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Pánboh sa v hrobe obracia

[16. 8. 09]

To čomu sú dnes ochotní veriť veriaci ľudia na Slovensku a čo v tejto súvislosti podporuje cirkevná
hierarchia, určite neuľahčuje pánu bohu večný odpočinok na ktorý ho poslala moderná doba a určite
sa obracia v hrobe.

Slovensko totiž navštívil niekto, kto je zrejme pre mnohých veriacich takmer rovný Panne Márii
i Ježišovi Kristovi dohromady – gréckokatolícka stigmatizovaná vizionárka Myrna Nazour zo sýrskeho
Damašku.

Žilinu navštívila údajne na pozvanie Žilinčanky A. M., ktorá organizuje so svojou cestovnou
kanceláriou pútnické zájazdy do rôznych miest Európy, Strednej Ameriky a Ázie, ktoré nejako súvisia
s dôležitými náboženskými figúrami, či ich zjaveniami. (To sa dá pochopiť: peniaze, peníze, peneži.)

Ale najkrajšie na tom je, že pani Myrna prišla až po splnení podmienky, že pozvánku schválil biskup
Alojz Tkáč. Nuž teda to má Igor Kapišinský, známym astrofyzik, teológ a spoluzakladateľ Spoločnosti
na podporu kritického myslenia určite radosť. Podľa neho totiž:

„Zvýšený výskyt zjavení a pravidelné masové púte na miesta týchto zjavení o niečom svedčia.
Mnohých ľudí drží u nás pri živote už iba iracionálno, ktoré zahŕňa aj náboženské vízie. To je však
živná pôda pre tých, ktorí parazitujú na zbožnosti ľudí a ich túžbe po rôznych "zázrakoch"“. Ďalej
pripomína, „že viera a povera majú k sebe veľmi blízko a že Panna Maria nie je speváčka Madonna
na turné po Slovensku kde sa zjavuje najmä tínedžerom“. (To na margo Litmanovej a podobných

Na margo

Trochu fejtónovým tónom, ale nie
bez racionálneho zrnka,
pripomíname v akom marazme je
viera niektorých kresťanov, ktorí
v rozpore so zjavenými pravdami
zapísanými pod vplyvom Božej
inšpirácie v zobraných spisoch so
súhrnným názvom Biblia
prisluhujú diablovi a cirkev pri tom
prištrngáva.
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miest.)

Biskup Tkáč však vie zrejme svoje a názory nejakého astrofyzika, aj keď je teológ ho určite
nezaujímajú. Veď v minulosti si cirkev poradila aj z onakvejšími skúmateľmi kozmu (povedzme
napríklad s takým Galileom).

Pekné však je aj to, že z jednej a tej istej bohom vnuknutej biblie veriaci vyčítajú veci, ktoré sa
navzájom úplne vylučujú. Jedni podľa nej veria v zázraky spôsobené božou prozreteľnosťou
a v podobné nezmysly a iní, ako napríklad veriaci na internetovom fóre, ktorý sa podpisluje majus sú
presvedčení, že:

„Boh existuje aj Jezis a tie stigmaty urcite ma (pani Myrna) ale nie od Boha. Kto studuje bibliu
a veri jej nie nasej klamarskej cirkvi vie ze toto sposobuje satan pretoze po Jezisovej smrti sa
prestali konat zazraky. A Boh nikdy nechce aby sme trpeli prave naopak Boh nam toto nikdy
nesposobuje ale satan.on ma moc manipulovat s takymi vecami.“

Tak to vyzerá, že biskup Tkáč je na strane satana a Tlačová kancelária Biskupskej konferencie
Slovenska rovnako, keď nadšene informuje o návšteve Myrny Nazzour v Prešove. Len pánboh zrejme
vie, čo je pravda, ten sa však nespokojný môže iba vrtieť v hrobe do ktorého ho odpravila moderná
doba.

EmTwein

Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica

Bankový účet: vo VÚB
č. 2373806858 / 0200

Adresa elektronickej pošty: humanist@pobox.sk

Pánboh sa v hrobe obracia http://slovakia.humanists.net/myrna.htm

2 of 2 11/17/2009 8:32 PM


