Biblia ma 72 kníh = Delí sa: Starý Zákon (45 kníh, Nový Zákon (27 kníh)
Ja napísaných 25 kníh korán ja to nazvem Všetci máme jedného Boha,
a knihy sú len pokračovania / diely –doby, času, utláčanie , morálka
a ľudské práva.

Chcem , aby ste si pozreli filmy podľa postupnosti aké sú dané,
dobre počúvajte texty vo filme .
Môžete najprv čítať text tu písaný a potom dať do súvisu text
v filmu tzn budete viac v „obraze“ čo nás všetkých ľudí spája , od
kedy, prečo bola minulosť potopa, otroci, vzbura, útek,
rozmiestnenie sa do iných časti Zeme, a všetko sa vrátilo. Na 20%
vždy inak , ale sa vrátila minulosť.
Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi
Výzva bedliť
37 Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna
človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili,
ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu,
39 a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj
pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden
bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne:
Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bedlite teda, lebo
neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si predsa, že keby
hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a
nedovolil by mu vlúpať sa do domu. 44 Preto aj vy buďte
pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa
nenazdáte.
45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad
svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm? 46
Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak
robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím
majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán
mešká, 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami

— 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o
ktorej sa nenazdá, 51 rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s
pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Nové a staré
51 Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu: Áno. 52 Nato im
povedal: Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského
kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i
staré veci.
Korán pozná mnoho prorokov, či už sú to biblické postavy ako
Noe, Mojžiš, Jonáš, Ježiš či iné, aj nebiblické. Každá doba a každý
národ má svojho proroka, ktorý k nemu bol poslaný a ktorého
majú poslúchať. Židia majú Mojžiša a kresťania Ježiša. Tí, ak ich
učenie nie je nesprávne vykladané (ako sa to stalo v kresťanstve alebo
židovstve), sú pravými Božími poslami. Preto kresťania a Židia sú z
hľadiska Koránu vyznavači pravých Božích poslov, len si Božie
posolstvo prekrútili a pozmenili. Existujú však výroky Koránu, ktoré
hovoria, že kresťania a Židia nie sú viazaní Koránom, ale svojimi
spismi od svojich prorokov, ktorých za nimi Boh svojho času poslal.
Islamský Prorok „par excellence“ je Mohamed, ktorý bol poslaný k
Arabom, aby im v pravý čas zvetoval pravú abrahámovskú vieru.
Islam je podľa moslimov na rozdiel od kresťanstva a židovstva
jediným veľkým náboženstvom, ktoré si uchovalo pôvodné pravé
Božie posolstvo.
Korán (a islam) má podobné chápanie proroka ako židovstvo a
kresťanstvo. Prorok je ten, komu Boh zveril hlásanie a obnovu pravej
viery v jediného Boha. Avšak častejšie než o prorokoch (po arabsky
nabí) hovorí Korán o posloch (po arabsky ر ررر, rasúl), čo
umožňuje lepšie pochopiť poslanie týchto osôb.
Od týchto prorokov sa nám dochovali spisy a výroky. Niektoré
pochádzajú priamo od nich, iné im boli pripísané neskôr. Ide o
nasledujúcich prorokov (podľa biblického poradia): Izaiáš, Jeremiáš,
Ezechiel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum,
Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. Kresťania zaraďujú

medzi prorokov ešte Daniela. Títo sa ďalej delia na väčších a menších
(Izaiáš, Jeremiáš a Ezechiel (Daniel) väčší, zvyšok menší) alebo na
predexilných, exilných a poexilných (podľa doby pôsobenia; exilom
sa myslí babylonské zajatie).
Mojžiš zomrel 3.augusta. - 50 rokov mal keď išiel púšťou s otrokmi
od 49 rokov do 59 rokov žil Mojžiš. na púšti. Mojžiš sa narodil v roku
1490 pred naším letopočtom, narodil sa Mojžiš po (64) rokov od smrti
Jozefa, a to: Po 425 rokoch od narodenia Abraháma, po 250 rokoch
jeho smrti,
Mojžiš , a iný nedokončili prácu. Keď skonal mal 86 rokov.
zle sa píše v knihách. nie žiť 120 rokov. žil 86 rokov.
- desatoro prikázaní. Je, ale málo kto to dodržuje.
- veľa prikázaní si každý zle vyjadruje.
- Mohamed nenapísal o krste a duši.
- Mojžíš nestačil desať prikázaní. správne dodržiavať.
- moslimovia neberú meno božie nadarmo.
- kresťania na 91% toto prikázanie nie dodržiavať.
- Jediný Ježiš mal moc uzdraviť , ale len osobným kontaktom
- túto silu, tisícky rokov., nemal nikto viac. Až do 20 storočia ,
zmena...
V čase Mojžíša nevedeli ľudia písať poriadne. Preto je málo slov z
minulosti zachovalých a správnych . Dôkazom sú vždy , neučiť sa,
pracovať s min pauzou mať výsledky
Predpotopný proroci (Adam, Ábel, Seth, Enoch, Noe Ďalší)
Proroci Medzi potopou má egyptským zajatím
(HUD, Salih, Abrahám, Lot, Izmael, Izák, Jakob Josef, Job Ďalší)
Proroci od exodu k Šalamúnovi
(Šuajb, Mojžiš, Áron, Jozue, Samuel, Dávid, Šalamún a ďalšie)
Proroci Doby Kráľovské
(Jonáš, Eliáš, Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, Ezechiel, Ezdráš a ďalšie)
Proroci novozákonné Doby (Zachariáš, Ján Krstiteľ,a ďalšií)
Prorok Mohamed Ako pečať prorokov

Ja napísaných 25 kníh korán
Biblia ma 72 kníh = Delí sa: Starý Zákon (45 kníh, Nový Zákon
(27 kníh)
Mnohí proroci sú písaný v oboch dieloch zákonov..........
Proroci OD Stvorenia potopy - Adam
Adam som taktiež Prvý človekom / prorokom PODĽA Islamu. Korán
rozpráva biblický Príbeh Adamovi o s drobnými odchýlkami.
Noe som jedným z najuznávanejších prorokov Islamu. Pojednáva o
Veľkom Množstve koránskej a islamskej tradície.
HUD (Heber)
HUD Aj najstarším zo Všetkých predislamských prorokov, Ktoré v
nenájdeme Biblii, ale Len v Koráne.
Proroci od exodu k Šalamúnovi
Mojžiš (Musa)
Mojžiš som pravdepodobne najdôležitejším zo Všetkých biblických
prorokov, ktorí vystupuje aj v Korane a aj proti Koránu.
Musa s palicou v ruke.
Musa - v Starom zákone, známy ako Mojžiš , v islame považovaný za
proroka , posol Boží, zákonodarca a vodca . Musa je spomenutý v
Koráne viackrát než ktokoľvek iný, a jeho život je opísaný
podrobnejšie než ostatných prorokov . V súlade s učením islamu,
každý moslim musí preukázať vieru v každej uvedenej v Koráne
proroka (Nabi) a Messenger (Rasul), vrátane Mojžiša a jeho brat
Aaron ( Harun ).

Kniha proroka Amosa (Ámosa)

Žil okolo roku 800 pred Kr.. Bol jednoduchým dedinčanom, ktorý
zrazu dostal Božiu inšpiráciu. Žil v južnom kráľovstve, ale bol
poslaný do severného, do Bételu, a tu mal kázať. Je to prvý píšuci
prorok. Vystupuje proti sociálnej nespravodlivosti, nemravnosti a
oznamuje katastrofu, ale oznamuje, že ostane malá hŕstka a vďaka nim
ich Boh zachráni. Je prorokom Božej spravodlivosti. Spravodlivosť je
v sociálnom živote.
Kniha proroka Abdiáša (Obadiáša, Abdiasa)
Žil v období, keď sa okolité národy zle chovali k Židom a keď boli
obkľúčení, využili ich zlú situáciu (587 pred Kr.). Obadiáš
povzbudzuje ľudí. Tí, čo ostanú verní Bohu, tých spasí.
Kniha proroka Micheáša
Pôsobil v južnom kráľovstve, odišiel do Jeruzalema, kde je pohoršený
zneužívaním a odsudzovaním utečencov zo severu. Vyčíta im, že tým
aj oni porušili zákon. Hovorí však, že Boh očistí svoj ľud, znovu ho
zjednotí a z Betlehemu príde Mesiáš.
Kniha proroka Jonáša
Kniha proroka Nahuma
Kniha proroka Habakuka (Abakuka)
Kniha proroka Sofoniáša
Kniha proroka Aggea (Haggea)
Kniha proroka Zachariáša
Kniha proroka Malachiáša
Hlavným záujmom predexilných prorokov, či už pôsobili v Izraeli
alebo v Judsku, bolo väčšinou napomínať ľud a vytýkať mu Božím
menom jeho viny. Tie sa týkali predovšetkým dvoch oblastí, sociálnej
sféry (nespravodlivosť, úplatné súdy, útlak, vydieranie a podobne) a
sféry náboženskej (odpadlíctvo od kultu jediného Boha, obetovanie
iným bohom, nekromancia a podobne). Obe sféry sú však pre

prorokov neoddeliteľné. V prípade, že sa ľud neobráti a zotrvá vo
svojej zatvrdnutosti a zlobe, hrozia Božím trestom, v prípade
obrátenia naopak sľubujú, že sa Boh o svoj ľud postará, ako to sľúbil
ich predkom. Niektorí proroci pridávajú i politické témy. Napríklad
Jeremiáš a Izaiáš sa snažia prinútiť Judsko, aby v dobe veľkých
politických zvratov na svetovej scéne zložilo svoju dôveru v Boha, a
nie v cudzie mocnosti.
Exilní a poexilní proroci kladú väčšinou dôraz na pokánie, vernosť
Bohu a neskôr na očistu kultu. Začínajú sa objavovať a silnejšie
prejavovať apokalyptické a eschatologické tendencie.
Podľa tradičného kresťanského chápania jednou z hlavných funkcií
starozákonných prorokov bolo i predpovedať príchod Mesiáša (tj.
Napr Krista).
Platne dátumy
Krst. Každé novonarodené dieťa má byť prijaté s láskou. Každé dieťa
si má rodina uctiť formou akéhokoľvek krstu bez ublíženia tomuto
dieťaťu. Dieťaťu majú rodičia vybrať krstného rodiča. Krst by mal byť
vždy po šestonedelí z dôvodu, aby matka bola počas aktu krstu silná
dať dieťaťu lásku a pripraviť krstného rodiča na jeho náhradnú
výchovu.
Sviatok úcty : †29. marec,
Sviatok nádeje : 7.september ., (†) 17. september , 17. november.,
Sviatok poklony. 25. december ,
Sviatok spomienky 17. júl, 19. október , .20. december,
Sviatok spojenia 29. jún, 7. november..
Menej významné sviatky : 31. október ., 3.august.
Úplne vylučujem Ázia, nespadá ani na 1% medzi ľudí !!!!!!
Hinduizmus , sanátadharma (večný poriadok)
hinduistické náboženstvá sú šivaizmus, višnuizmus, šaktizmus a
smartizmus.

Základnou vlastnosťou hinduizmu je heterogénnosť - tým sa
významne líši od judaizmu alebo kresťanstva. Ide teda o súbor
myšlienok a praktík, ktoré si môžu vzájomne protirečiť, ale až do
takej miery, aká by bola v kresťanskom či moslimskom svete
úplne nemožná.
Pre šivaistov je absolútnym Bohom Šiva, pre višnuistov Višnu, pre
šaktistov matka Zeme - Šakti alebo Párvatí.
Zhrnutie panteónu indických božstiev
Popri troch najväčších bohoch (Brahma, Višnu, Šiva) ešte existujú aj
vyznavači boha Ganéšu či Skandu (obaja sú deťmi Šivu a Šakti), ktorí
zase týchto považujú za najvyšších bohov. Popri nich existujú aj
vyznavači boha slnka, ktorým je Súrja – sú to samostatné prúdy.

13. marca 2017
Písané z dôvodu sviatku 29 marca

