Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

Potomstvo, ktoré drtí diablovi hlavu (strana 2)
a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd (strana 17)
Kázne kázané v Kresťanskom zbore v Podbieli 6. novembra a 4. decembra 2106

?
~1~

Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd
1.kázeň, kázaná dňa 6. novembra 2016

Potomstvo, ktoré drtí diablovi hlavu
Gn 3:1 No

had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj
povedal Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“
Gn 3:2 Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť,
Gn 3:3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho
nedotýkajte, aby ste nezomreli!«“
Gn 3:4 - Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete,
Gn 3:5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete
poznať dobro a zlo.“ Gn 3:6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z
jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.
Gn 3:7 I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky.
Gn 3:8 A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa
Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.
Gn 3:9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“
Gn 3:10 On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa
skryl.“
Gn 3:11 Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť
zakázal?!“
Gn 3:12 Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“
Gn 3:13 Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i
jedla som.“
Gn 3:14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a
medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život!
Gn 3:15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
Gn 3:16 Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci
budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“
Gn 3:17 A Adamovi povedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti
prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po
všetky dni svojho života.
Gn 3:18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny.
Gn 3:19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo
prach si a na prach sa obrátiš!“
Gn 3:20 Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.

Modlitba:Drahý Otec, po páde prvých ľudí do hriechu si prisľúbil potomstvo, ktoré bude šliapať
diablovi hlavu, Tak nám objasni tieto zasľúbenia, aby sme vedeli rozpoznať, kto je to potomstvo.
Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.
2Kor 10:3 Žijeme,

pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela
2Kor 10:4 - lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly
2Kor 10:5 a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná
Kristovi
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Dnes, aj v blízkej budúcnosti sa budeme zaoberať tou, ktorá podľa Rímskokatolíckej náuky šliape
hadovi hlavu aj tou, ktorá má na hlave dvanásť hviezd a pod nohami mesiac.
Čítali sme čítanie z 3 kapitoly Genezis. Časť z toho čítania, čo sme čítali z Genezis o nepriateľstve
medzi hadom a ženou Rímskokatolíci čítajú 8. decembra na sviatok nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Tento deň je pre nich prikázaný sviatok. To znamená, že pod hrozbou smrteľného hriechu sa
ho musia Rímskokatolíci zúčastniť a zároveň počúvať bez rozmýšľania výklady neomylného magistéria
ku tomuto sviatku o Panne Márii. Nepoškvrnené počatie podľa Rímskokatolíckeho učenia znamená,
že Panna Mária sa počala v lone, narodila sa, a žila celý život bez žiadneho hriechu.
Čiže to znamená, že skôr ako nastala Kristova smrť za hriechy, Rímska náuka tvrdí, že je tu ešte
niekto, kto prišiel na svet skôr ako Bohočlovek, a tá konkrétna osoba bola bez hriechu.
Ďalšie čítanie o žene s dvanástimi hviezdami okolo hlavy zo Zjavenia apoštola Jána Rímskokatolíci
čítajú 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, čo je tiež prikázaný sviatok.
Prvé čítanie 15. augusta v kostoloch začína starozákonným čítaním o Arche. A zo Zjavenia apoštola
Jána sa čítajú tieto časti: Zjv 11, 19a; (čiže prvá polovica 19 verša) 12, 1-6a. 10a-c Ako vidíme
podľa výberu veršov, čítanie zostrojilo neomylné magistérium vyberajúc si z kontextu, čo im pasovalo
do náuky a ich výkladov. (Vyťahovanie veršov a prispôsobovanie si ich svojej náuke je znak, dôkaz
sektárstva.)
Katolícke čítanie v kostoloch 15.augusta znie takto:
V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo
veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.
A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách
sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.
A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.
I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo
uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul
som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho
Pomazaného.“
Ku tomu majú ako prvé čítanie zo Starého zákona: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Čiže zasa povyťahované verše, aby si výklad mohli prispôsobiť svojej náuke
Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu
pripravil.
Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach,
ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.
Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými
nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi tak, aby mocne znelo radostné plesanie.
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Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali
pred Bohom zápalné a pokojné obety.
Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom.
Koniec čítania.
V tomto čítaní je zhromaždenie celého Izraela k preneseniu Archy do stanu, ktorý bol predchodcom
Jeruzalemského chrámu
Rímskokatolícky výklad Zjavenia k Arche zmluvy:
Zjv 11:19 A

v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. (+ vynechané: ) A

nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

Čítania, ktoré zvolil učiteľský úrad Ríma smerujú k vysvetleniu, že starozákonná archa zmluvy, ktorú si
dal Izrael doprostred stanu je predobraz Panny Márie, ktorá po nanebovstúpení je tá archa, na ktorú
Boh poukazuje, na ktorú sa máme upriamovať, ktorá je stredobodom neba...
Niektorí mystici, napr. ako napr. v knihe od Grigniona: „O pravej úcte k Panne Márii“ píšu, že Panna
Mária bola už pri stvorení sveta, vďaka nej bol stvorený svet a všetko sa točí v nebi len okolo nej...
Refrén na 15 augusta ku týmto čítaniam je zo Žalmu: Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14
Refrén znie: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

Čo v ich výkladoch znamená, že Pán s Pannou Máriou majú zaujať/zaujali svoje miesto
v nebi.
Alebo majú na výber druhý refrén: Ž 45, 10. 11-12. 15-16
Refrén: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; *
po tvojej pravici stojí kráľovná
ozdobená zlatom z Ofíru. R.
Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, *
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; *
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. R.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; *
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný, *
tak vstupujú do kráľovského paláca. R.
...
Čo vo výkladoch Rímskych učiteľov znamená, že kráľovná ozdobená zlatom – Panna Mária
stojí po pravici kráľovej ako jeho nevesta.
Sám kráľ zatúžil za jej krásou, v pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi...
Sám kráľ zatúžil za jej krásou. Kto je kráľ, čo po nej zatúžil?
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Kráľ v Biblii je vždy Boh (Kristus Ježiš).
Sám Kristus zatúžil za krásou Panny Márie? Stačí trošku uvažovať a vidíme, aké nezmysly vychádzajú.
Čiže Pannu Máriu vedú ku Kristovi, ktorý po nej zatúžil a korunujú ju za kráľovnú neba. A Panna Mária
je centrom pozornosti neba, pretože je Panna Mária najkrajšia osoba v nebi...

Dvanásť hviezd okolo hlavy Panny Márie
Vysvetlenia kňazov na Sviatky Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Nanebovzatia Panny Márie
ďalej smerujú ku tomu, že Panna Mária je tá, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd, ktorá stojí na
zemeguli a šliape hadovi hlavu.
V každom kostole majú Rímskokatolíci sochy Panny Márie. U nás v kostole je ich viac. Mnohé zo sôch
Panny Márie po kostoloch vyjadrujú to, čo sme práve čítali: že Panna Mária je tá, ktorá má okolo
hlavy dvanásť hviezd a tá, ktorá šliape diablovi hlavu. A niektoré z nich – ako aj socha z kostola
v Podbieli vyjadruje ešte aj to, že má pod nohami mesiac.
No väčšinou sú tieto sochy bez mesiaca.
Kázanie farárov na tieto prikázané sviatky (ale ja iné Mariánske sviatky) potvrdzujú: Panna Mária je
tá, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd (zo Zjavenia) a šliape diablovi hlavu. (Z Genezis)
Čiže vidia všetko, čo nám hovorilo čítanie z Genezis a čo hovorí čítanie zo Zjavenia 12 kapitoly, že sa
to podľa ich náuky týka len jednej osoby a tou osobou je Panna Mária. Rovnako predobrazy Archy
a kráľovnej sa týkajú jednej tej istej osoby – Panny Márie.

Zjavenia Panny Márie
Zjavenia Panny Márie potvrdzujú, že skutočne toto všetko z Písma sa vzťahuje na ňu: či sa jedná
o Kráľovnú neba, či o Archu zmluvy, či o tú, ktorá šliape diablovi hlavu, či o tú, ktorá má okolo hlavy
dvanásť hviezd.
V Litániách Loretánskch vzývajú Rímskokatolíci Pannu Máriu ako: „Archa zmluvy - oroduj za nás.“
Kráľovná(všetkého čo je jedine v Kristovi a patrí jedine Kristovi)... oroduj za nás
Vizionári, ktorým sa zjavovala Panna Mária potvrdzujú že ona je tá, ktorú opisuje Genezis a Zjavenie.
Takisto mnoho zjavení, kde sa zjavila Panna Mária, tak sama Panna Mária osobne im potvrdzuje slová
Písma: „Ja som tá, ktorá šliape diablovi hlavu.“
Takou zaujímavosťou je, že Panna Mária sa zjavovala v väčšinou malým deťom a prevažne
dievčatám...
Magistérium, čiže učiteľský úrad Rímskokatolíkov, ktorý katolíci musia poslúchať, schválil mnohé
mariánske zjavenia potvrdzujúce uvedené skutočnosti.
Na Slovensku máme najznámejšie zjavenia Panny Márie v Litmanovej a Dechticiach no ešte sú
neschválené.
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V Európe sú tieto najznámejšie schválené zjavenia Panny Márie:
Francúzsko – zjavenie dievčaťu a chlapcovi v La Salette
Francúzsko, Paríž – zjavenie rehoľníčke Kataríne Labouré. Panna Mária sa zjavila ako tá, ktorá má
okolo hlavy dvanásť hviezd a šliape hadovi po hlave
Zjavenia v Lurdoch, Francúzsko, – zjavenie sa dvom dievčatám a jednému chlapcovi. Zjavenie
v Lurdoch potvrdili domnienky magistéria Rímskokatolíkov ohľadom Panny Márie. V Ríme
špekulovalo magistérium, či je Panna Mária naozaj nepoškvrnene počatá.
Zrazu prišlo zjavenie Panny Márie potvrdilo skrze malé deti: Áno, som nepoškvrnene počatá.
Podobne nielen v Rímskom katolicizme, ale aj v iných nebiblických cirkvách, aj charizmatizme - ak
špekulovali nad nejakými ľudskými domnienkami, nad nebiblickým učením, tak vždy prišlo nejaké
zjavenie, alebo nejaké nadprirodzené potvrdenie ľudských výmyslov.
Či skrze zjavenia, či skrze vízie, či skrze vnútorné hlasy, či skrze osoby z druhého sveta dostali
potvrdenie, áno, je to tak ako si myslíte.
Rovnako je to aj s veriacimi v UFO – Kto verí v Ufo, môže Ufo uvidieť.
Slovenské príslovie znie: „Čo sa babe zdalo, to sa babe stalo.“
V Medžugorí od roku 1982 stále prebiehajú každodenné zjavenia Panny Márie. Tam sa predstavila
Panna Mária ako Kráľovná pokoja.
No my vieme, že existuje len kráľ pokoja a to je Kristus a pokoj máme nie z modlenia ružencov, ale zo
znovuzrodenia, zo zmierenia s Bohom.
Medžugorské zjavenia ešte Rím neschválil, ale mnohí ich odporúčajú, vrátane Jána Pavla II. Nemôžu
byť schválené kvôli tomu, že ešte stále prebiehajú. A proces schvaľovania nastáva až nejaký čas po
ukončení zjavení.
Vizionári z Medžugoria dostávali otázky od katolíckych novinárov:
Má Panna Mária korunu z hviezd na hlave alebo okolo hlavy?
Áno, má korunu z hviezd na hlave.
Má vždycky (keď sa zjaví) hviezdy okolo hlavy?
Zvyčajne má - vždy má.
Koľko je hviezd?
Je ich dvanásť.

Rímski exorcisti potvrdzujú najväčšiu duchovnú moc Panne Márii
Rímski exorcisti potvrdzujú, že Panna Mária je tá, ktorá šliape diablovi hlavu. To, čo teraz prečítam,
zaznelo v Vatikánskom rozhlase dňa 5.5. 2013 z úst Jezuitu pátra Dufku: „Istý taliansky exorcista
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(myslím si že myslel tým Amortha) mi raz hovoril o svojich duchovných skúsenostiach v tejto oblasti.
Prekvapil ho fakt, že posadnutá osoba sa rúha Bohu, Ježišovi Kristovi a mnohým svätým. Ale nikdy
nezažil, aby z úst posadnutej osoby vyšli rúhavé slová na adresu Panny Márie. Panna Mária mala i má
v dejinách Cirkvi, ktorá neustále zápasí s mocnosťami zla, nesmierne dôležité miesto. Je to ona, ktorá
rozšliape hlavu hadovi a ktorá v živote každého jedného z nás zvíťazí nad temnotami hriechu.“
Tieto slová potvrdzujú aj všetci exorcisti.
Teraz majú katolíci ďalšiu novú knihu, ktorá sa stala ihneď bestsellerom: Francesco Bamonte – Boj
Panny Márie a diabla počas exorcizmov.
Exorcisti a ich skúsenosti a ich knihy tvrdia: Panna Mária je najmocnejšia zbraň proti diablovi,
Ruženec je mocná zbraň proti diablovi. Diabol sa rúha Bohu, Ježišovi Kristovi, Duchu Svätému,
a kadekomu inému. Ale keď sa vyslovia slová Panna Mária, tak pri tých slovách zalezie ako týraný psík
do kúta a trasie sa.
Všimli sme si to? Diabol sa všetkým a všetkému dokáže rúhať, iba Panne Márii nie? A bojí sa iba toho
mena?!
To nám dáva odpoveď, kto to je Panna Mária.
Keďže už nad Boha (Otca Syna a Ducha Svätého) nad Pána a stvoriteľa všetkého nie je nič vyššie, kto
je to potom Panna Mária, pred ktorou sa aj démoni trasú?
Zopakujeme si Biblickú skutočnosť: Mária, Ježišova matka je nazvanie Ježišovej matky, cez ktorú
prišlo človečenstvo Ježiša Krista na svet.
Panna Mária – toto meno v Biblii nie je. Je to je úplne iná osoba, ktorá si vyžaduje úctu, slávu a pocty
aké má Boh a aké patria jedine Bohu. A je Pannou. A navždy bez hriechu. A keď už sme pri sviatku
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, tak vieme, že bez hriechu môže byť jedine Boh.
Kto si nárokuje od počiatku sveta to, čo patrí jedine Bohu?
Nanebovzatia Panny Márie, tak zasa len vidíme, že niekto napodobňuje to, čo bolo možné jedine
Bohu a to čo Boh dovolil iba dvom osobám a vzal ich do neba. A tieto skutočnosti a osoby sú riadne
zapísané v Písme) Henoch a Eliáš. (Gen 5, 24; 2 Kráľov 2, 11) A tieto osoby sa majú vrátiť a kázať
v dňoch súženia v Jeruzaleme (Zjv. 11 kapitola). Potom bude Antikrist posadený v Jeruzalemskom
chráme. (Mt 24,15; Mk 13,14; Dan 9,27)
Rovnako telo Ježiša Krista sa má vrátiť ešte raz na tento svet. A Kristus bude vládnuť v tisícročnom
kráľovstve.
Rovnako zomrelí spasení kresťania amjú ožiť, amjú dostať oslávané telá a majú budú so živými
premenenými spasenými kresťanmi pod riadením Ježiša vládnuť v Tisícročnom kráľovstve. No
o kráľovnej v tisícročnom kráľovstve ani zmienka. Rovnako v texte o baránkovej svadobnej hostine
nie je o Panne Márii v Písme ani zmienka... Rovnako o čase po TRisícročnom kráľovstve Písmo
nespomína žiadnu Kráľovnú nebies.
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My však dobre vieme, že ten, kto má byť po Pánovej pravici je jeho cirkev, jeho verní svätí – čiže
spasení kresťania. Rovnako vieme, že kráľovná, ktorá stojí po Pánovej pravici nie je nik iný iba jeho
cirkev, ktorej skutky sú ako vzácne drahokamy z Ofiru.
Zjv 19:7 Radujme

sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka
sa prihotovila.
Zjv 19:8 A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky
spravedlivosti svätých.

Biblia nám hovorí, že Ježišova matka Mária bola hriešna a potrebovala Spasiteľa (Lk 1,47) Ďalej nám
Božie slovo hovorí, že panenstvo Márie, Ježišovej matky bolo len kým neporodila Ježiša. Potom začala
žiť sexuálny život s Jozefom a mala s ním synov a dcéry.
Mt 1:25 Ale

nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Poznať ženu, znamená žiť manželský sexuálny život. Kým neporodila Mária Ježiša, Jozef s ňou dovtedy
nežil pohlavne.
Lk 2:7 I

porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci.

Vysvetlenie slov prvorodený a jednorodený:
Na slovách prvorodený a jednorodený vás môžu kňazi a učení Rímskokatolíci nachytať, preto si ich
vysvetlíme:
Oni tvrdia vysvetľujúc panenstvo Panny Márie: prvorodený a jednorodený je to isté a tak aj tu (Lk 2,7)
malo byť slovo jednorodený, nie prvorodený.
Lk 2:7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci.
PRVORODENÝ - znamená prvý z ďalších.
a aby nebolo pochybností, grécke slovo je
πρωτοτόκος (čítaj prototokos) čiže PRVO RODENÝ Proto je prvo
Ježiš je prvorodený z Márie a po ňom Mária mala ďalšie deti. A o tom sa nám Biblia Nového Zákona
zmieňuje na viacerých miestach teda o žiadnom panenstve po Ježišovom narodení nemôže byť ani
reč.
Jednorodený

slovo jednorodený používa Biblia v Jánovom evanjeliu na dvoch miestach:
Jn 1:14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od
Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
a
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Jn 1:18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
μονογενής (čítaj monogenes) čiže mono je jedno, genes je rod
V žiadnom prípade sa nedá zameniť jednorodený z prvorodeným.
Keď sa hovorí o človečenstve - Ježiš je prvorodený z človeka, z Márie, a Mária potom mala ďalšie deti
A keď sa hovorí o božstve Ježiša, tak je je jednorodený.
nesmú sa tieto dve slová zamieňať ani si ich mýliť, vzniknú potom bludy.
Slovo jednorodený je zasa ak sa stretnete so Svedkami Jehovovými na diskusiu. Oni neveria, že Ježiš
bol Boh. Medzi prvými odpoveďami z Písma o Ježišovi dostanete túto odpoveď a môže vás zneistiť.
Slovom jednorodený popierajú božstvo a tvrdia, že Ježiš neexistoval a narodil sa tesne pred
stvorením sveta.
Keby sme šli do podstaty gréckeho prekladu slova jednorodený, tak to neznamená doslovne jeden
narodený, že sa narodil z Boha, lebo predtým neexistoval, ale znamená to jediný, jedinečný a nie je
nik iný.
Ježiš Kristus je Boh a nemá počiatok ako Boh.
Tieto verše o jednorodenosti Jehovovi svedkovia ako prvé vyberajú a poctivo sa ich učia aby vedeli
oponovať. No to, že Božstvo Ježiša Krista podporuje celá Biblia na mnohých miestach, to nevidia,
pretože oni majú svoje Písmo, a vždy, keď sa jedná o božstvo Ježišovo, tak na mnohých miestach
majú úplne iné slová, ktoré pasujú ich výkladom.
Prvorodený znamená prvý z nasledujúcich.
Jednorodený znamená jediný a iného niet.

Kto je tá Panna Mária pred ktorou ako exorcisti hovoria, trasú sa aj démoni?
Panna Mária je to, čo stále hovoríme – je to prezlečený sám najvyšší diabol, Satan.
2Kor 11:14 A

nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.

To trasenie démonov znamená buď trasenie sa podriadených pred svojím vodcom, pred
najvznešenejším výmyslom svojho vodcu. Vo svete démonov totiž existuje hierarchia. Rovnako vo
svete anjelov existuje hierarchia.
Alebo trasenie démonov pred menom Panna Mária je len hra toho, kto tú Pannu Máriu vymyslel, aby
mal ľud neznajúci Písmo potvrdenie svojej viery a zjavení, ktoré dostáva.
A môže to byť aj jedno aj druhé.
Ľud, ktorému nestačí jedno dostatočné, pre tento čas úplné zjavenie Boha – Písmo - ten ľud dostáva
množstvá iných falošných zjavení.
Môže nastať otázka: a kríža sa prečo démoni boja?
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Zasa keď vezmeme definovanie modiel podľa Biblie, tak kríž s telom je podoba boha – modla,
ohavnosť. Čiže diabol sa pri exorcizme „bojí“ modly. A to zasa len dáva potvrdenie jeho vymyslenému
zvodu, keď okolo roku 1000 Rím schválil zobrazovanie modiel a poprel 2 prikázanie desatora. Za
modlami sú démoni. Úcta k démonom. Démoni teda hrajú hru, že sa trasú pred modlou, ktorú
vlastne oni sami zastupujú.
Iz 45:18 Lebo

toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba, - on je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie
prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil - : „Ja som Pán a iného niet.
Iz 45:19 Nie v úkryte som hovoril, na tmavom mieste zeme, nepovedal som Jakubovmu potomstvu:
Nadarmo ma hľadajte! Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť.

Božie slovo je spísaná priama pravda. Boh priamo hovorí k ľudstvu. Kto bude hľadať pravdu v Božom
slove, nájde ju. Boh mu ju potvrdí a zjaví mu pravdy svojho slova. A kto hľadá - nájde pravého Boha.
Kto je spokojný s pravdou učenou v magistériom Ríma a pravdou potvrdenou v zjaveniach Panny
Márie, tak Rím a Panna Mária mu potvrdia len to, čomu veria. A po smrti takíto ľudia prídu k svojmu
bohu, v ktorého pravdy dúfali. Prídu ku svojej kráľovnej. Do večnej záhuby.
Diabli ako vynikajúci znalci Písma vymýšľajú zvody, ktoré neveriaci Božiemu slovu nerozlíšia, neuvidia.
A diabli hrajú divadlo, len aby ľudia naleteli a verili zvodom a zjaveniam...
Ak chcú katolíci rozlíšiť pravosť nejakého zjavenia, nedokážu to, lebo nemajú mieru pravdy. Preto sa
vždy sa spoliehajú na vyrieknutie Ríma ohľadom rozlíšenia pravosti zjavenia. Výroky Ríma sú ich
pravdou.
Roma locuta, causa finita.
A rozlišovacie znamenie Ríma pri pravosti zjavení sú: či sú súhlasné s Rímskou náukou a či potvrdzujú
pravdy Ríma: hierarchiu Ríma, kňazov, omše, očistec...
Môže nastať otázka – prečo exorcisti dokážu vyhnať démonov?
Démoni, len preto, aby potvrdili svoj zvod, sami najprv sa preukážu na neveriacom človekovi
zavýjaním, alebo čudným metaním sa. No ak pozrieme na formulky exorcizmu– exorcisti vyháňajú
démonov v mene Ríma, v mene Rímskej cirkvi a prostriedkami, Rímskej cirkvi. Čiže prostriedkami,
ktoré Písmo vôbec nepozná – krížmi s korpusom, menom Panny Márie, ružencami, sväteninami,
olejčekmi, omšami...
Čiže v mene zvodu, v mene modiel, v mene výmyslov, ktoré sami démoni vymysleli, hrajú démoni
divadlo potvrdzujúce prostriedky Rímskeho exorcistu.
Zatiaľčo Pán Ježiš vyháňal démonov svojím slovom (Božím slovom) a na prvý krát, pri Rímskych
exorcistoch skoro nikdy nevyjdú démoni na prvý krát. Väčšinou vždy treba množstvo sedení
a exorcizmov.
Jedna staršia pani, katolíčka, ktorú som poznal v roku 2000 na púti v Izraeli, ju nemôžu ani najlepší
exorcisti oslobodiť od pokúšania démonov. Tak jej exorcisti povedali, že má trpieť a nech to obetuje
na úmysly...
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Nie je posadnutá, ale vidí do duchovného sveta a démoni ju škriabu na tele viditeľnými
škrabancami... Každodenne chodí na omše, prijímania a utrpenia od démonov obetuje za kňazov, za
duše v očistci, za obrátenie hriešnikov za Rímsku náuku...
Dáva nám Božie slovo Ježišov príklad, že by mal Ježiš rôzne sedenia s posadnutými a nakoniec by im
ako nemohúci povedal: že obetuj to za obrátenie hriešnikov a za farizejov a zákonníkov a za záchranu
Lazára či boháča z očistca?
Čo s posadnutými kresťanmi?
Kresťania – spasení ľudia nemôžu byť posadnutí, pretože sú Božím chrámom, prebýva v nich Duch
Svätý. Bodka.
Ako vyháňať démonov z posadnutých ľudí?
Pokiaľ človek neverí Božiemu slovu a Kristovej jedinej dokonalej a dokončenej obeti, vyháňanie
démonov na neveriacom človeku nemá zmysel.
Pretože Božie slovo je mocné a ak by sa aj démon vyhnal a človek by neuveril, jeho stav bude
sedemkrát horší ako predtým.
Mt 12:43 Ale

keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nieto vody, hľadajúc odpočinutie
a nenachádza,
Mt 12:44 vtedy hovorí: Navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď prijde, najde prázdny,
vymetený a vyzdobený;
Mt 12:45 vtedy ide a pojme so sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc prebývajú tam,
a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Tak sa stane i tomuto zlému pokoleniu.

Démoni sa musia triasť pred zvestovaním evanjelia, ktoré je Božou mocou na spasenie.
To, že práve v Ježišových časoch bolo toľko posadnutých démonmi, to nie je náhoda. Musela sa
ukázať sila a moc príchodu Mesiáša, čiže v tom čase prítomného Božieho kráľovstva na zemi.
Mt 12:28 Ale

jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie.

Čo znamená vyháňanie zlých duchov v Kristovom mene pre jeho učeníkov? Túto moc učeníci
a apoštoli skutočne mali po Ježišovom nanebovstúpení. Všetko toto bolo pre potvrdenie náuky
hlásanej apoštolmi. Ako je náuka spísaná na papier, ako kolujú listy apoštolov po zboroch tak
ustupujú viditeľné zázraky a jazyky a divy, ktoré sprevádzali ohlasovanie evanjelia. A čím viac rokov
žili apoštoli od čias Krista a čím viac náuka bola spísaná tým menej sa prejavovali viditeľné znamenia.
Akonáhle zomreli apoštoli, zostali po nich listy združené do kánonu Písma a Božia moc je
presmerovaná do sily evanjelia a sily Božieho slova. Čiže ten, kto uverí evanjeliu, Božiemu slovu,
vtedy odídu z človeka niektoré choroby aj mnohé pokušenia a závislosti...

Rozoberanie čítania Genezis:
Pri rozoberaní Genezis musíme vidieť to, čo je tam napísané:
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Gn 3:12 Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som
jedol.“
Gn 3:13 Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma
naviedol, i jedla som.“
Gn 3:14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým
dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po
celý svoj život!
Gn 3:15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
12 verš: O akej žene rozpráva Adam a Boh? O Eve.
15 verš: Medzi kým ustanovil Boh nepriateľstvo? medzi Evou a hadom.
Medzi koho potomstvom je nepriateľstvo ustanovené? Medzi hadovým, čiže diablovým
potomstvom a Eviným potomstvom.
Koho potomstvo rozšliape hlavu hadovi? Ženine. Evine.
Kto rozšliape hlavu hadovi? ONO potomstvo. Evine potomstvo.
Kto bude raniť pätu Evinmu potomstvu? Diablove potomstvo a sám diabol.
Ćo robia s týmto textom katolíci?
1Kor 15:22 Lebo

jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení.

Keďže Adama Božie slovo dáva do súvislosti s Kristom, oni si vymysleli, že Eva musí byť v súvislosti
s Pannou Máriou.
A samozrejme zjavenia Panny Márie s radosťou hovoria o sebe aj ako o druhej Eve.
No Biblia nikde k takémuto záveru ani v náznaku nevedie.
A teda vždy čo sa navyše pridá, čo nie je v Biblii je vždy od zlého.
Jn 8:44 Vy

ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v
pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec,
otec lži.

Rímskokatolícke učenie za Evu dosadí Pannu Máriu a tak hneď pozornosť upriamia na to, že Eva je
predobraz Panny Márie.
Automaticky kde Písmo hovorí o Adamovi pridávajú ku nemu Pannu Máriu ako opak Evy.
Ale Genezis nehovorí v obrazoch, ale priamo!
A potom Rímskokatolíci dajú namiesto slova "ono" slovo „ONA“ a tak vyvodia záver: Panna Mária
šliape hlavu hadovi.
Kto je matka všetkých žijúcich? Panna Mária, či Eva?
Gn 3:20 Adam

nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.

Rím prekrúti aj slová Jánove pod krížom. Ježiš ako najstarší syn mal podľa zákona povinnosť postarať
sa o matku, pretože Máriin manžel Jozef už bol mŕtvy. Pod krížom zveruje túto starostlivosť do rúk
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toho učeníka, v ktorého najviac skladal dôveru – v Jána a tak mu zveril svoju matku Máriu do
starostlivosti.
No Rím automaticky pre potvrdenie svojej náuky vidí Jána ako príklad pre všetkých, že majú Pannu
Máriu si zobrať k sebe. Lebo podľa slov pod krížom je Panna Mária matkou každého. Každúý ju preto
má prijať za svoju matku. Lenže Biblia nás z žiadnym ženám, matkám, či kráľovnám nevedie, ale iba
k Bohu.

Všetky modlárske náboženstvá majú spoločný prvok – ženské uctievanie, ženské božstvo.
Čie potomstvo teda rozdrtí hlavu hadovi, diablovi? Evine.
Tej potomstvo, ktorú diabol zviedol, tej potomstvo rozdrtí zvodcovi hlavu.
Verš o potomstve drtiacom hlavu je prvá predpoveď o Mesiášovi, ktorý rozdrtí diablovi hlavu.
Zo ženy - z Evy, z matky žijúcich, ktorá bola zvedená bude nakoniec potomstvo, ktoré hadovi rozšliape
hlavu.
To bola potupa pre diabla. Aby vedel, že tá žena, ktorú zviedol - nakoniec že jej potomstvo mu
rozšliape hlavu.
Donedávna mali katolícke čítania v kostoloch pri čítaniach z Genezis namiesto slova „ONO“, slovo
„ONA“.
Ale Písmo hovorí: ONO rozšliape, nie ONA rozšliape
ONO = JEŽIŠ KRISTUS
Ježiš Kristus porazil na kríži pekelné mocnosti a diabol mu zranil pätu.
Zranenie päty u Krista = utrpenie od Getsemani po smrť. Vtedy si démonský svet myslel , že porazil
Mesiáša.

Kol 2:14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a
odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.
Kol 2:15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad
nimi.
Od Kristovho kríža a zmŕtvychvstania je Kristus ten, ktorý stojí diablovi na hlave, takže diablova moc
je vo svete veľmi slabá. Preto ani posadnutí sa dnes takmer nevyskytujú.
Veriaci kresťan je Kristovým telom.
Teda veriaci v Krista je v Kristovi a drtí hlavu Satana pod nohami.
ONO = Kristus a každý veriaci v Krista.

Rim 16:20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána
Ježiša nech je s vami.
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Je tu Panna Mária? Nie, veriaci v Krista mliaždia satana pod nohami.
Ježišova matka Mária je rovnako ako každé vykúpené a spasené potomstvo Eviným potomstvom.
Pokiaľ žila na tomto svete bola jedna z tisícov vyvolených poznajúca Božie slovo a jedna z tisícov
znovuzrodených, na ktorej sa toto biblické proroctvo plnilo.
Nebola jedinou, ale jednou z tisíca. Ale iba kým žila.
No démonský svet upriamuje pohľad na inú ženu – Nie na Máriu Ježišovu matku, ale na Pannu Máriu,
lebo ona drtí diablovi hlavu.
Katolíci tvrdia – Panna Mária drtí hlavu hadovi a tak ten, kto uctieva Pannu Máriu a modlí sa ku nej
a klania sa jej, tak Mária potom za nich drtí satanovi hlavu.
A tak nezostáva katolíkovi nič iné iba drtiť ruženec k Panne Márii a spoliehať sa na Pannu Máriu ako
na tú, pred ktorou sa aj démoni trasú. Pretože Boh je slabý, Ježiš Kristus je slabý a z nich si robia
démoni srandu.

.......
Hocikto kto začne čítať Bibliu túži po moci a sláve, ktorou by ho ľudia obdivovali, keby robil zázraky
a vyháňal démonov... To by sa ľudia okolo mňa točili. Vidiac charizmatických vodcov akí sú uctievaní
zástupmi... V Rímskom katolicizme predstavitelia nie sú až tak uctievaní, no ich ceremónie sú
uctievané. Na kňaza povedia katolíci kadečo, no napriek tomu veria jeho ceremóniám a úkonom. Len
aby dieťa bolo pokrstené, len aby sme boli zosobášení v kostole, len aby nás farár pochoval...
Do seminára sa vstupuje nie kvôli tomu, aby seminaristi spoznali Boha, ale aby sa naučili ceremónie
a Rímsku náuku.
...
Lenže všetku slávu má zožať Boh a jeho slovo. Nie človek, nie ceremónie. Preto kresťan, ktorý
neohlasuje evanjelium, nie je kresťan.
Evanjelium je Božou mocou. Pred evanjeliom sa skutočne trasú démoni. A zúria do nepríčetnosti.
Tam kde bolo povedané evanjelium nastáva skutočná démonská opozícia.
Satan môže pravému veriacemu tak akurát "zraniť pätu" ale už mu neublíži, nespôsobí, aby bol
zatratený, aby bol zvedený od Krista. Nepriateľstvo medzi Satanovým potomstvom a Eviným
potomstvom v Kristovi spôsobuje, že nám Satanovo potomstvo bude raniť pätu.
Dokonca vieme, že to potomstvo ktoré nám bude raniť pätu sú práve z naši najbližší, ktorých Satan
použije vo proti nám... Ak naši blízki neprijmú evanjelium, tak sa stávajú viac otvorení démonskému
pôsobeniu. Viac primknú k zvodu, viac vzývajú Pannu Máriu, viac drtia ružence...
Vo svete existuje buď alebo. Buď Kristus alebo démoni. Nie je stredná cesta.
To čo zažívajú katolícki exorcisti, to je len hra démonov. No skutočnú démonickosť už zažili mnohí
kresťania na vlastnej koži. Ako sa len démoni trasú, keď sa hovorí iba o Bohu a jeho Synovi a jeho
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diele? Aké hrozné démonské útoky zažili v začiatkoch obrátenia nemnohí od svojich rodín, keď sa
dozvedeli, že už neveríme omši, kňazom, Panne Márii...
Ak teraz počujú slovo Boh a Ježiš Kristus a spása, trasú sa v duchu, cítia odpor v duchu a hovoria:
Nehovor mi už o tom! Ver si čomu chceš, ale mňa nechaj na pokoji! Ver si čomu chceš, ale nechaj si
to pre seba! Nešír to ďalej, tu je katolícke územie!
A boja sa teraz prijať hocičo, čo im písomne ponúknete o Bohu. A to aj prijmú, ani to nepozrú, hneď
to zahodia. To je démonickosť. To je strach pred Božím slovom a odhalením podvodov diabla.
Jeden katolík mi horlivo posielal Mariánske zjavenia, skúsenosti Rímskych exorcistov, no keď som mu
ja niečo poslal ihneď napísal: ja to aj tak nečítam, neposielaj mi to! On môže, ale mne zakazuje. To je
démonickosť. To je strach pred Božím slovom.
Touto kázňou som teraz prišliapol silno Satanovi hlavu. Čo teraz? Treba mi urobiť sochu ako drtím
hlavu Satanovi? Budete ma uctievať, klaňať sa mi a modliť sa ku mne, pretože drtím hlavu Satanovi?
Ja som len jeden zo státisícov žijúcich znovuzrodených. Som jeden z nich. To, že mi Boh dal takéto
poznanie, to ma nerobí svätejším od iných znovuzrodených.
To, že som bol veľký modlár a ctiteľ Panny Márie a bol som v kláštore a chcel sa stať farárom –
pátrom, no obrátil som sa, to je len Božia milosť a dôkaz že ako apoštol Pavol aj najväčší hriešnici
majú možnosť obrátenia sa.
A ak som ja dostal päť talentov, tak je mojou úlohou získať ďalších päť. Ak nejakému kresťanovi dal
Boh dva talenty, on sa má snažiť získať ďalšie dva. Beda tomu, kto dostal jeden talent a namiesto
získania ďalšieho talentu ho zakope...
Každý podľa svojich schopností, možností má získavať pre Boha ďalšie talenty. Aj každého minulosť je
jeho darom pre budúcnosť.
Vy rovnako keď svedčíte a hovoríte Rímskokatolíkom o evanjeliu, o spáse, tiež drtíte diablovi hlavu.
Čo teraz urobíme si sochy, aby sa nám ľudia klaňali a modlili sa ku nám?
Nie nadarmo si Boh obrátil v zboroch Rímskokatolíka, či evanjelika, či charizmatika, či
z ekumenického zboru Baptistov, či Bratských... či ateistu. Pre každého mal svoj plán a každý má
zúročiť svoju nevedomosť z predošlého života pre poučenie druhých, ktorí sú v podobnom zvode ako
bol on.
Mt 10:32 Každého,

kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Mt 10:33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Mt 10:34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.
Mt 10:35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.
Mt 10:36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.
Mt 10:37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac
ako mňa, nie je ma hoden.
Mt 10:38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 10:39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mt 10:40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
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Nepriateľstvo medzi tými, čo sú v Kristovi a diablovým potomstvom tu bude do konca sveta.
Dajme si pozor, aby sme nohu, ktorou šliapeme hlavu diablovi nepovolili.
Sme všetci Božie deti?
Tvrdenie ľudí, že všetci sme Božie deti je nesprávne. Nebiblické. Nedá sa to povedať ani
v symbolickom zmysle.
Sme Božie stvorenia všetci, ale nie Božie deti. Len ten, kto sa narodil z Boha, je Božie dieťa.
1Jn 3:8 Kto

pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby
zmaril diablove skutky.
1Jn 3:10a Podľa

tohto sa dajú rozoznať Božie deti od diablových detí: kto nekoná spravodlivo, nie je z

Boha
Jn 6:70 Ježiš

im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.“

Náboženskí predstavitelia dostali túto odpoveď od Ježiša:
Jn 8:44 Vaším

otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval
v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.

Ten koho Otcom je Boh, plní túžby Božie.
Ten, ktorého otcom je diabol, plní túžby diabla.
Božie dieťa plní túžby Boha a marí diablove skutky, šliape po diablovi. Diablove deti plnia túžby diabla
a maria Božie skutky, šliapu po perlách.
Neutrálny stav nie je. Kto nebojuje za Boha, je automaticky v opozícii voči Bohu.
Božie deti vzdávajú úctu a slávu jedine Bohu.
Ten, kto nemá Boha, ten vzdáva úctu a slávu kadekomu inému. Či v sochách, modlách, či v Panne
Márii, za tým všetkým je úcta svojmu otcovi – diablovi, ktorý od počiatku nezotrval v pravde, lebo
v ňom pravdy niet.
Panna Mária, keď sa zjavuje napríklad v Medžugorí, tak všetkých považuje za svoje deti, či sú to
katolíci, či náhodní pozorovatelia z ateizmu, či iné náboženstvá.
Svoje posolstvá začína slovami pre všetkých zúčastnených: Moje drahé deti.
Medžugorie: Moje drahé deti!
Kto nepatrí Bohu, tak patrí Panne Márii a právom si nazýva týchto ľudí: Moje drahé deti.
Modlitba:
Pane, hnevá nás, koľko ľudí sa hrnie do záhuby, koľko ľudí odmieta tvoje slovo, ktoré je Pravdou.
Hnevá nás, ako mnohí Rímski predstavitelia s najväčšou honosnosťou do očí klamú miliarde ľudí
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a ľudia slepo nasledujú ich zvod. Hnevá nás to, že tento zvod sa týka aj našej rodiny, že naša rodina
odmieta slová pravdy a verí slepo klamstvám vlkom oblečeným v barančom rúchu. Zároveň si ale
uvedomujeme, že týmto nám chceš ukazovať, ako sa plní tvoje slovo do bodky. A uvedomujeme si aj
to, že náš boj nie je v našej sile a moci, ale že správa evanjelia, ktorú máme niesť je Božou mocou na
spasenie hriešnikom a blúdiacim. Nech nás tento spravodlivý hnev pohýna prejavovať viac a viac šíriť
tvoje evanjelium ľuďom rútiacim sa do záhuby. Amen.

2.kázeň, kázaná dňa 4. decembra 2016

Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd
Zjv 12:1 A

ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave
koruna dvanástich hviezd.
Zjv 12:2 A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.
Zjv 12:3 A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a
na svojich hlavách mal sedem diadémov,
Zjv 12:4 a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu,
ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa.
Zjv 12:5 A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo
vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.
Zjv 12:6 A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto
šesťdesiat dní.
Zjv 12:7 A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.
Zjv 12:8 Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi.
Zjv 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet;
svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.
Zjv 12:10 A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo
spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník
našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.
Zjv 12:11 A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej
duše až do smrti.
Zjv 12:12 Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo
sostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.
Zjv 12:13 A keď videl drak, že je svrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca.
Zjv 12:14 Ale žene sa daly dve krýdla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju
budú živiť čas a časy a pol času, preč od tvári hada.
Zjv 12:15 A had pustil zo svojich úst za ženou vodu jako rieku, aby ju odniesla rieka.
Zjv 12:16 Ale zem pomohla žene; lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo
svojich úst.
Zjv 12:17 A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú
prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista.

Modlitba:
Ďakujeme nebeský Otec za tvoje slová, ktoré sme čítali a daj nám spoznať pravý význam týchto
proroctiev. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.

~ 17 ~

Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

Pri vysvetľovaní Genezis o ženinom potomstve, ktoré rozšliape diablovi hlavu sme mali možnosť
uvidieť zvod a výmysel Rímskej náuky. Kým Genezis hovorí o potomstve ženy, ktoré rozšliape diablovi
hlavu, Rímskokatolíci tu vidia konkrétnu ženu - Pannu Máriu.
Rovnako v prvej polovici dnešného čítania o žene odetej slnkom vidia Rímskokatolíci Pannu Máriu.
Genezis pomiešajú so Zjavením a vyjde im výsledok: Panna Mária stojaca na zemeguli, šliape hlavu
hada, pod jej nohami mesiac a okolo hlavy má dvanásť hviezd.
Zatiaľčo nám Genezis hovorí o konkrétnej žene Eve a o konkrétnom potomstve, Rímskokatolíci
v Genezis vidia symboliku a vzťahujú ju na jedinú osobu - Pannu Máriu.
Zjavenie 12 kapitola zasa hovorí o symbolike, no Rímskokatolíci znova robia opak – vidia tam
konkrétnu ženu.
Aj v tom býva sila zvodov – kto je vyučený pravde, vie rozoznať symboliku od priamej reči.
Prekrútenie symboliky a priamej reči je ďalší znak na rozpoznanie Satanovej taktiky, zvodu.

Kto je to tá žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd?
Rímskokatolícke čítanie na sviatok nanebovzatia Panny Márie 15. augusta začína posledným veršom
11. kapitoly a pokračuje 12 kapitolou.
Posledný verš 11. kapitoly znie:
Zjv 11:19 A

v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy.

Verš ale celý neprečítajú, iba polovicu. A vztiahnu to na archu ako Pannu Máriu.
To, čo neprečítajú znie:
A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

Potom pokračujú prvým veršom 12 kapitoly o žene, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd
Ako som spomenul – tí, ktorí mali zjavenia Panny Márie potvrdzujú – ona je tá, ktorá šliape hadovi
hlavu, ona je tá, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd.
Sama Panna Mária to tiež o sebe v zjaveniach tvrdí.
Mystici to isté hovoria a píšu o Panne Márii.
Démoni pri exorcizme potvrdzujú strach pred menom tejto osoby a potvrdzujú to aj samotní
exorcisti.

Zjavenie Katríne Labouré v Paríži
Panna Mária sa zjavila v roku 1830 Kataríne Labouré v Paríži. Stojaca na zemeguli, šliapajúca hlavu
hada a okolo hlavy mala dvanásť hviezd.
Kataríne Labouré dala Panna Mária príkaz:
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“Daj raziť medailu podľa tohto vzoru. Tí, ktorí ju budú nosiť, dostanú veľa milostí, obzvlášť, ak ju budú
nosiť na krku”.

Cez svojho spovedníka Katarína pracovala na tom, aby splnila Máriine požiadavky.
Citujem čo píšu o medaili:
S cirkevným schválením boli prvé medaily vyrobené v roku 1832 a rozšírené v Paríži. Takmer okamžite
milosti, ktoré Panna Mária sľúbila, začali pôsobiť na tých, ktorí nosili jej medailu. Zbožnosť sa šírila
ako požiar. Množili sa zázraky uzdravenia, pokoja a iných milostí. Netrvalo dlho a ľudia nazvali
medailu zázračnou. V roku 1936 kánonické vyšetrovanie vykonané v Paríži vyhlásilo zjavenia za pravé.
Keď Panna Mária dávala svoju medailu sv. Kataríne Labouré, povedala: “Teraz musí byť daná celému
svetu a každému človeku.” Združenie Zázračnej medaily rôznymi spôsobmi plní túto Máriinu žiadosť.
V podstate sa táto medaila nazýva u nás aj škapuliar, aj keď škapuliar je niečo iné a je daný z Karmelu
v Izraeli.

Čo podľa katolíckeho vysvetlenia, či Panny Márie zobrazuje táto žena z 12
kapitoly Zjavenia:
To, že stojí na zemi, to ju zobrazuje ako kráľovnú neba a zeme.
To že má okolo hlavy dvanásť hviezd, to znamená podľa jedného vysvetlenia dvanásť apoštolov
zobrazujúc ako čakali na Ducha Svätého vo večeradle , podľa iného vysvetlenia na dvanásť kmeňov
Izraela.
Žena odetá slnkom znamená podľa nich že Panna Mária je mimoriadne zahrnutá Božou milosťou
(podľa Lk 1,28), tak ako mesiac pod jej nohami hovorí o presahovaní ľudského času.
Pôrodné bolesti ženy z Knihy zjavenia neoznačujú Máriin pôrod v Betleheme – ale sprevádzajú jej
materstvo v duchu slov Simeona: „On je [hovorí o dieťati Ježišovi] ustanovený... na znamenie,
ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,34-35). Tá bolesť pôrodu sa
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završuje na Kalvárii, keď sa pod krížom stáva z Ježišovho poverenia Matkou Cirkvi (porov. Jn 19,2527).
Obdobie pobytu na púšti môže naznačovať jej osobnú cestu dozrievania, ktorou prešla počas
Ježišovho verejného života. Mária teda okrem fyzického materstva Ježiša dostáva poslanie
duchovného materstva vzhľadom na Ježišových učeníkov. Je to úloha napomáhať vzrastaniu Kristovej
prítomnosti v nich. Komunita Božieho ľudu, Cirkev, teda právom vidí svoj dokonalý obraz v Márii.
Pápež Ján Pavol II - Ona je tou ženou plnou slávy, v ktorej sa Boží zámer mohol uskutočniť
najdokonalejším spôsobom“ (encyklika Evangelium Vitae 103)
Benedikt 16 - „Ona [Mária] je znamením víťazstva lásky, dobra a Boha, ktorý dáva nášmu svetu nádej,
ktorú tak potrebuje“ (príhovor v Lurdoch, 13.9.2008).
Vatikánsky rozhlas 5.5.2013, páter Dufka, jezuitaSpiritualita súčasného človeka: Mária, ochrana:
„Milí priatelia, skúsme sa i my, ako Panna Mária zaodieť slnkom a tak chrániť dary, ktoré sme dostali.
Pozvime ju do stredu nášho života, našich rodín i spoločenstiev. Raďme sa s ňou o všetkom, na čom
nám záleží - veď je matkou dobrej rady, ktorej záleží na raste svojich detí. Ale predovšetkým, nech
ona víťazne vedie naše zápasy s nepriateľom našej duše. Nech je ona naša ochrana.“
...
Ako sme si mohli pri počúvaní katolíckeho výkladu všimnúť, zaobalia všetko do vznešených výrazov:
čiže neskúmajú Písmo, len hádajú a tipujú , a to čo si myslia kvetnato povedia, aby to pôsobilo na ľudí
ako pravda.
A to je ďalšie taktika Rímskej náuky – zabalená je do vznešených kvetnatých slov nestojacich na Biblii,
ale na hádaní a domnienkach mystikov, Tradície, pápežov...

Čo mne evokuje katolícka socha, či obraz Panny Márie stojacej na zemeguli:
To že stojí na zemeguli mi evokuje to, že na tejto zemi má ešte svoje dočasné panstvo a naozaj je
kráľovnou priestoru medzi zemou a tretím nebom. Je kráľovnou (Jer 44 kapitola) druhého neba pre
miliardu obyvateľov zeme.

Čo znamená Blahoslaviť Ježišovu matku?
Blahoslaviť Ježišovu matku všetky pokolenia znamená hovoriť dobre o nej. A nie podľa katolíckeho
významu povýšiť ju nad všetko živé. Blahoslavený podľa Božieho slova je každý, kto ho počúva
a zachováva. Mária Ježišova matka nedostala žiadne špeciálnejšie preblahoslavenstvo, ale je na
rovnakej úrovni ako každý znovuzrodený kresťan počúvajúci a zachovávajúci slovo Božie.
A znovuzrodení kresťania o Ježišovej matke ako pokolenia hovoria len v dobre. Pre ženy je príkladom
ako iné Biblické ženy v pokore a poslúchaní Pána, plnení Božej vôle a v podriadenosti Pánovej vôli.
Lk 11:27 Ako

to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život,
ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Lk 11:28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
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Pred Ježišom akási žena zo zástupu chce vyvýšiť Ježišovu matku (nie Pannu Máriu). Tvoje matka je
blahoslavená. A Ježiš vidiac, že žena zo zástupu jeho matku vyvyšuje, krotí jej vyvyšovanie
a blahoslaví rovnako každého jedného, kto počúva a zachováva Božie slovo.
Tiež je Ježišova matka vzorom do budúcna: Urobte všetko čo vám Pán Ježiš (Boh, Božie slovo)povie.
No Panna Mária (Rímskokatolícka) sama dáva rozkazy a posolstvá, a pretláča svoju vôľu. A ľudia
majú robiť, čo ona, Panna Mária hovorí.

Rozoberanie Zjavenia apoštola Jána od 11,19 a celá 12 kapitola:
Kvôli katolíkom citujem katolícke verše Zjavenia:
Zjv 11:19 A

v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky,
burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

Podľa kontextu okolo veršov vidíme, že burácanie, zemetrasenie a krupobitie sa deje pred koncom
týchto časov, tesne pred druhým príchodom Pána Ježiša.
Archa zmluvy ako znak Panny Márie sa nemôže teda otvárať, aby bola korunovaná za kráľovnú.
Zjv 12:1 Potom

sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej
hlave veniec z dvanástich hviezd.

Na nebi sa ukázalo znamenie. Roháček v preklade použil slovo div.
Znamenie znamená symbol poukazujúci na nejakú skutočnosť a nie konkrétnosť.
Žena odetá slnkom a pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd predstavuje
IZRAEL.
Celá kapitola je venovaná Izraelu. Pri proroctvách v evanjeliách, či u Daniela, či u prorokov, či
v Zjavení apoštola Jána treba rozlišovať komu sú písané. Či židom, či kresťanom, či všeobecne.
Posledný verš z 11. kapitoly, kde sa otvára archa, tiež poukazuje na Izrael.
Autorom, projektantom a stavebným dozorom pozemského Jeruzalemského chrámu, kde Boh
prebýval v Svätyni svätých osobitným spôsobom, kde bola aj uložená Archa zmluvy bol sám Boh.
Jeruzalemský chrám bol centrum uctievania pravého Boha.
Videnie Archy zmluvy v Božom chráme v nebi symbolicky predstavuje to, že Boh sa „rozpamätal“ na
svoju zmluvu s Izraelom.
Ako vieme, Boh vo svojej zvrchovanosti zatvrdil srdcia Izraela až do doby tesne pred príchodom
Krista.
2Kor 3:14 Ale

myseľ im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj
neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje.
2Kor 3:15 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša.
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Izrael doteraz ešte stále nepozná Krista ako Mesiáša. No príde zanedlho čas, keď sa Boh rozpamätá
na svoju zmluvu s Izraelom – čo predstavuje videnie chrámu a Archy zmluvy.
Závoj leží na ich srdci, keď čítajú Mojžiša – to znamená že z Mojžiša, zo zmluvy, ktorú dostali a mali ju
aj uloženú v Arche, spoznajú Ježiša ako Mesiáša. A tak skrze Mojžiša uvidia aj Novozákonná zmluvu
v ktorej bol Kristus zjavený a odstráni sa im závoj z očí.
Mnohí z Izraela spoznajú Krista ako Mesiáša a obrátia sa.. Toto obrátenie príde ale až v tom v čase,
keď už na zemi bude Antikrist.
Tí, čo máte doma fotku z tabule, čo som písal schému apokalyptických čias, môžete si pozrieť, že
obrátenie Izraela nastane v prvej polovici siedmich rokov posledných čias.
To že Archu je vidno pri bleskoch, burácaniach a krupobití, znamená, že v týchto počiatočných
súženiach, ktoré prídu na zem Izrael spozná a uverí v Krista.
V dnešnej dobe vidíme predpôrodné bolesti zeme – časté zemetrasenia. Kristov príchod je veľmi
blízko.
Ak sa stane, že nerozoznáme príchod Antikrista, alebo ak ho spoznáme, tak ďalšie znamenie, ktoré
bude takým potvrdením správnosti, že už je na svete Antikrist a že Pánov príchod je tu už veľmi
blízko, bude obrátenie Izraela. Izrael spozná Krista Ježiša ako Mesiáša a Spasiteľa a bude spasený.
Toto nech nám je znakom, že budeme už v siedmich rokoch súženia.
Otvorenie Božieho chrámu poukazuje na proroctvá obrátenia Izraela na konci čias, čiže otvára sa im
poznanie Boha, poznanie Ježiša Krista ako Boha. Ako toho, ktorý bol v tejto zmluve očakávaný, ktorý
symbolizoval všetko, čo bolo ako predobraz starého zákona a zmluvy s Izraelom.
Žena odetá slnkom – znamená slávu Izraela, ktorú mal v Starom zákone, pretože ako jediný národ
mal zjavenie pravého Boha a teda aj spásu od pravého Boha, sám Boh za nich bojoval a v Bohu mali
túto slávu pred národmi. Žena odetá slnkom znamená slávu Izraela pred Bohom, ktorú znova
dostane, keď sa začnú diať apokalyptické katastrofy. A táto sláva bude pokračovať v Tisícročnom
kráľovstve, pretože centrom uctievania v Tisícročnom kráľovstve bude znova Jeruzalem. V Jeruzaleme
bude Ježiš Kristus vládnuť. Do Jeruzalema sa bude chodiť klaňať každé koleno z okolitých národov
a keďže proroctvá ukazujú, že ľud v Tisícročnom kráľovstve sa bude živiť poľnohospodárstvom, tak
proroctvá píšu, že okolité národy do Jeruzalema budú prinášať desiatky z úrody. Či veriaci, či
neveriaci, každý bude sa chodiť klaňať do Jeruzalema Ježišovi Kristovi. Kto nepríde a neodovzdá
desiatok Pánovi, u koho nebude poslušnosť hneď, tak hneď bude trestaný, a tomu Pán nepožehná
úrodu, pretože aj počasie bude v Božích rukách. Teraz slnko svieti na spravodlivých
a nespravodlivých, no v Tisícročnom kráľovstve to bude jasne rozlíšený spravodlivý od
nespravodlivého, poslušný od neposlušného. V Tisícročnom kráľovstve bude dokonalý poriadok, a
spravodlivosť.
Iz 2:3 Prídu

mnohé kmene a povedia: „Hor’ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha,
nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Lebo zo Siona vyjde náuka a
Pánovo slovo z Jeruzalema.
Iz 2:4 Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo
svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.
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Zach 14:16 A

stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prijdú proti Jeruzalemu,
bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Pánovi Zástupov a aby slávil slávnosť stánov.
Zach 14:17 A stane sa, že kto neprijde z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi Pánovi
Zástupov, nebude na nich dažďa.
Zach 14:18 A keby neišla hore čeľaď Egypta ani neprišla, nebude ani na nich, ale bude na nich rana,
ktorou raní Pán národy, ktoré neprijdú hore, aby slávily slávnosť stánov.
Prorok Malachiáš v tretej kapitole tiež hovorí, že ľudia pocítia každý skutok neposlušnosti voči Pánovi
a bude vidno rozdiel medzi poslušnými a neposlušnými.
Preto Písmo hovorí o panovaní Krista a jeho služobníkov železným prútom.
V Tisícročnom kráľovstve sa budú sláviť sviatky – slávnosť stánkov – čiže po žatve sa desiatok
z konkrétnych vecí donášal do chrámu, aby mohli žiť z neho tí, ktorí slúžili Hospodinovi. A bude to
slávnosť ktorú mali Izraeliti nového roku aj slávnosť Veľkej noci, čiže nekvasených chlebov.
Prečo nebudú mať Izraeliti Večeru Pánovu? Slávnosť Veľkej noci bude pre Izrael ako pre obrátených
pohanov pripomienka Večere Pánovej. Oni vzišli z Mojžiša uveria na Mojžiša a veci, ktoré
symbolizovali Ježiša Krista v Starom Zákone, tie veci budú oni a okolité národy konať v skutočnej
prítomnosti Ježiša Krista.
To, čo budú robiť ostatní kresťania, o tom sú iné verše Písma...
Kresťania budú mať „večeru Pánovu“ to znamená že skutočne budú si pripomínať už s Pánom to, čo
ustanovil pri poslednej večeri:
Mt 26:29 Ale

hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď
ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
Tí kresťania, čo boli verní a vytrvalí teraz v svojej službe, budú panovať nad mestami. (Lk 19 kapitola
o hrivnách) Ale nebudú panovať nad mestami ako sú v súčasnej podobe, lebo tie budú úplne
zrovnané zo zemou:
Zjv 16:19 Veľké

mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli...

Veľké mesto – Jeruzalem bude ešte pred príchodom Pána rozdelený na tri časti. A terajšie mestá
národov budú zrovnané zo zemou. V Tisícročnom kráľovstve budú iné menšie mestá, a keďže ľud sa
bude živiť poľnohospodárstvom, bude prevládať pôda, rastliny a stromy...
Zjv 16:20 Všetky

ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo.

Čiže v Tisícročnom kráľovstve nebudú ani vysoké vrchy. Tie sa tiež zrovnajú zo zemou pred príchodom
Pána.

Prečo Izrael v 12. kapitole Zjavenia symbolizuje ženu:
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Zjavenie apoštola Jána nám predstavuje štyri ženy – ženu ako Izrael (12 kapitola), ženu na šelme, Rímskokatolícku moc a organizáciu (Zjv 17 a 18 kapitola) a ženu ako Baránkovu nevestu ( Zjv 19,7)
a Jezábel zvádzajúcu v zboroch slabých ľudí k modlárstu, k pohanstvu. (Zjv 2,20)
12 kapitola nám symbolizuje aj podľa kontextu Izrael. V SZ bol Izrael symbolicky zobrazený ako Božia
manželka. Teraz je to cirkev Kristova manželka.
Iz 54:5 Bo

manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov,
Bohom celej zeme sa nazýva.
Iz 54:6 Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena
mladosti? - hovorí tvoj Boh.
Jer 3:6 Pán

mi povedal v dňoch kráľa Joziáša: „Videl si, čo robila odpadlica Izrael? Chodila na všetky
vyššie vrchy a pod každý zelený strom a tam smilnila.
Jer 3:7 Myslel som si: Až toto všetko popácha, vráti sa ku mne, ale nevrátila sa. I videla to nevernica, jej
sestra, Júda,
Jer 3:8 videla, že som odohnal odpadlicu, Izrael, práve preto, že cudzoložila, a dal som jej priepustný
list, ale nevernica, Júda, jej sestra, sa nebála, lež išla a smilnila aj ona.
Jer 3:9 A svojím krikľavým smilstvom poškvrnila zem, cudzoložila s kameňom a drevom.
Ez 16:32 ale

ako cudzoložná žena, ktorá si miesto manžela berie cudzích.

Oz 2:16 V

ten deň - hovorí Pán - bude ma volať: »Môj manžel!« a nebude ma viac volať: »Môj Bál!«
Oz 2:17 A odstránim mená Bálov z jej úst, ani sa nebudú viacej spomínať svojím menom.
Oz 2:18 A učiním im smluvu v ten deň s poľnou zverou i s nebeským vtáctvom i so zemským plazom a
polámem lučište, meč i vojnu a odpracem zo zeme a spôsobím to, aby líhali bezpečne.
(o tisícročnom kráľovstve, kde lev s baránkom sa budú pásť, do diery hada vloží ruku batoľa)
Zjv 19:7 Radujme

sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka
sa prihotovila. (Izrael + pohania)
Aj z kontextu 12 kapitoly sa dá usúdiť, že táto žena nepredstavuje celú cirkev, ale iba samotný Izrael.

Mesiac pod nohami Izraela poukazuje na Boží zmluvný vzťah s Izraelom. Mesiac znázorňuje
novmesiac – deň, ktorý bol v Izraeli spojený s uctievaním Boha.
Čiže keď bol mesiac najmenší, v ten deň Izrael uctieval Boha.
1Krn 23:30 Každé

ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána; podobne aj večer
1Krn 23:31 a zakaždým, keď sa budú Pánovi obetovať celopaly, po sobotách, novmesiacoch a
slávnostiach podľa počtu, ktorý majú trvale určený pred Pánom.
2:3

Hľa, ja chcem postaviť dom menu Pána, svojho Boha, a zasvätiť mu ho, páliť pred ním
tymian ako voňavú obetu, ustavične predkladať chleby, prinášať celopaly ráno i večer, po sobotách,
novmesiacoch a sviatkoch Pána, nášho Boha; to je večná povinnosť Izraela.
2Krn 2:4

Preto večná, lebo v Tisícročnom kráľovstve znova budú v Izraeli obete, ale obetný systém bude
pozmenený v súvise s tým, že priamo Kristus bude v ich strede.
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Ezd 3:4 Slávili

tiež slávnosť Stánkov podľa predpisu a každý deň prinášali celopaly v (stanovenom)
počte, ako žiadal na príslušný deň predpis,
Ezd 3:5 a potom ustavičný celopal i (celopaly) na novmesiace, ďalej na všetky výročité sviatky Pána,
ktoré sa svätili, a vždy, keď niekto obetoval Pánovi dobrovoľnú obetu.
Ž 81:3 Zatrúbte

rohom pri nove mesiaca i pri jeho splne v deň našej slávnosti.
Ž 81:4 Lebo také je nariadenie pre Izrael a zákon Boha Jakubovho.
Iz 66:22 Lebo

jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí
Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.
Iz 66:23 A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby
sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin

Sobota bola Starozákonnou zmluvou medzi Bohom a Izraelom. V Tisícročnom kráľovstve nebude
úcta k Pánovi jedine v sobotu a Novmesiac, ale neustále. Bude tam úcta k Pánovi od soboty do
soboty, od novmesiaca po novmesiac, čiže každeodenná.
Ako v Novej zmluve sme v trvalom odpočinku s Pánom a naše obety sú každodenné chvály Pána, ale
aj prispievanie k šíreniu Božieho kráľovstve, tak v Tisícročnom kráľovstve bude každé telo prichádzať
pokloniť sa Pánovi, ale aj s konkrétnymi darmi na obetu, s desiatkami všetkého, čo mu Pán požehná.
Čiže aj sa kresťania z ďaleka sa budú chodiť klaňať Pánovi. A klaňanie bude každý deň, nie konkrétny
deň. A každé telo sa príde pokloniť Pánovi. Čiže ľudia z celého sveta veriaci, či neveriaci sa prídu
pokloniť Pánovi.

Dvanásť hviezd – Izrael – predstavuje 12 kmeňov Izraela.
A ako vidíme v siedmej kapitole Zjavenia, tak z každého kmeňa bude obrátených po 12 000
ľudí. Celkovo 144 000 (Zjv 7,4-8)
Mt 19:28 A

Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali, v znovazrodení, keď
sadne Syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na dvanástich trónoch súdiac dvanásť
pokolení Izraelových,

Nad Izraelom budú apoštoli súdiť – panovať. Kraľovať. Rozhodovať. V každom kmeni bude jeden
apoštol nad kmeňom. Rovnako tí pastieri ktorí verne spravovali Pánove zbory po svete, budú súdiť panovať v mestách po svete.
Zjv 12:2 Bola

ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.

Rodenie tehotnej ženy znamená znovuzrodenie Izraela skrze spoznanie Mesiáša Ježiša Krista.
Znovuzrodenie bude v bolestiach – súženiach.
Kričala v bolestiach – to znamená z bolestí a súžení ktoré v tom čase budú, bude zúfalo hlasno Izrael
volať, kričať k Bohu o zmilovanie. Tak ako keď žena rodí v kričí v bolestiach, také bude znovuzrodenie
Izraela.
Rímskokatolící hovoria o siedmich bolestiach Panny Márie – no zjavenia Panny Márie od Valtorty či
Emerichovej, či mystici hovoria o tom, že Panna Mária nerodila v bolestiach.

~ 25 ~

Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd

Zjv 12:3 A

bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý (červený) drak; mal sedem hláv a desať
rohov a na hlavách sedem diadémov

Sedem hláv a desať rohov červeného draka – detailné vysvetlenie draka so siedmimi hlavami
a desiatimi rohami je v kázni o Identifikovaní Neviestky. Sedem hláv je zoznam posledných pápežov
a desať rohov sú panovníci zeme v dobe Antikrista, ktorí dajú Antikristovi jedinému
politickonáboženskému vodcovi plnú moc nad svetom. Antikrist zasadne potom do
rýchlopostaveného Jeruzalemského chrámu.
Ohnivý drak – znamená veľké krviprelievanie. Vzhľadom na ostatné starozákonné proroctvá, tak
Sýria, Egypt (moslimské krajiny) pred príchodom Krista zohráva úlohu, odkiaľ bude na Izrael útočené,
odkiaľ bude sužovaný..
Zjv 12:4 jeho

chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu,
ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

Drak sa postavil pred ženu – Satan všemožne bude brániť obráteniu Izraela.
1/3 hviezd – Satan zviedol pred stvorením sveta 1/3 anjelov do vzbury voči Bohu. 1/3 hviezd
znamená takmer všetko démonské vojsko, (okrem tých, čo sú v žalári do súdneho dňa) ktoré bude
z neba na zem zoslané a na zemi pôsobiť v druhej polovici siedmich rokov súženia.
Zjv 12:5 I

porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa
bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.
Pán bude kraľovať aj so svojimi služobníkmi železným prútom:
Zjv 2:26 Kto

zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi
Zjv 2:27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené,
Ž 72:7 V

jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.
Ž 72:8 A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme.
Ž 72:9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.
Ž 72:10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Ž 72:11 Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.

Keďže s Kristom budú kraľovať jeho verní služobníci, králi čo donášajú dary sú jeho služobníci.
Dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu – to zobrazuje Kristovo nanebovstúpenie, ale zobrazuje aj
znovuzrodených Izraela, ktorí zahynú od červeného draka. Jedenásty verš na to odkazuje.
Zjv 12:6 Žena

potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat

dní.

Časť, Izraela bude na púšti, kde ju bude Boh živiť 1260 dní. Čiže tri a pol roka.
Tak ako vyslobodený Izrael z Egypta sám Boh živil mannou, mäsom, vodou zo skaly na púšti, tak teraz
bude Boh živiť a chrániť preživších znovuzrodených Izraelitov na púšti 1260 dní. Týmto ľuďom nebude
nijako ublížené.
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Dan 11:41 Potom

prijde do Krásnej zeme, a mnohé zeme klesnú, ale títo uniknú z jeho ruky: Edom a
Moáb a prvotina synov Ammonových.

Tá púšť bude podľa Daniela bude východne od Palestíny, kde bolo Edomsko a Moabsko.

Teraz možno vyvstane otázka – a my kresťania čo máme robiť počas
súžení?
Ako sa máme zachovať, čo máme robiť?
Budeme rovnako ako Izrael prenasledovaní a veľká časť kresťanov bude zabitá
Zjv 6:9 Keď

otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo,
ktoré vydali.
Toto sa už deje za prvého 3 a pol roka Antikrista. Čiže tí, ktorí svedčili, vyzývali ľudí na pokánie, mnohí
z nich budú zabití.
Prvého 3 a pol roka ešte bude obdobie relatívne znesiteľné pre kresťanov. Keď príde na zem
démonské súženie - to znamená že na zem padne jedna tretina anjelov, (všetci padlí démoni, okrem
tých, čo sú v žalári) čo bude druhého tri a pol roka – vtedy sa budú ľudia značkovať znamením šelmy.
A teraz bude pre kresťanov druhá polovica súženia, ešte horšia:
Zjv 13:7 A

bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým
kmeňom, ľudom, jazykom a národom.
Zjv 13:8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v
knihe života Baránka, ktorý bol zabitý.
Zjv 13:9 Kto má uši, nech počúva:
Zjv 13:10 „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V
tomto je trpezlivosť a viera svätých.“
Máme byť v súženiach trpezlivý a vydržať.
Zjv 14, 12 kde sa pojednáva tiež o označkovaní zasa hovorí: Trpezlivosť! Vydrž!
Veľa kresťanov padne v prvej polovici súženia, ešte viac v druhej.
Zjv 20:4 A

videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre
svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na
svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Napriek všetkým súženiam ešte prežijú kresťania. Z čoho budú ži, keď nebudú môcť kupovať
a predávať? Verím tomu, že Pán sa tak ako o Izrael, tak aj o preživších kresťanov postará minimálne
tým že budú mať čo jesť a čo obliecť. Podľa jeho evanjeliových zasľúbení...
A kedy bude vytrhnutie kresťanov?
1Sol 4:15 Toto

vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho
príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.
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1Sol 4:16 Lebo

na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v
Kristovi, vstanú prví.
1Sol 4:17 Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v
ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.
1Sol 4:18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!
1Kor 15:51 Hľa,

poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:
1Kor 15:52 razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú
vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.

Nebude žiadne vytrhnutie pred a počas súženia pre kresťanov. Nepredídeme tých, čo zomreli. To
znamená že nedostaneme premenené telá skôr ako ostatní, ktorí už zomreli. Lebo na povel poslednej
poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí čo umreli, tí čo sú v nebi prídu na zem po svoje telá. Vstanú ako
prví. Ale už s neporušiteľným telom. Bez chorôb... A preživší sa premenia. Čiže mŕtvi aj my dostaneme
už večné premenené telo bez chorôb, ako Adam a Eva v raji. A spolu s oživenými spasenými
„mŕtvimi“ budeme uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Stretneme sa s Pánom niekde vo vzduchu
a už budeme navždy jeho, navždy s ním. Nastáva v nebi odmeňovanie, Baránkova svadobná hostina
a prichádzame na svet vládnuť v Tisícročnom kráľovstve.
Zjv 20:4 A

videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre
svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na
svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.
Súd je odmeňovanie kresťanov.
Zjv 20:5 Ostatní

mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.
Zjv 20:6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale
budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Pri tomto vzkriesení budú vzkriesení len tí, ktorí uverili v Pána. Ostatní mŕtvi to sú neveriaci mŕtvi. Tí
nevstanú. Na zemi zostanú len neveriaci preživší a so starým telom.
V súžení , ktoré príde pred príchodom Pána sa máme navzájom potešovať slovami, že za chvíľu Pán
príde a premení nás a nebude už bolesti a trápenia.

Katolícke čítanie vzťahujúce tieto časti na Pannu Máriu končí polovicou 6 verša –
Zjv 12:6 Žena

potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili
tisícdvestošesťdesiat dní.

A potom pokračuje 10 veršom
A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda
jeho Pomazaného.“
Ale my pokračujeme vo výklade siedmym veršom ďalej:
Zjv 12:7 Na

nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli,
Zjv 12:8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.
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Zjv 12:9 A

veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý;
zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.
Aké miesto na nebi majú démoni?

Vieme že je prvé nebo – zemská atmosféra a tretie nebo – kde Boh tróni a kde sú duše spravodlivých.
Ale je aj druhé nebo a volá sa ponebeské oblasti a to je sídlo démonov.
Do tejto doby má do neba k Božiemu trónu prístup aj Satan. Čo tam robí? O tom hovorí desiaty verš:
Zjv 12:10 A

počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a
vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval
pred naším Bohom

Archanjel Michal bojuje v ponebeských oblastiach s démonmi a Satan ako žalobca pred Božím
trónom je zvrhnutý na zem s démonmi z ponebeských oblastí. Čas v ktorom sú zvrhnutí démoni je 3
a pol roka pred príchodom Pána.
Anjeli a démoni bojovali doteraz stále v ponebeských oblastiach – o tom budú kázne v blízkej
budúcnosti.
To znamená, že keď my tu na zemi zakúšame démonskú opozíciu, vtedy práve sa odohráva aj
v ponebeských oblastiach medzi anjelmi a démonmi boj o naše duše. Je to cítiť pri obrátení a vtedy,
keď kresťan na ceste má robiť konkrétne kroky – má vystúpiť z RKC, má vstúpiť do zboru, má sa dať
pokrstiť, má ohlasovať, ohlasuje evanjelium...
Teda kto je na ceste obrátenia, nesmie zaspať – mne ešte krst netreba, mne ešte sa priznávať ku
kresťanom a pravidelne chodiť do zboru netreba, ešte sa mi netreba pokrstiť, aby som nemal doma
peklo... Práve naopak – keď človek takto zmýšľa, vtedy sa odohráva nielen tu na zemi ale aj
v ponebeských oblastiach boj o vašu dušu... a čím dlhšie to človek odkladá, tým viac bojov musí
podstupovať.
Čiže my sme neboli povolaní ako kresťania, ako Kristovci prespať si tu kresťanský život, a prežiť si ho
ako v bavlnke. Ale sme boli povolaní do konkrétneho zboru do prvej línie evanjelia, bojovať so zvodmi
Satana, byť v zhromaždení veriacich a bojovať spolu a vytrvať v tomto do konca. O tom v budúcnosti.
Druhé a tretie nebo je v čase súženia od Satana a jeho démonov čisté. Nastáva tam Božia vláda, Božie
kráľovstvo, Satan už nemá prístup k trónu. Satan a jeho démoni sú zvrhnutí na zem.
Teraz nastala spása – Zjavenie na páru miestach pomedzi súženia Písmo dáva takéto povzbudenia:
Teraz nastáva spása a vláda.
Napríklad:
Zjv 11:15 Zatrúbil

siedmy anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohto sveta sa stalo
kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.“

~ 29 ~

Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd
Čiže odohráva sa dej apokalypsy a pomedzi to je vsunutá veta o konečnom víťazstve, napriek tomu,
že ešte víťazstvo nenastalo a prebieha súženie.
Zjv 12:11 Ale

oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj
život až na smrť.

Tu vidíme, že aj niektorí Izraeliti zahynú – čiže obrátia sa , budú svedčiť a zahynú pre svedčenie. Lebo
nemilovali svoj život a svedčenie im bolo prednejšie ako zachrániť si život.
Zjv 12:12 Preto

radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám
diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“

V nebi sa radujú z ich svedectva a že ich tam privítali medzi sebou.
3 a pol roka pred príchodom Krista, keď bude démonské súženie na zemi budú robiť všetko možné
démoni, lebo vedia, že zanedlho budú horieť v neuhasiteľnom ohni.
Teraz vidíme vo svete ako rapídne stúpa odpad a démonská sila napr. LGBT, humanizmus a kadejaké
neziskovky, ktorých úlohou je napádať prirodzenosť danú Bohom.
Zjv 12:13 Keď

drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.
Zjv 12:14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju
budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.

Opakuje sa to, čo som vyššie vysvetľoval: Prenasledovanie Izraela, v ktorých sa narodil Kristus, útek
do púšte a živenie Izraela za konkrétny čas. Hore vidíme že je to 1260 dní. Tu je to isté povedané
v tomto zmysle: „čas a časy a pol času“
Krídla veľkého orla – to bude zázračný Boží presun znovuzrodených Izraelitov do púšte – tak ako
Izraeliti zázračne odišli od faraóna a ešte im aj Egypťania darovali svoje zlato, a boli sprevádzaní
ohňovým stĺpom, tak podobne zázračne bude Izrael presunutý Bohom do púšte.
No tu sa dejú výstrahy z Ježišových úst z evanjelií:
Mt 24:20 Ale

modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu.

Čiže tieto výstrahy sa týkajú Izraela. Majú sa modliť, aby ich útek do púšte nebol v zime, alebo
v sobotu. Sobota je dodnes sviatočný deň v Izraeli.
Mt 24:40 Vtedy

budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.
Mt 24:41 Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná.
Mt 24:42 Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán.
Mt 24:43 Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by
podkopať svoj dom.

Jeden z dvoch bude vzatý – vzatie do púšte a zázračné ochránenie pri presune. Bude vzatý Pánom do
púšte.
Zlodej prichádza – doba zvrhnutia démonov na zem. Zlodej – Satan a démoni.
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Mk 13:13 A

budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude
spasený.
Mk 13:14 A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde
stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;
Mk 13:15 a ten, kto bude na streche, nech nesostupuje do domu ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo
svojho domu;
Mk 13:16 a ten, kto bude na poli, nech sa nevracia zpät, aby vzal svoje rúcho.
Mk 13:17 No, beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tie dni!
Mk 13:18 Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime!
Mk 13:19 Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Bôh stvoril, až doteraz,
ani viac nikdy nebude.
Mk 13:20 A keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo, ale pre vyvolených,
ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni.

Čas, kedy má Izrael utekať do púšte je tri a polo roka pred príchodom Pána. Antikrist v tom čase
zasadá do Jeruzalemského chrámu. Tí, ktorí budú pracovať na streche, nech nezostupujú vziať si do
domu k úteku potrebné veci, ale nech utekajú.
Keby Pán nebol ukrátil – keby Pán nebol Izrael ochránil útekom do púšte, nebolo by zachránené
niktoré telo. Pre vyvolených – pre spasených veriacich v Krista Izraelitov Pán ukrátil tie dni súženia.
Počas celého 3 a pol roka budú ochránení v púšti od súženia a tam ich bude živiť sám Boh.
No z púšte majú Izraeliti zakázané vychádzať – v domnení, že už je tu Pánov príchod, že už prišiel Pán:
Mt 24:23 Vtedy

keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte!
Mt 24:24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky,
takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.
Mt 24:25 Hľa, predpovedal som vám to!
Mt 24:26 Tedy keď vám povedia: Hľa, je na púšti! nevychádzajte! Hľa, vo vnútorných chyžiach! neverte!
Mt 24:27 Lebo jako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna
človeka.

Príchod Syna človeka bude pre Izrael (ale aj pre celý svet) jasný a spoznajú ho ihneď.
Zjv 12:15 Had

vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla.
Zjv 12:16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule.

Rieka ktorú vrhne drak zo svojej papule predstavuje obrovské vojsko, ktoré bude prenasledovať
Izraelitov pri presune (úteku, vzatí) do púšte. Podobne ako pri vyslobodení z Egypta. Ale aj teraz
Izraeliti budú chránení ako krídlom orla.
Jer 46:8 Egypt

vystupuje ako Níl, ako rieky hučia jeho vody a vraví: Vystúpim, zaplavím zem, zničím
mesto i jeho občanov.
Jer 46:9 Hor’ sa, paripy! Rúťte sa, vozy! Na pochod, bojovníci! Kuš a Pút, čo nosia štít, a Lýdovia, čo
nosia a naťahujú kušu.
Jer 46:10 Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich
nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov,
v severnej krajine pri rieke Eufrat.
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Jer 47:2 Toto

hovorí Pán: „Hľa, vystupujú vody od severu, stávajú sa rozvodneným potokom, zaplavujú
zem a všetko, čo je na nej, mesto i jeho obyvateľov. A ľudia volajú, kvília všetci obyvatelia zeme

Vody = obrovské vojsko
Toto sú verše o úteku Izraela do púšte.
Zem otvorila ústa a pohltila rieku – v tom čase budú rôzne prírodné katastrofy – pravdepodobne
veľké zemetrasenie otvorí zem a vojsko naháňajúce Izraelitov pohltí.
Pre Boha nie je problém otvoriť zem – Pri vzbure Koreho proti Mojžišovi, vodcovi, Bohom
ustanovenom vodcovi Izraela:
Kto sa to tam vzbúril?
Nm 16:2 Oni

sa vzbúrili proti Mojžišovi spolu s dvestopäťdesiatimi mužmi z Izraela, boli to vodcovia
pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, mužovia zvučného mena,
Nm 16:28 Tu

Mojžiš povedal: „Po tom poznáte, že ma poslal Pán, aby som urobil všetky tieto činy, a že
som nič nerobil sám od seba:
Nm 16:29 Ak títo zomrú tak, ako umierajú ostatní ľudia, a ak ich zastihne to, čo zastihúva ostatných ľudí,
tak ma Pán neposlal.
Nm 16:30 Ale ak Pán urobí niečo nezvyčajné, ak zem otvorí svoj pažerák a prehltne ich so všetkým, čo
majú, ak zaživa zostúpia do podsvetia, vedzte, že sa títo mužovia rúhali Pánovi!“
Nm 16:31 A sotva dokončil tieto slová, rozpukla sa pod nimi pôda,
Nm 16:32 zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich aj s ich rodinami a so všetkými ľuďmi, čo boli pri
Korem, aj so všetkým ich majetkom.

Rovnako dopadnú všetci, ktorí sa stavajú proti Bohom a jeho ustanoveným služobníkom v zdravých
zboroch. Nech sú to mužovia akéhokoľvek postavenia v zhromaždení, Boh vyrieši spor za tých,
ktorých on ustanovil v zhromaždení...
Zjv 12:17 Drak

sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú
Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

Drak keďže už Izraelu schovanému v púšti neuškodí, odíde bojovať s ostatnými kresťanmi po svete.
Tri a pol roka budú Izraeliti schovaní na púšti no drak sa bude vyvršovať na ostatných kresťanoch po
svete.
Toľko k výkladu 12 kapitoly Zjavenia.
................................

Ako vznikla európska vlajka?
Za dvanásť hviezd na modrom nebi svojej zástavy vďačí Európa Zjaveniu sv. Jána, kde sa hovorí o
Žene, ktorá má na hlave „veniec z dvanástich hviezd“. Citujem internet:

~ 32 ~

Potomstvo, ktoré drtí hadovi hlavu a Žena, ktorá má okolo hlavy dvanásť hviezd
„Podobu vlajky navrhol šéf kultúrneho oddelenia Rady Európy Paul M. G. Levy. Príbeh tohto človeka
je veľmi zaujímavý: narodil sa v roku 1910. Bol to Belgičan židovského pôvodu. Počas druhej svetovej
vojny so strachom sledoval v meste Leuven vlakové transporty, ktoré belgických Židov odvážali na
smrť v koncetračných táboroch. Vtedy Levi zložil sľub, že ak prežije vojnu, stane sa katolíkom. Tento
svoj sľub dodržal a po vojne začal v roku 1949 pracovať pre Radu Európy.
Keď v roku 1955 diskutovali predstavitelia európskych štátov, aká by mala byť vlajka Rady Európy,
takmer všetky návrhy obsahovali kresťanský kríž. Socialisti ale tieto návrhy odmietali. Jedného dňa
išiel Levy na prechádzke okolo sochy Matky božej s hviezdnym vencom na hlave. Slnkom osvetlené
zlaté hviezdy prekrásne svietili pred žiarivo modrou oblohou. Lévi hneď vyhľadal grófa Benvenutiho,
talianskeho kresťanského demokrata a vtedajšieho generálneho tajomníka Rady Európy a navrhol
mu, aby predložil ako motív na vlajku Európy dvanásť zlatých hviezd. Benvenutimu sa návrh veľmi
zapáčil, predložil ho a návrh bol všeobecne akceptovaný.“
Čiže symbol kríža európa nechcela, tak dostala symbol Panny Márie. Čo vlastne aj navonok vidíme,
kto riadi a diktuje normy a zákony v Európe proti Bohu.
Záver:
Sochy Panny Márie drviacej hlavu hada a dvanástimi hviezdami okolo hlavy je miešanina Genezisu a
Zjavenia a absolútne nemá s Bibliou nič spoločné.
Satan dokonale pozná Písmo a preto pre ľudí, ktorí si z neho urobili trhací kalendár vymyslel zvod,
ktorý sa navonok podobá na Božie slovo. A navonok si ľudia myslia, že uctievajú tým aj Boha. Lenže za
Pannou Máriou je úcta k Satanovi. Panna Mária = Satan.
Modlitba:
Ďakujeme Nebeský Otec za tvoje slovo, ktoré je svetlom pre naše nohy a pochodňou na našich
chodníkoch. Prosíme ťa za všetkých ctiteľov Panny Márie aby aj skrze toto vysvetlenie spoznali zvod
Satana a tak volali k tebe, obrátili sa a boli spasení...
Prosíme ťa Otče ak sa máme dožiť súžení, aby naša viera neochabla a aby sme aj napriek všetkému,
čo nás čaká vytrvali v svedectve evanjelia a obstáli v skúške, ktorá príde na nás a na túto zem.
Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.
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