojimi telesnými zmyslami – rovnako 
ako nerozumné zvieratá; a toto ich vedie do skazy. 11 Beda im! Dali sa na Kainovu cestu, ktorý nedbal na Božie príkazy a napokon sa stal 
vrahom vlastného brata. Sú schopní, podobne ako Balám, zradiť Božiu pravdu za peniaze. Sami sa odsúdili na záhubu, lebo sa vzopreli 
proti Pánu Bohu; podobne ako Kórach, ktorý túžil po nadvláde. 
12 Pri vašom bratskom stolovaní sa títo ľudia bez hanby prejedajú, lebo myslia iba na seba, a tak sa stávajú škvrnami vášho spoločenstva. 
Sú ako mraky bez dažďa hnané vetrom sem a ta; sú ako stromy, mŕtve a vyvrátené, ako stromy, na ktorých niet ovocia; 13 sú ako divoké 
morské vlny vyplavujúce vlastnú špinu; sú ako bludné hviezdy, ktoré sa stratia v temnote vesmíru. 14 O takých ľuďoch prorokoval Enoch 

zo siedmej generácie po Adamovi: „Pán príde s mnohými tisíckami anjelov, 15 aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za 
ich neveru, zlé správanie aj urážlivé slová, ktoré vyslovili voči Pánu Bohu.“ 
16 Týmto ľuďom nič nie je dobré, stále reptajú na svoj údel, a robia všetko, čo sa im zachce. Vedú spupné reči a lichotia ľuďom,  ak majú z 
toho prospech.  

Varovanie a výzvy 
17 Ale vy, moji milovaní, pamätajte na slová Ježišových apoštolov, 18 ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa 
budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je „užívať si života“, ako sa len dá. 19 Spôsobujú roztržky. Sú to ľudia ovládaní vlast-
nými pudmi, a nie Božím duchom. 
20 No vy, moji milovaní, budujte svoj život na základoch dokonalej viery a modlite sa v sile Svätého Ducha. 21 Zotrvávajte v Božej láske a 
 trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista. 22 Povzbudzujte a presviedčajte tých, ktorí ešte pochybujú, 
23 snažte sa ich zachrániť, vytrhnúť ich z ohňa vlastných vášní. Aj s inými, ktorí zhrešili, majte zľutovanie; ale buďte opatrní, aby ste sa 
sami nepoškvrnili ich hriechom. 

Oslava Boha 
24 Pán Boh má moc uchrániť vás od každého poklesku a priviesť čistých a dokonalých do svojej slávy vo večnej radosti. 25 Iba Jemu, 
jedinému Pánu Bohu, ktorý nás prostredníctvom Pána Ježiša Krista zachránil, patrí sláva, veleba, vláda aj moc od počiatku vekov, teraz aj 
naveky! Amen! 

 

Príloha 2: 

 

ABAKUK 

I. 
(Chaldejci sú nástrojom Božieho súdu) 

1
 Výrok, ktorý prorok Abakuk prijal ako videnie. Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a Ty nepočuješ? Dokedy budem kričať na 

Teba: Je tu násilie! a nepomáhaš? 
3
Prečo musím hľadieť na tú krivdu, a Ty sám ako sa môžeš dívať na to trápenie? Zhuba a 

násilie je tu, neustále spory a škriepky. 4Zákony sú neúčinné a právo je potláčané, lebo nešľachetní ľudia majú prevahu nad spra-

vodlivými. To je príčinou, že sa právo deformuje.  
5„Sledujte, čo sa bude diať v národoch: budete  žasnúť, pretože už za vašich dní vykonám niečo, čomu by ste neuverili, keby vám to iba 
niekto vyprával. 6Prebudím totiž  haldejcov     je to národ zúrivý, prudký, ktorý prejde obrovské vzdialenosti, aby zaujal vaše obydlia, 

hoci mu nepatria. Je to spoločenstvo ľudí strašných a hrozných     sú povýšení a správajú sa podľa „práva“, ktoré si sami vymysleli. 
— 

8 Presúvajú sa rýchlo, sú ako vlci. Náhle sa priženú, zaplavia krajinu, a správajú sa ako dravci, ktorí sa vrhajú na svoju obeť. 9Každý 
z nich pácha násilie, hrôza z nich kráča s nimi, vrždia a unášajú ľudí. 10Vysmievajú sa z vládcov, všetci sú im na posmech. Z každej 
prekážky, ktorú im postavíte do cesty, sa iba smejú, nakoniec si všetkých podrobia. Preženú sa jednou krajinou sťa vietor a idú ďalej, 
Veria vo vlastnú silu – tá  je im ich božstvom.“ 

(Dôvera v Božiu spravodlivosť) 
12 Ale veď či Ty, Hospodine, nie si večný a silný? Bože môj, Svätý môj! My tomu nezomrieme, Hospodine, Ty si ho – ten strašný národ 
ustanovil, aby vykonal súd,  Ty si ho určil vykonať trest? 13 Ako sa môžeš dívať na to, čo sa deje? Na všetko to zlo? Ty predsa nemôžeš 
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hľadieť na to trápenie!  

Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetný ničí spravodlivého? 
14 udia sa podobajú morským rybám alebo červom, ktoré 

nemajú vládcu, vodcu... A nepriateľ ich loví udicami, sieťami    chce všetko vyloviť svojím čereňom, pozbierať do svojej siete; a už sa 
z toho raduje, už jasá. 15Preto obetuje svojim modlám     svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo ony mu pomáhajú víťaziť, bohat-
núť. 16Ale či smie v tom pokračovať,  či môže neľútostne vraždiť národy? 

II. 
(Prorok má napísať svoje videnie) 

1Postavím sa na strážnu baštu     na vežu, z nej budem striehnuť a počúvať, čo mi povie Hospodin. Budem dávať pozor, ako odpovie 
 na moje námietky. 2 A naozaj, Hospodin mi odpovedal: 

Napíš, čo si videl, čo som ti zjavil. Nech ten, čo to bude čítať, má jasno. 3Lebo tvoje videnie sa splní v pravý čas, všetko k tomu speje     ku 
koncu. Tvoje videnie je pravdivé, neklame. Ak sa to aj o niečo oneskorí, zdrží sa, ty len čakaj, pretože určite sa všetko splní . 
4
Pyšný človek nemá v duši pokoja, no spravodlivý môže žiť zo svojej viery! 

5 Neverci, násilníci, opovážlivci nakoniec nič nezmôžu, ich žiadostivosť, ich predstavy sú obrovské     ako ríša m tvych; sú nenásytní ako 
smrť; chcú si podrobiť všetky národy, podmaniť si všetkých ľudí. 
6Ale nakoniec všetci dopadnú tak, ako sa o tom hovorí v porekadlách a posmešných pesničkách: Beda tomu, kto si hromadí, čo mu ne-
patrí! 

A dokedy toto bude trvať? Bezbožníci, tí si teraz iba požičiavajú.7 No raz prídu veritelia, prebudia sa tí, ktorí nimi zatrasú, a bezbožníci 
sa stanú ich korisťou. Olúpili mnohé národy, nakoniec ony budú olúpení, a vrátia všetko     zaplatia za tú ľudskú krv a za násilie na kraji-
nách, na mestách a na tých, čo v nich bývali. 

(Beda utláčateľom) 
7Beda tomu, kto nadobúda nespravodlivo zisk, kto bohatne na úkor iných, a myslí si, že takto si vytvorí šťastie. 10 Ak si sa rozhodol vyky-

nožiť mnohé národy, urobil si to na hanbu svojho národa, a zhrešil si proti sebe samému.  11Vedz, že samotné kamene z múrov budú 
kričať a hrady z krovov budú svedčiť proti tebe. 12Beda tomu, kto svoje mesto stavia z krvi a svoj hrad opevňuje neprávosťou. 
13 To, že sa dnes ľudia moria iba pre pominuteľné veci, ktoré vzbĺknu a zhasnú ako oheň a že sa národy pachtia len tak pre nič za nič, to 
nie je od Hospodina mocností. 
14 No raz sa zem naplní poznaním slávy Hospodinovej, tak ako vody napĺňajú moria. A preto beda tomu, kto napája svojich blížnych 

z čaše svojej zlosti, alebo kto ich opíja klamstvami, aby ich nakoniec obral o všetko. I6Ak tak konáš, napokon sa nasýtiš ty     ale hanbou 

namiesto slávy: to ty sa opiješ a padneš! Proti tebe sa obráti kalich, ktorý je v pravici Hospodinovej a na teba príde potupa namiesto 
tvojej slávy.. 
18 Čo pomôže modla, ktorú vyrezal alebo odlial človek, a lživý učiteľ ju prikázal uctievať. Ako možno vkladať nádej do výtvorov ľud-
ských rúk, nemých bôžikov? 19

Beda tomu, kto hovorí drevu: Zobuď sa! Alebo nemému kameňu: Vstaň! Či tá m tva hmota môže dať 
nejaké zjavenie? Modly môžu byť  pokryté aj zlatom a striebrom, ale ducha v sebe nemajú. Pretože Hospodin nie je v modlách, On je vo 
svojom svätom chráme. Pred Ním zmlkni celá zem! 

 

 

  

Príloha 3: 

„NEW AGE“ 

 

Čo je New Age? 

S pojmom "New Age" (Nový vek) sa od roku 1984 stretávame stále častejšie. 

Toto zvodné hnutie sa začalo šíriť’ obrovskými krokmi zvlášť od prelomu rokov 1986/87. Sieť hnutia New Age je dnes 
veľmi rozvetvená takmer po celom (najmä tom „civilizovanom“) svete. Na nasledujúcich stránkach sa môžem dotknúť len 
toho najpodstatnejšieho. Podrobnejšie a spoľahlivé informácie o tomto hnutí podáva Constance Cumbeyová vo svojej 
knihe "The Hidden Dangers of the Rainbow" (Skryté nebezpečenstvo dúhy), z ktorej sama čerpám väčšinu informácií. 

Podstata hnutia New Age 

Hnutie "Nový vek" sa lavínovite šíri celým svetom. 

V Nemecku malo už v roku 1989 asi 500 000 prívržencov (dnes je to niekoľko miliónov), a k tomu je treba pripočítať' veľké 
množstvo tých, čo s ním sympatizujú. Celé hnutie sa skladá z tisícok organizácií, ktoré svojimi sieťami obopínajú celý svet. 
Napriek svojej rozmanitosti je jednotné v boji o dosiahnutie dôležitého cieľa: zriadenie nového svetového poriadku, ktorý 
má byť nastolený prostredníctvom totálneho zjednotenia myslenia ľudí a ich následným spolupôsobením. 

Základom tohto systému je viera v akúsi „Vnútornú vládu“ nad našou planétou, uskutočňovanú prostredníctvom hie-
rarchie duchovných bytostí alebo „majstrov múdrosti" (čo sú v skutočnosti démonické bytosti). 

Hnutie New Age je syntézou východných náboženstiev, gnózy a špiritizmu, založenou na ezoterických (t.j. tajných) 
učeniach, sprostredkovávaných duchovnými démonickými silami. Je preto celkom samozrejmé, že tu majú svoje miesto 
rôzne odvetvia okultizmu: jasnovidectvo, astrológia, hypnóza, ufológia, jóga a mnohé iné - ako napr. nanovo oživená viera 



-   
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v čarodejnice, prevteľovanie, pohanský (najmä germánsky a keltský) mysticizmus a panteistické predstavy. V tomto novom 
svetovom poriadku, ku ktorému „Nový vek" smeruje, nie je miesto pre kresťanského Boha. Na jeho miesto nastupuje na 
trón Lucifer. Hnacou silou New Age nie je nakoniec nič iné ako Luciferova túžba byť rovný Najvyššiemu a byť uctievaný ako 
Boh. 

Z dejín hnutia New Age 

Korene New Age siahajú až ku vzniku Teozofickej spoločnosti, ktorú v roku 1875 založila v New Yorku Ruska - Helena 
Petrovna Blavatská. Jedna zo základných náuk teozofie hovorí, že všetky náboženstvá obsahujú „spoločné pravdy", ktoré 
sa ako most klenú nad všetkými rozdielmi. Teozofi veria v existenciu „duchovných majstrov", čo sú buď duchovné bytosti, 
alebo „osudom mimoriadne nadaní ľudia", ktorí sa vo svojom „vývoji" dostali nad široké masy a boli mimoriadne osvietení. 
(Teda hrá tu dôležitú rolu aj evolucionizmus, pravdaže svojrázne ponímaný). 

Tretia predsedníčka - Alice Baileyová (1880- 1949), Angličanka presídlená do USA, položila ako veľkňažka základy 
New Age. Ako špiritistické médium dostávala posolstvá od tzv. „majstra múdrosti", Tibeťana Djawal Khula. Tieto posolstvá 
prijímala od démonického ducha prostredníctvom automatického (samovoľného) písania, a potom ich v početných spisoch 
vydávala ako tajné náuky, ako plán, ktorý je dodnes záväzný a určuje smer New Age. 

Preniknutie na verejnosť 

Podľa týchto tajných pokynov malo hnutie zostať „v podzemí" až do roku 1975. Od tej doby má za povinnosť' svoje 
plány zverejňovať. Učenie o Novom veku má byť šírené všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa ľudstvo dozvedelo 
správu o prichádzajúcom vystúpení „Krista Nového veku". A to sa skutočne teraz deje. 

Prvé taktické kroky boli vykonané v oblasti pacifistických a antimilitaristických aktivít, ktoré si získali sympatie širokej 
verejnosti. Ďalšou etapou bola „spochybňujúca a ničivá kritika všetkých náboženstiev, ktoré sa zameriavajú na vieru v ne-
smrteľnosť človeka." 

Programy skupín New Age kladú do popredia zásady správnej životosprávy, čím získavajú ako v hospodárskych, tak 
spoločenských vrstvách širokú odozvu - dokonca aj medzi kresťanmi. Väčšinou majú vo svojej náplni body, ktoré sú vo 
svojom základe rôznymi formami výchchdných okultných technik: meditáciu, jogu uvoľňovania, hypnózu, nadprirodzené 
liečivé metódy, vizualizáciu a tzv. „pozitívne myslenie". Posledné dva uvedené pojmy v sebe ukrývajú názor, že človek pre-
žíva to, čo si myslí. To znamená, že naše podvedomie v skutočnosti určuje naše myšlienky a priania. Predovšetkým „pozi-
tívne myslenie" býva často zdôvodňované biblickými veršami, a býva označované ako "viera", aj keď vychádza z nebiblic-
kého názoru, že základná sila každého človeka je dobrá. 

Ponuka rozsiahleho učenia New Age však čerpá ešte z iných zdrojov. Tak napr. v oblasti výchovy a vedenia ľudí vy-
chádza z antropozofických názorov Rudolfa Steinera, špiritistu, zakladateľa synkretického náboženského systému. 

Hnutie Nový vek s úspechom aktualizuje rôzne nové myšlienky, a tak si systematicky podmaňuje mienku spoločnosti. 
Vo svojom programe ponúka nielen uvedenie do všetkých druhov meditácií a psychotréningu, ale aj tzv. alternatívnej me-
dicíny, zriaďuje obchody s prírodnými liečivami a zdravou výživou (biopotraviny a makrobiotika), zaoberá sa ekológiou - 
vrátane ochrany zvierat a rastlín, zapája sa do boja za odzbrojenie, ponúka kurzy pre manažérov a vedúcich pracovníkov v 
priemysle a hospodárstve, stojí tiež za rôznymi programami na pomoc hladujúcim a organizuje iné ľudomilné projekty. 

Prielom do povedomia širokej verejnosti urobilo hnutie New Age predovšetkým knihou Marilyn Fergusonovej „The 
Aquarian Conspiracy" (Sprisahanie Vodnára). Túto knihu možno považovať’ za akúsi kultovú knihu New Age. Je v nej vyvy-
šovaný zasľúbený „zlatý vek ľudstva", ktorý bude naplnený radosťami „zmeneného vedomia a myslenia" ľudí. Táto kniha je 
na celom svete pôsobivou propagáciou Nového veku.v 

Ďalšími programovými knihami New Age sú spisy rakúskeho fyzika Fritjofa Capra, ktorý žije v Kalifornii. Predovšetkým 
je známa jeho kniha „Wendezeit - Bausteine fůr ein neues Weltbild" (Čas zvratu - stavebné kamene nového obrazu sveta) -  
vyšla v roku 1982. 

Nielen dospelí, ale aj deti a mladiství sú v duchu New Age ovplyvňovaní tzv. „vlnou fantázie", ktorá sa ponúka vo fil-
moch, na videokazetách, audiokazetách, komiksoch, v knihách, prostredníctvom spoločenských hier a detských hračiek. V 
skupine desiatich najúspešnejších filmov posledných rokov je sedem filmov, ktoré patria práve do tejto kategórie. Na pr-
vom mieste to bol film „E. T.“, ktorý sa medzi deťmi na celom svete stal hitom číslo jeden, na druhom mieste to potom bol 
film „Hviezdne vojny". Áno, dve tretiny najviac navštevovaných filmov nesú označenie „fantastické". Rovnako tak knihy 
tohto druhu sú bestsellermi a vychádzajú v miliónových nákladoch. Do oblasti fantázie môžeme zaradiť’ stovky titulov, a 
všetky majú okultný nádych: styk s mŕtvymi, zariekavanie duchov, jasnovidectvo, telepatia, psychokinéza {pohybovanie 
predmetmi silou vôle) atď. Veľkú úlohu tu hrajú mágovia, čarodejníci a kúzelníci. Mládež je posadnutá túžbou po kúzelných 
opaskoch, kúzelných mečoch a talizmanoch. Pod spoločným názvom ezoterika sú dnes predávané okultistické príručky s 
konkrétnymi návodmi, ako je možné získať spojenie s mimozmyslovým svetom duchov. A v rade našich miest je možné 
„pod odborným vedením“ podniknúť „výlet na onen svet", kde sa možno stretnúť s duchovnými bytosťami. 
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Medzi najmocnejšie prostriedky, ktoré New Age používa k ovplyvňovaniu más, patrí samozrejme hudba. Už Alice Bai-
leyová dala návod na „hudobnú terapiu", ktorá je súčasťou prípravy pre vstup do Nového veku. Na trhu sa objavili nahráv-
ky novej zábavnej hudby - tzv. „sférickej hudby". Počet fanúšikov stále stúpa. 

Takisto mnohé významné celosvetové organizácie sa nachádzajú pod vplyvom Nového veku. Sú to napr. OSN a 
UNESCO, Svetová rada cirkví, Rockefellerova nadácia, Fordova nadácia, Trilaterálna komisia, Bilderbergerova skupina, Slo-
bodomurári a na špici sú Ilumináti. Vedúce osobnosti - napr. Robert Muller, zástupca generálneho tajomníka OSN pre hos-
podárstvo a sociálne záležitosti - sú veľmi aktívni v úsilí za dosiahnutie cieľov New Age. 

Filozofia New Age 

Aby bol dosiahnutý cieľ a svet bol „uzdravený", imusí sa podľa názoru New Age zmeniť spôsob myslenia. Namiesto 
doterajšieho analytického myslenia, ktoré zodpovedá lineárnemu a mechanickému obrazu sveta, má nastúpiť nové „sys-
témové myslenie“. Všetky veci sú navzájom prepojené a na sebe závislé. Preto musia byť aj celistvo (holisticky) prijímané a 
posudzované. Každý jedinec si musí uvedomiť’, že je súčasťou prírody a celého kozmu (mikrokozmos v makrokozme). Ra-
cionálne myslenie, ktoré postupuje analyticky a s rozvahou, a bolo až dosiaľ základom vedeckého poznávania, má ustúpiť 
syntetickému mysleniu a intuitívnemu poznávaniu, ktoré spočíva na skúsenostiach, ktoré nie sú rozumom pochopiteľné a 
merateľné. 

Cieľom filozofie New Age je vyrovnávanie všetkých protikladov: veda a okultizmus sú celkom rovnocenné, a preto 
každé ich hodnotenie ich stavia do jednej roviny. Dobré a zlé už neexistuje. Všetko splýva v jedno. Z toho vyrastá aj snaha 
po zjednotení všetkých náboženstiev - tzv. synkretizmus. 

Prívrženci New Age vidia najvyšší cieľ človeka v nájdení šťastia. Tam, kde boli až dosiaľ hodnotené ako rozhodujúce 
výkony a schopnosti jedincov, posudzuje sa teraz na prvom mieste osobné uspokojenie a úspech. Strach pred prichádzajú-
cimi apokalyptickými hrôzami a katastrofami je zbytočný, pretože je možné utešovať’ sa utópiou o „svetovej spoločnosti 
bez napätia". 

Jeden z tzv. „sluhov satana" - osemnásťročný chlapec - sa o tejto filozofii vyjadril takto: "Charlie Manson (vodca sa-
tanistov v USA) verí, že všetky ľudské hodnoty sú súčasne bohmi aj diablami. To znamená, že každý čin je súčasťou iného 
činu a každá pohnútka alebo vlastnosť’ sú súčasťou inej pohnútky alebo vlastnosti. Z toho vyplýva, že ľudský život nemá 
žiadnu cenu. Ak niekoho zabiješ, zabiješ časť seba samého, a preto je všetko v úplnom poriadku. Brutálna vražda Tate - 
Bianca (v USA), ktorá sa stala v roku 1969, bola bezprostredným výsledkom tajomnej vlády Ch. Mansona nad „sluhami 
satana“.  Jeho  náuka je v úplnej zhode s vyššie opísanou filozofiou Nového veku." 

Ciele a plány New Age 

Alice Beileyová sprostredkovala ako médium tento „plán": nastolenie nového svetového poriadku, novej svetovlády 
a nového náboženstva. Politickým cieľom hnutia je získanie vlády nad svetom. Otvorene je propagované rozpustenie alebo 
zničenie jednotlivých národnostných štátov v záujme mieru a zachovania ľudstva.  

Na tejto ceste k získaniu svetovlády sú vytýčené početné politické, sociálne a hospodárske medziciele, ako napríklad: 

- zavedenie medzinárodného univerzálneho úverového systému, 
- zriadenie svetovej centrály pre rozdeľovanie potravín, ktorá by zaisťovala, riadila a kontrolovala celosvetovú distribúciu 

potravín, 
- jednotný svetový daňový systém, 
- celosvetovo platná povinnosť’ vojenskej služby k obranným účelom (napriek pacifistickým proklamáciám).  

Od chvíle, kedy hnutie New Age vystúpilo na veřejnost’, z toho vyplývajú pre jeho jednotlivé skupiny tieto programo-
vé body: 

- zriadenie celosvetového hospodárskeho systému, 
- postupné podriadenie a odovzdanie súkromného vlastníctva v bankovníctve, doprave a výrobe svetovému riadiacemu 

výboru, 
- uznanie nutnosti podriadiť celosvetovej kontrole biologické otázky, určovanie hustoty obyvateľstva a zdravotníctvo, 
- zaručenie celosvetového minima slobody a životnej úrovne pre každého jedinca, 
- povinnosť' podrobiť svetovej riadiacej rade osobný život každého jedinca. 

Pretože hnutie New Age vystupuje na verejnosti s krásnymi heslami o mieri a láske, nemôžu mnohí prívrženci odhaliť 
jeho pravé ciele. Domnievajú sa, že je celkom správne, keď sa hlása napr.: 

- očistné akcie, t.j. odstránenie (v skutočnosti vyhladenie) tých, ktorí s týmito cieľmi nesúhlasia, 
- prerušenie tehotenstva a umelé oplodňovanie, 
- nútené obmedzovanie počtu detí, 
- genetické manipulácie, 
- eutanázia, t.j. „pomoc" umierajúcim, pri ktorej sa z umierania stáva kult, pretože „je to krásny zážitok a prechod do 

novej existencie". 
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Vek Vodnára 
Všetky tieto ciele majú byť dosiahnuté v tzv. „Veku Vodnára", a nástup bol v celom hnutí New Age odštartovaný v sil-

vestrovskej noci 1986, kedy bola vyhlásená celosvetová meditácia. Pojem „Vek Vodnára" pochádza z astrológie. Z astro-
nomického pohľadu sa vždy asi po dvoch tisícoch rokoch Slnko dostáva pri jarnej rovnodennosti do iného súhvezdia zvie-
ratníka, a právě z tejto skutočnosti odvodzujú astrológovia názor, že s meniacim sa súhvezdím zvieratníka sa mení vplyv na 
osud naše] planéty. Okolo prelomu tisícročí prechádza postavenie Slnka pri jarnej rovnodennosti zo súhvezdia Ryby (vlast-
ne Raka, ktorý vraj „zastupoval Rybu“) do znamenia Vodnára. Niektorí vypočítali, že k tomuto prechodu došlo už v roku 
1962. 

V prvých storočiach kresťanského letopočtu používali kresťania ako svoj symbol rybu. Prívrženci New Age tvrdia, že opus-
tením súhvezdia Ryby a prechodom do súhvezdia Vodnára zaniká aj kresťanská éra. 

Podľa Nového veku vyleje teraz Vodnár na svet prúdy vody, ktoré sú symbolom nového ducha. Tento duch má viesť 
ľudí pomocou meditácií, jogy, psychotechník a pod. k „rozšírenému vedomiu1', a toto „osvietené vedomie" ich uschopní 
viesť život bez ťažkostí a problémov. 

Náboženstvo New Age 

Hnutie New Age však nesleduje len politické, hospodárske a náboženské ciele - ono je vlastne samo osebe nábožen-
stvom. Má svoje "posvätné spisy", modlitebné formulky a "mantry" (meditačné slabiky). Má svoje duchovné centrá, ako 
napr. "Findhorn - Community" v Škótsku (založené v roku 1962) a "Esalen” v Kalifornii (USA). Podobné strediská v súčasnej 
dobe vznikajú v rôznych krajinách sveta ako huby po daždi. V hnutí sa stretneme aj so zážitkami, ktoré sa podobajú takej 
duchovnej skúsenosti, akou je kresťanské znovuzrodenie; v skutočnosti však ide o niečo celkom odlišné. 

V New Age nájdeme aj kňazov a kňažky, majú prorokov a ľudí s nadprirodzenými schopnosťami, ktoré im umožňujú 
robiť’ veľké „divy a zázraky", a majú svojho učiteľa - Guru, ktorého vyhlásili za mesiáša. 

Hnutie hlása, že človek je bohom a že človek „pretvára boha na svoj obraz". Podľa základného učenia je „všetko jed-
notné*, a preto aj človek je súčasťou božstva, „kozmického vedomia" a moci. To všetko môže dosiahnuť cestou spomína-
ného „rozšíreného vedomia", prostredníctvom meditácií, jogy a pod. Len tak môže odhaliť a rozvíjať svoju božskú podsta-
tu. Tak sa cesta človeka stáva vo svojej podstate cestou zbožštenia. Tvrdí sa, že je možné splynúť s božskou mocou a byť 
ňou naplnený. Okultisti New Age veria, že táto moc je neutrálna, a možno ju použiť ako k dobrému, tak k zlému, a preto im 
veľmi záleží na tom, aby ju pomocou určitých praktik ovládli. 

Smrť ako konečný záver života je popieraná. Prijímajú učenie hinduizmu a budhízmu o prevteľovaní (reinkarnácii), 
podľa ktorého človek v skutočnosti neumiera, ale vteľuje sa do nových a nových životných foriem. Spôsob života po prevte-
lení je určovaný tým, ako človek v predchádzajúcom živote žil. Tento automaticky pôsobiaci zákon - karma - ovláda kolo-
beh prevteľovania, až človek cestou vývoja dospeje k „dokonalosti", kedy duša vojde do nirvány, to znamená, že uzaviera 
svoje bytie. 

Hnutie New Age jednoznačne tvrdí, že človek môže sám seba vykúpiť, keď rozšíri svoje vedomie, a tak nájde sám se-
ba. Stredom viery New Age je teda viera v človeka, a viera v sily, ktoré človek môže nájsť v kozme. Ak človek „chce byť ako 
Boh", potom je jasné, že tu je v hre satan. Ten v tomto celosvetovom náboženstve hrá veľkú úlohu a je v New Age dokonca 
uctievaný. 

Jeden z hlavných vodcov New Age David Spangler, od roku 1970 druhý riaditeľ’ popredného centra hnutia, "Findhor-
novej nadácie" v Škótsku, napísal v jednej zo svojich početných kníh: „Lucifer pôsobí v každom z nás, aby nás uviedol do 
stavu dokonalosti. Ak vstupujeme do novej epochy, do veku dokonalosti ľudstva, potom každý z nás určitým spôsobom 
dosiahne bod, ktorý nazývam "luciferskou iniciáciou" - to je zasvätenie Luciferovi. Je zvláštna vstupná brána, ktorou musí 
každý jedinec prejsť, aby pocítil prítomnosť' jeho svetla a dosiahol jeho dokonalosť.  

Spangler, ktorý udržiava pravidelný styk s démonickými silami, tiež verejne vyhlásil, že svetlo, ktoré ožaruje Fin-
dhorn, je svetlo Luciferovo, a ten že dá to pravé svetlo celému svetu. 

Jadrom plánovaného svetového náboženstva je „iniciácia", t. j. zasvätenie, ktoré neraz David Spangler, ale takisto už 
aj Helena Blavatská a Alice Baileyová celkom otvorene označovali ako "luciferské". 

Rôzni vodcovia hnutia sa pokúšali dosadiť Lucifera na trón. Alice Baileyová vyhlásila, že Lucifer je vládcom ľudstva. V 
každom prípade je vodcovskou hviezdou hnutia New Age. 

K duchovným zdrojom hnutia sa tiež počítajú „majstri múdrosti", duchovia predkov a duchovia prírody. Na svetlo bo-
lí tiež vytiahnutí mnohí pohanskí bohovia a bohyne. Niektorí prívrženci New Age uctievajú Pana, Budhu, Šivu, a okrem nich 
si vytvorili celý rad nových bohov. Stĺpom hnutia je tiež čarodejníctvo, a toto „náboženstvo“ čerpá zo všetkých okultných 
zdrojov, ktoré ľudstvo oddávna pozná. 

Toto všetko však stojí pod prísnym Božím zákazom, ako čítame v piatej knihe Mojžišovej: „Nech sa nenájde u teba 
taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, 
ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval na mŕtvých. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto 
veci," (18,10-12) Na tomto pozadí je jasné, že hnutím New Age proklamovaný nový svetový poriadok a svetová vláda sú 
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skrz-naskrz protikresťanské. Hnutie sa snaží odstrániť všetky kresťanské sviatky, ustanovenia a symboly, a chce ich nahra-
diť pohanskými. (Keďže to ide ťažšie, ako si asi pôvodne mysleli, pokúšajú sa na tento cieľ využiť/zneužiť v poslednom čase 
moslimov – odtiaľ tá všemožná podpora ich osídľovaniu Európy). Podstatnou častou svetového náboženstva New Age sú 
aj určité psychotechniky, Ako sme sa už skôrzmienili, propaguje sa meditácia, joga, zen, hypnóza, transpersonálna psycho-
lógia a tzv. pozitívne myslenie. V Spojených štátoch sa tomuto hnutiu podarilo preniknúť do mnohých verejných inštitúcií, 
kde uplatňuje svoj program. Constance Cumbeyová uvádza dokonca prípady, kedy z funkcií boli preložení alebo prepustení 
ľudia, ktorí takýmto praktikám odporovali. 

Takisto drogy sú prostriedkom, ktorý má pomôcť, aby sa ľudia otvorili pre prijatie myšlienok New Age. Predáci hnutia 
v USA propagujú drogy, ktoré menia vedomie ľudí. Tak napríklad LSD je dnes označované za „nástroj premeny". Neodpo-
rúča sa trvalé používanie drog. Majú slúžiť len ako prostriedok k duchovnému otvoreniu sa, rozšíreniu vedomia a ako po-
môcka pre uľahčenie prvých krokov pri prenikaní do sveta „osvietenia". Vyššiu i nižšiu duchovnu silu možno získať pomo-
cou mantry, silným prianím alebo meditáciou (zvlášť tzv. transcendentálnou meditáciou). 

Okultné plánovacie stredisko hnutia sa nazýva „Lucis - Trust" (pôvodne bolo založené pod názvom „Lucifer Publishing 
Company".) Toto stredisko má k dispozícii takmer neobmedzené prostriedky, aby mohlo podporovať rozvoj ďalších stre-
dísk hnutia. Tak vznikajú rôzne podskupiny (ako napr. World Goodwill - Svetová dobrá vôľa - alebo Arkanská škola, ktoré sa 
starajú o tajné diaľkové školenie nových prívržencov.) 

Rozmáhajúce sa hnutie sa výrazné napája na feministické organizácie. To sa predovšetkým odráža v boji proti uplat-
ňovaniu mužského princípu. Cieľom je odstrániť racionálne analytické myslenie, zmazať rozdiel medzi pohlaviami, a nako-
niec uprednostniť vládu žien (a homosexuálov), čo zodpovedá veku Vodnára. V odvrátení sa od Boha sa tu zreteľne preja-
vujú feministické tendencie. Tak je odmietaný Boh, ktorého nám predstavuje Biblia, a s Ním sú zavrhované aj poriadky a 
zákony, ktorým majú byť podriadené rodiny a spoločnosť, a ktoré určujú vzájomný vzťah mužov a žien. 

Feministická teológia sa snaží nahradiť Boha v mužskej podobe božstvom ženským. Tieto tendencie presadzujú radi-
kálne mysIiteľky hnutia, keď sa snažia nahradiť kresťanskú vieru kultom bohyne Gáji – „matky Zeme", ktorej kult opäť ožíva 
a praktizuje sa. Prastaré porovnanie „ženy" a „prírody" bolo bežné v dávno zaniknutých pohanských kultúrach a prejavova-
lo sa v uctievaní bohýň, ako napr. Izidy, Astarty, Demetry, Héry a iných. Dnes tieto kulty opäť ožíva]ú. 

Všetkých prívržencov rôznych skupín New Age spája jeden pseudonáboženský zážitok: styk s démonmi prostredníc-
tvom drog, meditácií a psychotechník. Tak sú v skutočnosti vedení démonickými duchmi planetárne] hierarchie, „majstra-
mi múdrosti", ktorí sú osnovateľmi celého plánu „Nového veku". Veria na „ufónov", od ktorých údajné dostávajú nové 
posolstvá. Niektoré skupiny New Age učia, že Adolf Hitler bol jedným z nich, pretože čerpal z rovnakých zdrojov, mal rov-
naké ciele a používal rovnaké metódy. 

Pozoruhodné sú aj symboly New Age: napr. hákový kríž, ktorý je dávnym indogermánskym okultným symbolom šťas-
tia, a ktorý prevzal aj Hitler od starých Germánov. Ďalej je to číslo 666 (Zj 13,18), ktoré má podľa Alice Baileyovej „sväté 
vlastnosti" a podľa učenia New Age má byť čo najčastejšie používané, aby sa urýchlil pokrok civilizácie a nástup nového 
veku. Ďalším ich rozšíreným znamením je dúha (ktorú si vzali za „svoj symbol“ aj homosexuáli) - väčšinou len jej polovica, 
ktorá symbolizuje most medzi ľudskou dušou a „veľkým duchom vesmíru", ktorým nie je nikto iný ako Lucifer. Je pozoru-
hodné, kde všade sa v poslednej dobe tento znak objavuje: na reklamných darčekoch, listových papieroch, detských hrač-
kách a pod. 

Falošný Kristus 

Kľúčovou postavou pre plánované ovládnutie sveta a svetového náboženstva je "Maitrea", ktorého chcelo hnutie 
New Age uviesť na verejnosť 25. apríia 1982. V mnohých krajinách oznamovali titulky časopisov Kristus je už medzi nami... 
Neprichádza svet súdiť, ale prináša pomoc a inšpiráciu. On je Maitrea, vychovávateľ sveta a „nášho ľudského rodu". Je to 
osobnosť, pre ktorú máme najrôznejšie mená: židia ho nazývajú Mesiášom, pre budhistov je piatym Budhom, pre moha-
medánov Mohamedom a pre hindov Krišnom... Terar je teda tu, aby nás uviedol do nového veku. Jeho prítomnost’ je pre 
nás zárukou, že nebude už tretia svetová vojna... 

To sa ohlasovalo v apríli 1982 

Čo sa má vlastne stať, až Maitrea prevezme moc? Má do svojich rúk prevziať vládu na svete, ktorú mu zverí Lucifer. 
Má to byť vládca dosadený Luciferom. Pod jeho vedením má začať fungovať systém úplnej kontroly sveta, pretože len ten, 
kto ovláda a kontroluje všetky životné dôležité oblasti, môže ovládať celý svet. Aby človek získal povolenie pre obchod a 
podnikanie, musí preukázať lojálnosť voči Maitreovi, t. j. v skutočnosti Luciferovi. Všetkým obyvateľom sveta majú byť 
pridelené čísla, ktoré by potom používali pri každej finančnej transakcii, a to i pri drobných nákupoch. Všetky platby majú 
prebiehať prostredníctvom už zmieneného úverového systému, pretože peniaze, ako ich poznáme, budú zrušené. 

V príprave pre vystúpenie Maitreu má významnú úlohu vedúci predstavitelia New Age Benjamin Creme zo Škótska. 
Podľa jeho výpovedí Maitrea už kdesi v tajnosti žije, ale miesto jeho pobytu pozná len niekoľko málo jeho vyvolených. Keď 
bol v roku 1982 oznámený jeho príchod, ľudia sa mohli dozvedieť, že vládne veľkou mocou, je nadaný mimoriadnymi 
schopnosťami a skoro nadviaže spojenie s celým svetom prostredníctvom rozhlasu a televízie. 
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Zatiaľ sa to ešte neuskutočnilo - asi preto, že „plán" nie je dôkladne pripravený a zaistený (napr. úplná politická, eko-
nomická a vojenská globalizácia Európy mešká, v niektorých štátoch je ešte veľa kresťanov... Tieto „nedostatky“ sa teraz 
snažia vodcovia New Age, ktorí sú súčasne vysokými politickými predstaviteľmi niektorých Západných štátov, a hlavne EÚ, 
urýchlene odstrániť). Okrem toho, ako predpovedala Alice Baileyová, musí byť najprv široká verejnosť natoľko zoznámená 
s „planetárnou hierarchiou majstra", aby veľká časť obyvateľstva bola pripravená prijať ho ako svojho „mesiáša". Má byť 
predstavený ako mimoriadne obdarovaný jedinec, ktorý na tomto svete prešiel vývojovým procesom až k plnej dokonalos-
ti. 

Tento Maitrea je nazývaný aj „Kristom", ale v skutočnosti je to antikristovská postava. V svojich posolstvách zdôraz-
ňuje, že je najvyššou hlavou v hierarchii „bohov a majstrov". Ježiš je vraj jedným z jeho učeníkov, a teda stojí pod ním a bol 
ním riadený. Z majstrov všetkých vekov je vraj Ježiš jedným z najmenších, zatiaľ čo Maitrea dosiahol ten najvyšší - siedmy 
stupeň. Nová etapa sveta, Nový vek, vek Vodnára má byť oficiálne „otvorený" práve ním. Všetkých, ktorí sa zdráhajú prijať 
ho ako „Krista", očakáva „meč rozdelenia".  

Ježiš toto predpovedal: „...hľaďte, aby vás nikto nezviedol... lebo prídu a budú hovoriť: Ja som Kristus a mnohých zve-
dú... Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je!, neverte!“ (Mt 24, 4.23; Mk 13,21) 

Áno, Maitrea chce zaviesť nové celosvetové náboženstvo, ktoré bude záväzné pre všetkých. Tak sa hnutie New Age 
stáva hrozbou pre židov a kresťanov, ktorí s ním nebudú ochotní spolupracovať. Jeho prívrženci hovoria o tom, že „nábo-
ženská sloboda je nutná", ale v skutočnosti energicky hája požiadavku, aby v novom veku náboženská sloboda zanikla. 
„Nový Kristus" plánuje pretvorenie kresťanstva, čo znamená, že biblické kresťanstvo stratí právo na svoju existenciu. 

New Age rázne odmieta židovstvo i kresťanstvo, pretože ako kresťania, tak židia veria v jedného Boha. Tento „pre-
konaný systém viery“ je údajne príčinou rozkolu, a preto svet musí byť „oslobodený“ od takého „negatívneho myslenia“. 
Nezostáva, než kresťanstvo so všetkými jeho koreňmi dokonale vyplieniť... – To je plán predstaviteľov „Nového veku“. 

My kresťania však máme svoje proroctvá, a keď sa modlíme: „Príď kráľovstvo tvoje...", očakávame a pripravujeme 
sa na úplné iné kráľovstvo, ako je kráľovstvo „Nového veku“.,  

 


