
KKKooonnniiieeeccc   nnnaaašššeeejjj   sssuuuvvveeerrreeennniiitttyyy   

aaa   zzzaaačččiiiaaatttoookkk   nnnaaapppĺĺĺňňňaaannniiiaaa   sssaaa   bbbiiibbbllliiiccckkkýýýccchhh   ppprrrooorrroooccctttiiieeevvv   
 

OOffiicciiáállnnaa  sspprráávvaa  sspprraavvooddaajjsskkeejj  aaggeennttúúrryy  ((pprreevvzzaattéé  zz  iinntteerrnneettuu  2200..66..22001122))::  

Z Európskej únie vznikne jeden štát, vzorom bude USA 
Desať krajín navrhuje vytvoriť z Európskej únie jednotný štát podľa vzoru Spojených štátov americ-

kých. Skupina chce zmeniť politický systém, ministri zahraničia týchto krajín preto vypracovali pre 

EÚ úplne novú politickú štruktúru. 

Malo by ísť o model spolkového štátu podobného tomu americkému - s dvojkomorovým parlament-

ným systémom a priamo voleným prezidentom EÚ.  

Tento model by pripravil o moc terajších šéfov štátov a vlád a zaviedol v EÚ politický systém ako 

v jednom štáte. 

Iniciatíva vyšla od nemeckého ministra zahraničia Guida Westerwelleho, ktorý vychádzal zo súčas-

ného politického systému únie. Prezident Európskej komisie by sa však stal priamo voleným šéfom 

vlády, ktorý by si svoj tím zostavoval sám. 

Stal by sa tak najvplyvnejším politikom Európy. Namiesto terajšej mocnej Európskej rady (šéfov štá-

tov a vlád EÚ) ako aj pravidelných zasadnutí rezortných ministrov by v Bruseli mala vzniknúť Sne-

movňa krajín s rovnakými právami ako Európsky parlament. 

Ministri zahraničia Rakúska, Belgicka, Dánska, Talianska, Nemecka, Luxemburska, Holandska, 

Poľska, Portugalska a Španielska sa v tejto veci pravidelne stretávajú už od jari. 

V utorok predstavili svoje plány predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barrosovi, stále-

mu predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi, šéfovi Európskej centrálnej banky Mario-

vi Draghimu a šéfovi krajín eurozóny Jeanovi-Claudovi Junckerovi. Svoje návrhy zdôvodňujú aktuál-

nou krízou a snahou spraviť menovú úniu „nezvratnou“. 

 

KKoommeennttáárr:: 

V krátkom čase by sa mali naplniť mocenské ambície tých, ktorí už dávno 
(vlastne už od staroveku) túžili po ovládnutí Európy – spomeňme aspoň mocen-
ské ambície cisárov Rímskej ríše, nielen tej starovekej, ale aj stredovekej (tzv. 
„Svätej ríše rímskej“), a z obdobia „novoveku“ najmä Napoleona a Hitlera. Že 
raz k jej vytvoreniu príde, vedia všetci, ktorí poznajú biblické proroctvá – jednak 
Danielovo, jednak Jánovo Zjavenie. Čo nás teda očakáva? 

Hľadisko politické: 

Očakáva nás predovšetkým koniec našej suverenity, už teraz veľmi okyptenej; veď každý 
normálny človek vidí zjavný diktát „Bruselu“ – Európskej komisie; jej zasahovanie do normál-
neho fungovania nášho štátu, nášho hospodárstva (spomeniem aspoň „kvóty“ výroby nášho 
priemyslu a poľnohospodárskej produkcie, tzv. „implementáciu“ – nutnosť preberať legislatí-
vu EU, či je pre nás výhodná alebo nie, ,povinnosť platiť stovky miliónov eur zle hospodária-
cim krajinám EU, hoci sú oveľa bohatšie a ich obyvatelia žijú na neporovnateľne vyššej život-
nej úrovni než my atď.).  Viete si predstaviť v akom bude postavení v budúcom „superštáte“ 
taký „trpaslík“ ako sme my? Myslí si azda niekto, že je to najlepšia cesta k tomu, aby sme sa 
vyrovnali ekonomicky „vyspelému Západu“? Ak je niekto taký naivný, nech sa podíva buď do 
histórie – nech napr. porovná ako žili metropoly historických svetových mocností (spome-
niem ich neskôr) a ako ich provincie, ako si žili „plnohodnotní“ občania ríše, a ako príslušníci 
podrobených národov. Ale netreba ísť do histórie, stačí sa podívať ako sa k nám už teraz 



správajú „privilegovaní“: stali sme sa nielen odbytišťom ich nadprodukcie, ale doslova smeti-
skom, kam sa vyváža to, čo tým „vyspelejším“ nie je dosť dobré. Toto by nemohlo fungovať, 
ak by došlo k vyrovnaniu ekonomiky a životnej úrovne. Alebo pozrite sa aké sú – po viac než 
20 rokoch – rozdiely medzi západnou a východnou časťou Nemecka? A pritom tu ide o jeden 
národ, o „bratov“, a nie o podradných „Slovanov“ (alebo si azda niekto myslí, že tento názor 
o nás „odišiel“ s Hitlerom?. Nie! On existoval pred ním a žije aj po ňom).  

Hľadisko biblické: 

Nepochybne tie „nohy z kovu a hliny“, o ktorých sa píše v knihe proroka Daniela (Dan 2,31-
45), to je táto novodobá „Rímska ríša“*) – novovznikajúci obrovský a veľmi nehomogénny 
štát (tak nehomogénny ako je nehomogénna zmiešanina kovu a železa). Všetky predchádza-
júce ríše – svetové veľmoci (zlatá, strieborná, bronzová, železná)**) sa zrútili; samozrejme, že 
sa zrúti aj tá práve teraz budovaná, a to oveľa skôr ako jej predchodkyne – „materiály“, kto-
rými sú spomenuté ríše charakterizované totiž obrazne vyjadrujú hlavné vlastnosti týchto 
veľmocí, nielen ich „lesk“, ale aj ich silu (resp. naopak krehkosť). 

Všetky tieto superveľmoci zohrali v dejinách ľudstva istú dôležitú úlohu, ale nakoniec boli 
zmetené do „prepadliska dejín“, pretože všetky, keď splnili svoje historické poslanie, postavi-
li sa rôznym spôsobom a v rôznom stupni proti Božím plánom, stali sa nielen ich prekážkou, 
ale vlastne nástrojom v rukách odvekého nepriateľa Boha. 

V knihe Zjavenia (Zj 17,12-18) je opísaná úloha poslednej z týchto mocností. Dokonca sa tu 
hovorí o desiatich štátoch – o „desiatich kráľoch“,***) ktorí „dostanú veľkú moc“ (ale len na 
krátky čas!), ktorí „budú jednej mysle“, ktorí „dajú svoju moc šelme“ (rozumej antikristovi), a 
ktorí „budú bojovať proti Baránkovi“ (rozumej: proti Kristovi a Jeho nasledovníkom – kresťa-
nom). Proroctvo hovorí, že sa to bude diať „podľa Božieho úmyslu“: majú tak konať dokiaľ sa 
nesplnia isté Jeho plány („dokiaľ sa nenaplnia slová Božie“). 

 

Čo z toho vyplýva pre nás? 

Božie plány sú nezvratné, a biblické proroctvá sa celkom iste naplnia. Proti 
tomu nemá zmysel nejako bojovať. Ale na druhej strane kresťan ani nebude 
aktívne podporovať to, čo sa deje – čo konajú zmienení „desiati králi“ (politici) a 
„šelma“ (ateistická a pohanská, čiže antikristovská ideológia), pretože oni všetci 
konajú „proti Baránkovi“, proti nášmu Pánovi, a preto nakoniec budú porazení 
a odsúdení… Okrem toho máme v Písme jednoznačnú výzvu, výstrahu: „Vyjdite, 
ľud môj, z neho (z „Babylonu“), ****) aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov…“ 

(Zj 18,4)Φ

                              
   

                                                            
*) Svedčí pre to veľa dôkazov. Záujemcom odporúčam prečítať si knihu Davida Hathawaya „Babylon 

v Európe“ (v slov. jazyku vyd. Publishing House Dunamis, 2009) 
**) T.j. ríše Babylonská, Perzsko-Médska, Grécka (po výbojoch Alexandra Macedónskeho) a Rímska (starove-

ká). 
***) O koho konkrétne ide, prečítajte si v správe, uvedenej na začiatku tohto dokumentu. 
****) Táto novodobá svetová veľmoc – novoveká „Rímska ríša“ je v Písme nazvaná aj „Babylonom“, čo vy-

jadruje nesmierne hriešny život (ignorovanie morálky, vlastne všetkých Božích prikázaní) väčšiny jeho 
obyvateľov.   



 
Upozornenie: 
z webovej stránky 

www.knihy-benjan.sk 

z ktorej pochádza tento článok, 
si môžete bezplatne stiahnuť hociktorý 

z viac než 150 dokumentov (článkov v PDF 
alebo prezentácií v PPS formáte). 

Okrem toho tam nájdete ponuku kníh 
so zaujímavou náučnou tematikou:  

kultúra a umenie (napr. trendy vývoja kultúry Západu, európ-
ske maliarstvo od renesancie po modernu, L. N. Tolstoj ako ho 
možno nepoznáte...)  

prírodné vedy (hlavne biológia: napr. život z rôznych pohľa-
dov, niečo z antropológie, o problémoch evolučnej teórie s inte-
ligentným designom a inými novými vedeckými faktami atď.)  

zdravie (napr. o problémoch a chybách lekárov i pacientov pri 
liečení chorôb a o tom ako im čeliť, o starnutí a starobe)   

filozofia a teológia (napr. teoretické i veľmi praktické otázky 
súvisiace s vierou, o pôvode dogiem a problémoch s nimi, ale i o 
závažných problémoch a sporoch teológov)  

Tieto knihy s dostupnou cenou (a navyše s možnosťou zliav) 
nenájdete v bežných, ale iba v niektorých špičkových kníhku-
pectvách alebo priamo u nakladateľa, t.j. na vyše uvedenom 

URL („webovej adrese“) 


