SAMSUNG uštedruje VATIKÁNU
lekciu v novej evanjelizácii
(táto úvaha má za cieľ obnoviť úctu k Bohu na internetových cirkevných stránkach)
Sv. Duch prehovoril na Zoslanie Sv. Ducha - Turíce (Pentecoste) vo všetkých
rečiach sveta. Katolícka Cirkev dodnes nedokázala na internete publikovať Sv. Písmo
– Cirkvou schválené texty vo všetkých rečiach sveta.
Keď si kliknete na dva linky Vatikán – Sacra Bibbia:
http://www.vatican.va/archive/bible/index_it.htm a SAMSUNG:
http://www.samsung.com/it/function/ipredirection/ipredirectionLocalList.html a vzájomne
ich porovnáte, uznáte, že hore uvedený nadpis nie je vôbec pritiahnutý za vlasy a má
pravdu o tom, že SAMSUNG dáva Vatikánu lekciu v novej evanjelizácii. Veď nová
evanjelizácia spočíva najmä v používaní nových masovokomunikačných prostriedkov
(najmä internetu) na evanjelizáciu…
🟅 VATIKÁN už niekoľko rokov ponúka svetu Bibliu na internete (hore uvedenom linku) – manuál-návod na večné šťastie – len v piatich rečiach;
🟒 SAMSUNG ponúka svetu mnohé návody – používateľské knihy – manuály na
svoje mnohé elektronické výrobky vo všetkých rečiach sveta…
SAMSUNG ponúka na internete svetu s úplnou samozrejmosťou mnohé manuály na svoje výrobky ako pdf dokumenty vo všetkých rečiach sveta, VATIKÁN
na čele s pápežom rímskym Františkom ponúka svetu jediný manuál potrebný k večnému šťastiu a spaseniu len v piatich rečiach, a aj to nie ako jediný pdf dokument,
ale v roztrieštenej forme na množstvo html stránok – aby náhodou človek v Afrike, či
Ázii, ktorý nemá každodenný prístup k internetu a ovláda jednu z daných piatich rečí,
si nemohol zdarma stiahnuť Sv. Písmo a odniesť si ho do svojej chatrče, kde má počítač…
Slovenskí katolícki biskupi by však nemali príliš plesať v sebauspokojení. Nijaké biskupstvo na Slovensku, ktoré má svoju oficiálnu stránku na internete, nemá na
nej zverejnený oficiálny text Sv. Písma (vydaný Spolkom Sv. Vojtecha – SSV) po slovensky
ako pdf dokument. Na ich stránkach sa nachádza všetko možné, len Sv. Písma tam
niet.
«Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh» (Jn 1,1) a
práve toto nadčasové Slovo určené na spásu všetkými jazykmi hovoriacich národov
na internete dodnes chýba. Žeby nová evanjelizácia bez Sv. Evanjelia?
II. Vatikánsky koncil vo svojej dogmatickej konštitúcii Dei verbum podčiarkuje, že Sv. Písmu sa oddáva rovnaká úcta ako Božej Eucharistii – teda ako samému
Hospodu Bohu (Sv. Písmo = Božie Slovo = Logos Isus Christos): «Cirkev vždy mala v
úcte Písmo Sväté rovnako ako Telo Pánovo»1 (Dei verbum, 21).
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V slovenčine je zavádzajúci preklad: «Cirkev vždy mala v úcte Písmo sväté priam (=takmer!?) ako
Telo Pánovo» (Dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, I, Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1968,
str. 172). V češtine je dobrý: «Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samé tělo Páně» (Druhý
vatikánsky sněm, Dokumenty, Řím, Křesťanská akademie, 1983, str. 361). V taliančine je tak isto dobrý
preklad z originálnej latinčiny: «La chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il
corpo stesso del Signore» - v latinskom origináli to znie: «Divinas scripturas sicut et ipsum corpus
dominicum semper venerata est ecclesia» (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, 1991, str. 979).
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Slovo Božie, bez ohľadu, či je vyslovené, napísané alebo na internete nahodené, je stále tým istým Bohom-Stvoriteľom neba a zeme, a preto má byť umiestnené na
najčestnejšom mieste. U gréckokatolíkov a pravoslávnych je v cerkvách Sv. Písmo
vždy umiestnené na najčestnejšom mieste priamo na oltári – tam, kde je aj samá Božia Eucharistia. Hospoď Boh je totiž na zemi prítomný dvoma špeciálnymi spôsobmi:
pod spôsobom chleba a vína v Božej Eucharistii a v Božom Slove, tj. vo Sv. Písme.
Bohu = Sv. Písmu, preto aj na každej internetovej stránke patrí to najčestnejšie miesto… Na internete nie je možné vyložiť Božiu Eucharistiu, tj. živého Boha pod spôsobom chleba a vína, ale pod spôsobom Slova možno, čo sa však alebo nerobí vôbec,
alebo ak sa robí, tak sa k Nemu správa neúctivo – akoby k nejakej mŕtvej veci...
Napr. na oficiálnej vatikánskej web-stránke na internete www.vatican.va je
na prvom mieste pápež rímsky František a jeho príhovory a encykliky, avšak
Boh – Sv. Písmo je skrytý-zakopaný kdesi v kúte na úplnom spodku stránky…
Sv. Písmo je tam zamaskované pod krypto-označením Testi fondamentali (základné
texty), aby ho niekto, kto ho výslovne nehľadá, náhodou neobjavil… a aj to len v piatich rečiach. Toto je onen nový spôsob evanjelizácie? Toto je úcta k Sv. Písmu rovnaká ako k Telu Pánovmu (Božej Eucharistii)?
Keď sme pred pár rokmi emailom o tom písali na Konferenciu Biskupov Slovenska (KBS), ich hovorca (o. Kováčik) odvrkol, že na ich stránke pravoverné Sv.
Písmo je. Čo však dodnes (27. 5. 2016) nie je pravda. Ako pdf dokument tam neexistuje. SAMSUNG vie svoje manuály poskytovať zdarma ako elektronické knihy v pdf
forme, KBS – nevie.
Porovnaním všetkých internetových cirkevných web stránok na Slovensku je
evidentne najlepšia (najživšia, najpraktickejšja, najprepracovanejšia, najpríťažlivejšia, …) webová stránka Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Mons. Jána Babjaka v Prešove
www.grkatpo.sk , ale, žiaľ, aj tá je úplne bez Sv. Písma… Nie nadarmo Isus Christos lamentoval, že «… synovia tohto sveta (SAMSUNG) sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla (katolícka Cirkev)», (Lk 16,8).
Všetky BIBLIE Spolku Sv. Vojtecha uverejnené ako doc document na internete na Slovensku (web niektorých rím. kat. farností) sú chybné, s chýbajúcimi slovami
a všakovakými chybami skoro na každej strane. Svoj pôvod asi majú na oficiálnej
stránke SSV (Spolku Sv. Vojtecha), ktorý Bibliu vydal v tlačenej forme správnu, ale na
svojej oficiálnej internetovej stránke mal zverejnený zlý dokument Biblie (už ho medzičasom stiahol z internetu – a teraz tam nie je nijaký). Nejaký škriatok-záškodník to tam umiestnil, a iní to preberajú bez kontroly… Preto pdf je bezpečnejší dokument – lebo v
ňom záškodník zmeny robiť nemôže.
Teda dodnes na Slovensku na internete nie je publikovaná pravoverná Cirkvou
schválená Biblia po slovensky v elektronickej forme ako pdf dokument. Nová Evanjelizácia – to je predovšetkým čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie sprístupnenie Sv.
Písma masám, či vari nie?
o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
o. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM,
27. 5. 2016, Košice, Slovensko,

www.spravy.narod.ru

PS: Internet je veľmi flexibilný. Zmeny na stránkach nastávajú behom pár sekúnd.
Preto si hore citované cirkevné stránky stiahnite do pamäte svojho počítača, lebo sa
môžu rýchlo zmeniť a tento článok už vo svojej konkrétnej kritike nemusí byť
aktuálny.
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