
Sci-fi v literatuře 
Pan Daniken se snaží dokázat, že tady byli Astronauti (neboli UFO), nejsou tady mezi námi, pozorují a 

jednoho dne se vrátí. Tvrdí, že o tom samém jevu, mluví všechny náboženství. Tudíž se v některých 

věcech náboženství mýlí (jejich textům je potřeba věřit, ale interpretovat je novým způsobem. Ne 

bohové, ale astronauti). 

S nadsázkou se dá říct, že celé křesťanství je postaveno na Sci-fi principech. Ježíš se narodil 

„nadpřirozeným způsobem“ z panny Marie a Ducha svatého, žil bezhříšný život, dělal zázraky, měl 

nadčasové myšlenky, umřel na kříži, aby udělal makrozázrak (lidi se mohli znovu spojit s ním s Bohem 

otcem …), vstal z mrtvých, odešel do oblak a vrátí se. 

Křesťané věří, že Bůh stvořil celý vesmír, anděli (inteligentnější bytosti) i lidi (dle svého obrazu). Věří, 

že na „nebi“ probíhala válka andělů, kde se nejvýš postaven anděl Lucifer (světlonoš) postavil Bohu 

s třetinou andělů, kterému nechtěl více sloužit. Svou válku prohrál i s celou třetinou andělů a byl 

svrhnut na sféry blízko země, kde čeká na dokonání své porážky. 

Křesťané tvrdí, že Lucifer již nemůže zvrátit výsledek války, může jenom škodit lidem, lhát, vytvářet 

falešné představy, aby lidi odvrátil od představy, že je možné navázat osobní vztah se svým 

Stvořitelem. Proto podle nich existuje tolik náboženství a představ o světě, které poskytují možnost 

žít na této planetě (některé řeší i posmrtní život) šťastný život bez nutnosti navázání vztahu s Ním. 

Pokud se chceme dívat na starověké texty pohledem pana Danikena, to znamená, že nám nás 

ovlivnili jiné bytosti – Astronauti, můžeme samozřejmě najít podobnosti i z knihy, z které velká část 

naší kultury. Z bible.  

Bible se skládá ze starého zákona (Tóra – svatá kniha Židů) 

A nového zákona, který popisuje myšlenky a činy Ježíše Krista, pocházejícího z rad Židů. Proto 

křesťané přijímají Starý i Nový zákon (větší důraz dávají na Nový zákon). 

 

Dotazy k ukázce (filmu Erich von Daniken: 

Vzpomínky na budoucnost 1:20-14:00) 
1, Co nás vede podle dokumentu k tomu, že UFO (Astronauti, inteligentní bytosti z vesmíru) 

existují? 

(napiš alespoň 3 důvody) 

2, Vysvětli část o „křovácích“ a letadle (cca 6:30 minuta filmu). 

 

Dotazy k ukázce z film Ježíš (8:20-9:30, 1:04:30-

1:05:10,1:50:00-1:52:00, 1:56:00-2:02:00) 

1, (8:20-9:30) Koho poslal Bůh za Marií a co ji řekl? 



2, (1:04:30 – 1:05:10) Co udělal Ježíš? Je to podle tebe možné? 

3, (1:50:00- 1:52:00, 1:56:00 – 2:02:00) Co se stalo po další dny po ukřižování a proč byli lidi 

překvapeni? 

4, (1:56-2:02:00) Podle filmu (bible) byl Ježíš vzat do nebe. Jaké bytosti stály kolem a co hlásali lidem? 

Starý zákon 

Mojžíš 19 kapitola – Hora Sinaj a 10 přikázání 

19 

Budete mým lidem 

1Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. 2Když totiž vytáhli 

z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře.  

3Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal: „Toto promluvíš k domu 

Jákobovu a oznámíš synům Izraele: 4‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem 

vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. 5Nyní tedy, budete-li opravdu 

poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný 

jiný lid. Ano, celý svět patří mně, 6ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.‘ 

Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“  

7Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin 

přikázal. 8Všechen lid mu společně odpověděl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“ a 

Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi.  

9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou 

mluvím, a aby i tobě věřil navěky.“ Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu.  

10Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty 11a 

připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu 

Sinaj. 12Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu 

nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, 13ovšem bez 

doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. Ať už to bude zvíře nebo 

člověk, nesmí zůstat naživu.‘ Na horu budou smět vystoupit, teprve až zazní dlouhé troubení 

rohu.“  

14Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. 15Řekl lidu: 

„Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku.“  

16Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo 

mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. 17Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu 

a lid se postavil při úpatí hory. 18Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni 

Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. 

19Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem.  

20 Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten 

tam vystoupil. 

21Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, 

aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. 22Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se 

posvětí, aby se na ně Hospodin neobořil.“  

23„Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj,“ odpověděl Mojžíš Hospodinu. „Sám jsi nás přece 

varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.‘“  

24„Jdi dolů!“ opakoval Hospodin. „Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid ať 
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se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na ně neobořil.“  

25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.  

20 

Deset přikázání 

1Bůh promluvil všechna tato slova:  

2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.  

3Neměj žádné bohy kromě mne.  

4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 

zemí. 5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. 

Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, 6a 

prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.  

7Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména 

nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.  

8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou 

práci, 10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš 

dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani 

přistěhovalec ve tvých branách. 11V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a 

všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a 

posvětil jej.  

12Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.  

13Nezabíjej.  

14Necizolož.  

15Nekraď.  

16Nelži o svém bližním.  

17Nedychti po domě svého bližního. Nedychti po manželce svého bližního, po jeho otroku, 

jeho děvečce, jeho býku ani jeho oslu – vůbec po ničem, co je tvého bližního.“  

18Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl 

se strachy. Přesunuli se opodál 19a řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat, 

ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!“  

20Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli 

v úctě, abyste nehřešili.“  

 

1, Které prvky textu vypadají jak „ z jiného světa (Ufo, sci-fi)“? 

2, Nakresli na základě textu svou představu, jak to asi vypadalo, když Mojžíš získával 

desky s deseti přikázáními 

3, Napiš 10 přikázání (jak je znáš, nebo na základě textu)  
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Nový zákon 
Ježíšův křest – „toto je můj milovaný syn“ 

Milovaný Syn 

13Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. 14Jan mu v 

tom ale velmi bránil: „Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?“  

15„Nebraň tomu,“ odpověděl mu Ježíš. „Takto máme naplnit veškerou spravedlnost.“ A tak 

mu nebránil.  
16 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil 

Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. 

17 V tom se z nebe ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ 

1, Jak se dal udělat „hlas z nebes“ za použití dnešních technologií? 

Skutky Apoštolů – odchod  

 

1 

Budete mými svědky 

1První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit 2až do dne, kdy byl vzat 

vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. 3Těm také po svém 

umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o 

Božím království. 4Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo 

zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. 5Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem 

svatým.“  

6Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“  

7Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. 8Přijmete 

ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v 

Samaří a až na konec světa.“  

9Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. 10Zatímco se upřeně 

dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu 11a řekli jim: „Co tu stojíte 

a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho 

viděli odcházet.“  

1, Co Vám z následujícího textu připadá nejvíc Sci-fi? 

Matouš 24. kapitola - návrat 

Příchod Syna člověka 

29„Hned po soužení oněch dnů  

‚slunce se zatmí  

a měsíc nevydá světlo,  

hvězdy budou padat z nebe  
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a nebeské mocnosti se zachvějí.‘  

 

30Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země 

kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. 31A 

on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, 

od jednoho konce nebe až po druhý.  

32Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a 

nasazovat listí, víte, že se blíží léto. 33Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že 

už je ve dveřích! 34Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 

35Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.  

36Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. 

37Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38Stejně jako ve 

dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, 39a 

ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při 

příchodu Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. 

41Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. 42Proto bděte, 

neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. 43Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou 

noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. 44Proto i vy 

buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.  

45Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, 

aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46 Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, 

že tak jedná. 47Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Zlý 

služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ 49a začal by bít své spoluslužebníky 

a jíst a pít s opilci. 50Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 

51odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“  

 

1, Popište atmosféru, za jaké se má podle Bible vrátit Ježíš na zem 

2, Které pasáže Vám připadají nejvíc sci-fi (UFO …)? 

 

  

Dobrovolný úkol: 

Ezechiel 

1 

Vidění Boží slávy 

1Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela 

nebesa a já jsem spatřil vidění Boží.  

2Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) 3dostal 

Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm 

spočinula ruka Hospodinova.  

4Hle – spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený 

jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. 5Zprostřed vystupovaly 

jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, 6ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. 

7Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronz. 8Ze všech čtyř 

stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel 9a těmi křídly se dotýkaly navzájem. 

Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely.  
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10Jejich tváře vypadaly takto: Každá z té čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář 

býka a zezadu tvář orla. 11Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny 

dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo. 12Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil 

Duch, tam šly, cestou se neotáčely. 13Napohled se ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo 

pochodním. Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo 14a ty bytosti se míhaly 

sem tam jako blesky.  

15Díval jsem se na ně a hle – při každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. 

16Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. 

Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. 17Když se pohybovala, mohla jet 

na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. 18Loukotě měla ohromné, až z nich šla hrůza, a každá z 

těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí.  

19Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i 

kola. 20Kamkoli zamířil Duch, tam šly – kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také vznášela, neboť ta 

kola měla v sobě ducha života. 21Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když stály, stála, když se 

vznášely nad zemí, vznášela se i kola spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života.  

22Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá křišťálová klenba, budící hrůzu. 

23Pod tou klenbou bytosti vzpínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž 

si přikrývala tělo. 24Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. 

Když se pohybovaly, znělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily, křídla složily.  

25Stály tam se spuštěnými křídly, když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. 26Nahoře 

nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu – kdosi 

podobný člověku. 27Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; 

kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň, 

vydávající jasnou zář kolem dokola. 28Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře 

kolem dokola.  

Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy 

jsem slyšel promluvit hlas.  

1, Nakresli, co Ezechiel viděl (příští hodinu pošlu obrázek s představou, kterou měli někteří 

americký vědci z NASA – úřad pro astronautiku) 
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