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Príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie,  
ale... podľa svojich žiadostí si budú zháňať učiteľov,  

odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k mýtom. 

(2Tim 4,3.4) 

...kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane? 

(Mk 13,4) 
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Úvod  
(k druhému vydaniu) 

Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v roku 1999, teda pred (pre niektorých) obávaným prechodom 
nášho letopočtu na „dvetisícku“ (na „druhé kilo“). Mediálna kampaň (s hrôzostrašnými scenármi) 
pred týmto prechodom nadobudla v niektorých častiach sveta priam hysterický ráz. 

„Vajtúkejová“ hystéria („Y 2 K“, t.j. „wai-tú-kei“ = doslovne „rok 2. kila“, čiže „rok druhej – presnejšie 
azda dvojkovej – tisícky“) dosiahla najväčšieho stupňa v Amerike: „Odborníci“ predpovedali úplný kolaps 
počítačových programov a rôznych čipov, čo malo viesť k chaosu v informačných systémoch, následne 
v ekonomike a v politike – k zrúteniu „svetového poriadku“, vlastne ku „koncu sveta“. Už dávno pred 
týmto dátumom, v priebehu celého roku 1999, boli americké médiá plné katastrofických scenárov 
a „rád“ ako prežiť „koniec sveta“ (napr. len na internete bolo tejto téme venovaných asi 3000 strán), fun-
govali mnohé poradne, v ktorých „poradcovia“ (za nie malý honorár) radili ako sa „zaistiť“, napr. aké po-
traviny a predmety si nakúpiť  – a ľudia platili „poradcom“ i obchodníkom.  

Prechod na „dvetisícku“ máme šťastne za sebou, „vaj-tú-kejová“ katastrofa sa nekonala. Auto-
ri jej scenára by mali byť sklamaní, ale, zdá sa, nie sú; veď táto „hra“ vlastne splnila svoj hlavný 
účel: vytiahla od ľahkoverných ľudí (najmä v USA a v Kanade) nepredstaviteľné sumy dolárov. Aj 
u nás bol prechod do roku 2000 využitý (zneužitý) komerčne, i keď v podstatne menšej miere: 
mnohé „softvérové firmy“ zarábali na preverovaní počítačových programov, a to aj vtedy, keď do-
predu vedeli, že je to zbytočné; ale najmä reklama si prišla na svoje: i keď každý uvažujúci človek 
vedel, že koniec druhého tisícročia (a súčasne dvadsiateho storočia) bude až na prelome rokov 
2000 / 2001, reklamným firmám to nevadilo (koľkokrát len bol použitý slogan „využite poslednú 
príležitosť v tomto tisícročí“!): ľudia možno pozabudnú a ony na konci roku 2000 budú môcť zo-
pakovať s úspechom rovnaký „trik“, a dokonca použiť ten istý slogan.  

Po 1. januári 2000 sa veľa nezmenilo: naďalej čítame a počúvame správy o nevídanej expan-
zii ľudskej zloby a nenávisti, o odstrašujúcich činoch a hrozných udalostiach, o renesancii pohan-
stva na „kresťanskom“ Západe, o rôznych kultoch a učeniach zameraných proti kresťanstvu a 
proti Bohu – toto všetko sú akoby kapitoly z „epilógu“ neslávneho konca tohto veku, ktorý je však 
súčasne „prológom“ slávneho Pánovho príchodu. Aj naďalej nám drásajú uši a myseľ kakofonické 
tóny z tohto kultúrne a morálne zdevastovaného sveta, a my vieme (či vlastne – mali by sme ve-
dieť), že ide v podstate o „ouverturu“ pred veľkou osudovou udalosťou tohto sveta – pred JOM 
JHVH, pred udalosťou, ktorá niektorých napĺňa radosťou, iných (oprávneným) strachom a úzkos-
ťou. Pretože: „…potom príde súd…“ (Hb 9,27) a po ňom – odmena pre jedných („…kraľovať budú 
na veky vekov.“ – Zj 22,5) a trest pre druhých („…budú mučení vo dne v noci na veky vekov.“ – Zj 
20,10). Skrátka, Deň Pánov bude znamenať koniec jedného (terajšieho, starého) a začiatok iné-
ho, nového veku. 

Titul (a prevažná časť obsahu) tejto knihy však hovorí o úplne inom „Novom veku“, známej-
šom azda pod originálnym, anglickým názvom „New Age“; o celosvetovom novopohanskom hnu-
tí, ktorého učenie síce tiež hovorí o konci tohto (starého) veku, ale – na rozdiel od Biblie – je ove-
ľa „optimistickejšie“: namiesto zmienky o súde a treste sa ním ako červená niť tiahne to staré, 
známe „vôbec nezomriete... budete ako Boh“ (1M 3,4.5). Autorom týchto slov je odveký duchovný 
nepriateľ Boha – satan. Tento fakt nám dostatočne napovie, kto je skutočným pôvodcom hnutia 
„Nový vek“, kto „inšpiroval“ ľudských autorov jeho učenia. Sú tu však aj iné veci, ktoré by sme 
nemali prehliadať – pôvod, prejavy, metódy a plány New Age. O tom všetkom si v knihe niečo 
povieme. 
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Ale je skutočne súčasná doba záverom, posledným dejstvom tohto („starého“) veku? O čo sa 
opiera toto tvrdenie, čím argumentujú kresťania, a čím novopohania? A ak tento vek skončí, čo 
bude nasledovať?  Biblický „scenár“, či to, čo tvrdí „Nový vek“? Tieto otázky sú mimoriadne dôle-
žité pre každého – pre jednotlivca rovnako, ako pre celé ľudstvo, ba pre celý vesmír. Aj na ne sa 
pokúsime hľadať odpoveď.  

M. B. 

Úvod 
(k prvému vydaniu v roku 1999) 

Mnoho ľudí hľadí na rozhranie rokov 1999/2000 s istým vzrušením. Niektorí takmer v extáze 
hovoria o „prelome tisícročí“, o „okrúhlom jubileu narodenia Ježiša Krista“ atď. Iní očakávajú tento 
„prelom“ s akousi úzkosťou – možno počuli o hrôzostrašných predpovediach stredovekých i no-
vodobých „prorokov“, alebo majú jednoducho rešpekt pred tým priam mysteriózne okrúhlym čís-
lom „2000“. 

Čím je vlastne, resp. čím nie je rozhranie rokov 1999/2000? 

1. Predovšetkým nie je – a to ani v našom letopočte, nehovoriac už o letopočtoch iných (his-
torických, či súčasných) – žiadnym rozhraním tisícročí ani storočí. Tým totiž bude až polnoc 
z 31. 12. 2000 na 1. 1. 2001. 

2. Nie je žiadnym okrúhlym jubileom (2000-tym výročím) narodenia Ježiša. To bolo pravdepo-
dobne niekedy medzi rokom 1993 a 1997, a celkom iste nebolo na Nový rok ani na Vianoce (vy-
svetlíme si to neskôr). 

3. Tým, čo očakávajú nejaké mimoriadne, globálne, celosvetové (katastrofické, či iné) udalosti 
na „prelome tisícročí“, treba pripomenúť, že náš letopočet nie je jediný. I v súčasnej dobe je 
v platnosti niekoľko letopočtov: napr. židovský (na rozhraní našich rokov 1999/2000 bude podľa 
neho rok 5760), moslimský (podľa tohto je rok 1377), ale aj iné. Prečo by pre udalosti, týkajúce sa 
celej Zeme (poprípade vesmíru), mal byť rozhodujúci práve náš letopočet a náš kalendár?* Treba 
si uvedomiť, že (na rozdiel napr. od Biblie) on nie je Bohom inšpirovaný (či nejako inak Ním 
„ustanovený“), že prešiel „vývojom“ – rôznymi (často podivnými) zmenami, opravami, a aj po 
nich má (terajší jeho variant) stále ešte veľa nedostatkov (až príliš „ľudských“); prečo by teda prá-
ve podľa neho náš Stvoriteľ určoval čas svojich „veľkých vstupov“ do dejín sveta? 

4. A pokiaľ ide o tie predpovede („proroctvá“), treba sa na vec podívať z biblického hľadiska. 
Boží Syn povedal, že deň jeho príchodu príde „ako zlodej“, t.j. nečakane (iste to teda nebude ne-
jaký okrúhly dátum), podobne ako potopa. Kedy to však presne bude, nevie nik, dokonca ani on 
sám – Boží Syn; vie to iba jeho a náš nebeský Otec (Mt 24,36). Preto pokusy o stanovenie pres-
ného dátumu (roku, či dokonca dňa) JOM JHVH (ľudovo „konca sveta“) sú trúfalou, bezbožnou 
snahou zasahovať do niečoho, čo je vo výlučnej kompetencii Boha. Ostatne takých pokusov už 
boli desiatky (možno stovky), a vieme ako žalostne (niekedy komicky, väčšinou však tragicky) 
dopadli. 

Ak však aj nevieme presný dátum Pánovho príchodu, neznamená to, že nemáme poznať ob-
dobie, ktoré mu bude bezprostredne predchádzať. Kto má oči, musí vidieť, že „figovník raší – vy-

                                                   
* Veď ani všetci kresťania nebudú mať „rozhranie tisícročí“ v ten istý čas (nie všetci totiž prijali gregoriánsku 
reformu a stále sa držia tzv. juliánskeho kalendára). Letopočtom a kalendárom je venovaná jedna z príloh tejto 
knihy. 
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háňa lístie“ (Mt 24,32.33), a kresťania by mali vedieť, že sú to symptómy, znamenia konca tohto 
(„starého“) veku, ktoré ľudia „z druhej strany“ – tí ktorí nepoznajú Boha a Jeho Slovo – považujú 
za dni „Nového veku“. 

Aby som bližšie vysvetlil to, čo bolo sub 1. – 3. iba naznačené, rozhodol som sa na koniec tej-
to knihy zaradiť prílohu o érach, letopočtoch a kalendároch; je označená ako príloha 2. Je to jed-
na z dvoch príloh tejto knihy (príloha l., nazvaná „Vedecký svetový názor“ – Je ním „evolučná 
teória“ (darvinizmus)? pojednáva o evolučnej hypotéze, presnejšie ideológii, z pohľadu dneš-
ného stavu vedeckého poznania a z pohľadu biblického); tieto prílohy majú bližšie objasniť nie-
ktoré otázky, o ktorých sa píše v knihe, no na príslušných miestach nebolo možné ich rozvádzať, 
keďže iba nepriamo súvisia s hlavnou témou, ktorou je pohľad na súčasné a blízke budúce dni 
z dvoch zásadne odlišných hľadísk – z hľadiska New Age a z hľadiska biblického.  

V niektorých kapitolách som použil – pre lepšie dokreslenie rozoberanej otázky – aj isté pasá-
že zo svojich predchádzajúcich publikácií (ich zoznam je uvedený na konci tejto knihy). Verím, že 
to čitateľ prijme s porozumením, a že mu to nebude nijako prekážať, ak by sa rozhodol niektorú 
z nich si prečítať. 

M. B. 
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Z Á V E R  
(epilóg, ktorý je pokračovaním prológu) 

V úvode tejto knihy (jej prvého vydania) som sa zmienil o vzrušení, ktoré prežívali niektorí ľu-
dia na prechode rokov 1999/2000, a tiež som podotkol, i keď iba všeobecne, že existujú rôzne 
„hrôzostrašné“ predpovede, vzťahujúce sa na tento krátky časový úsek („prelom časov“). V úvode 
k druhému vydaniu som sa potom o jednej takejto predpovedi zmienil konkrétne. Iste si spomína-
te, že išlo o predpoveď tzv. „Y 2 K (čiže vajtúkejovej) katastrofy“, ktorá mala nastať s príchodom 
roku 2000. Chcem nadviazať na slová z úvodu, a súčasne splniť sľub, ktorý som tam dal, že totiž 
v závere tejto knihy stručne vysvetlím rozdiel (resp. poukážem na podstatu rozdielu) medzi ľud-
skými predpoveďami a biblickými proroctvami. Podívajme sa teda – naozaj iba stručne (v dvoch 
bodoch) – v čom, v ktorých podstatných otázkach, spočíva tento rozdiel. Chcem upozorniť, že to, 
čo bude uvedené na adresu „vajtúkejovej“ predpovede, platí do istej miery pre všetky ľudské 
predpovede, veštby (a v istom zmysle i pre tzv. „vedecké prognózy“): 

1. Otázka vierohodnosti autora predpovede (autority autora a jeho motivácie zverejne-
nia predpovede): „Vajtúkejový“ scenár písali ľudia, ktorí sú jednak omylní, ale najmä prefíkaní; 
ich motiváciou bol totiž predovšetkým „biznis“ (v podstate podvod) – snaha prísť k zisku na úkor 
ľahkoverných ľudí (zákazníkov). Autorom v tejto knihe uvedeného opisu znamení dní konca nie 
som ani ja, ani žiaden iný človek – tento opis nachádzame v Písme (písomnom zázname Božieho 
slova), jeho Autorom je teda samotný Boh – Stvoriteľ (Projektant, Tvorca a súčasne Udržiavateľ 
sveta), ktorý jediný dokonale pozná svoje dielo, vrátane jeho „prognózy“; preto sa biblické proroc-
tvá dosiaľ vždy presne splnili (na rozdiel od ľudských veštieb a predpovedí, vrátane tej „vajtúkejo-
vej“). A čo asi „motivovalo“ nášho Stvoriteľa „zverejniť“ tieto predpovede formou proroctiev vo 
svojom Slove? Boh opakovane preukázal svoj veľký záujem o dobro ľudstva, o jeho záchranu 
(z lásky k človeku, pre jeho spásu, obetoval dokonca svojho Syna); je teda bez akýchkoľvek po-
chybností jasné, že dôvodom Jeho rozhodnutia oznámiť nám konkrétne príznaky blížiaceho sa 
konca tohto sveta, je vystríhať ľudí s cieľom zachrániť tých, ktorí sú ochotní akceptovať túto vý-
strahu, podmienky záchrany a, pravdaže, autoritu Záchrancu samotného. 

2. Otázka podmienok záchrany, resp. podstaty „záchranných prostriedkov“, ich účin-
nosti a dostupnosti: Rady „vajtúkejových“ poradcov sa týkali takmer výhradne oblasti materiál-
nej – opatrení technických, organizačných, a najmä otázok zásobenia: napríklad akými potravi-
nami, technickými zariadeniami a inými predmetmi sa zaistiť, čo si nakúpiť. Tieto prostriedky mali 
pomôcť „prežiť kritické obdobie“ (dni, týždne?), a dovoliť si ich mohol iba ten, kto „na to mal“. Bo-
žie slovo radí „opatrenia“ diametrálne odlišnej podstaty: prostriedkami, resp. podmienkami zá-
chrany sú tu viera a zmena zmýšľania (metanoia). A tieto duchovné prostriedky Boh ponúka ľu-
ďom zdarma (podmienkou záchrany je teda vlastne iba ochota prijať od Boha Jeho dary). Božie 
prostriedky záchrany sú preto dostupné každému, a čo je najdôležitejšie – umožnia človeku nie 
krátkodobé prežitie, ale večný život. 

Nuž, milý priateľ, ostáva na tebe, aby si sa rozhodol, aby si vybral. Keďže však ide o mi-
moriadne, doslova životne dôležitú vec, odporúčam ti, aby si sa dal poučiť – hlavne aby si čítal 
vhodnú literatúru, ktorej dnes, na rozdiel od minulosti, nie je nedostatok (niektoré tituly sú uvede-
né aj v tejto publikácii), pričom však (a to by som chcel zdôrazniť!) všetko prečítané konfrontuj 
s Božím slovom, s Bibliou – veď v týchto dôležitých veciach chceš mať istotne istotu; či azda nie?  
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