Více než se oku jeví
Mezi židovskými Rabíny existuje tradice, která praví, že vše co bylo, je, a bude, je zaznamenáno v
Tóře – Božích Směrnicích (prvních pěti knihách Bible). Bůh prý diktoval Mojžíšovi Toru písmeno
po písmeni a „písmáci“ pak přepisovali Boží směrnice z generace na generaci s extrémně
úzkostlivou pečlivostí. Rabíni jim připomínali, že pokud by vynechali nebo spletli jen jediné
písmeno mohlo by to znamenat konec světa.
Bylo to v těžkých dobách posledního pokusu o vyhubení židovského národa, kdy Michael Ber
Weissmandl, Československý Rabín, astronom a matematik, pokračoval ve svém studiu starých
spisů učenců Tory. Weissmandl ale zároveň pomáhal svým krajanům uprchnout přes hranice a
zachránit se před nacisty.
Nakonec byl ale i on s jeho rodinou zatčen a umístěn ve „vlaku smrti“ do koncentračního tábora.
Weissmandlovi se jako jedinému podařilo uprchnout a nakonec se dostal až do U.S. Tam se
některým ze svých zvídavějších studentů zmiňoval i o tom co objevil skrytého pod povrchem Tory.
Byl ale mučen výčitkami, že se mu nepodařilo zachránit žádné ze svých dětí a zemřel na „zlomené
srdce“ v roce 1957.
Weissmandl objevil, že když vezme každé padesáté písmeno (číslo 50 je v Bibli „jubilejní“ a proto
velice významné) v první kapitole Genesis tak dají dohromady slovo Tora. To samé se opakovalo v
knize Exodus. V třetí knize Tory ale nic takového nenašel. Místo toho ale našel slovo Bůh, JHVH,
když vzal každé osmé písmeno od prvního písmena knihy. Když se pak podíval do čtvrté a páté
knihy, Numeri a Deuteronomium, objevil ten samý vzorec jako v prvních dvou knihách pouze s tím
rozdílem, že Tora byla psaná pozpátku. (Jako by „Zákon“ z obou stran ukazoval doprostřed na
Boha). Rabín žasl nad tím kolik významných slov bylo tímto způsobem skryto v textu Tory, ale
stále si nebyl jistý nakolik je tento jev významný a jestli není pouze náhodný. Prohledávání textu
pouhým okem bylo ale velice časově náročné a nepřinášelo mnoho „výsledků“, až do éry počítače.
Až moderní počítače pomohly odhalit neuvěřitelné slovní vzorce pod povrchem Tory. Například
slovo Eden je zakódováno šestnáctkrát v relativně krátké pasáži Genesis 2:4-10, ve které je řeč o
zahradě Eden. Dále je v této kapitole zakódováno 25 hebrejských jmen stromů a plodin. (Například
„obilí“ v intervalu pěti písmen, „víno“ v intervalu 18, „dub“ v intervalu 17, „tamaryšek“ v intervalu
2, atd.)
Dalším příkladem jsou odkazy na Holokaust skryté v Deuteronomium. V Deuteronomium 10:17-22
je jméno Hitler v intervalu 22 písmen a ve stejné pasáži jsou zakódovaná jména koncentračních
táborů „Auschwitz“ a „Belsen“ a jméno „Berlín“. Ještě více udivující bylo nalezení fráze „v
hořkém moři Auschwitzu“ v intervalu třinácti písmen, začínající v této stejné pasáži. Následují i
jména významných nacistů a zdá se, že odkazy na Holokaust končí v Deuteronomium 33:21, kde je
v intervalu 22 fráze „lid volá vražda“.
V roce 1994 po mnohaletém výzkumu publikovali své výsledky Dr Eliyahu Rips, světoznámý
matematik, a Yoav Rosenberg a Doron Witztum, vědci z Jeruzalémské University. Ukázali, že tento
fenomén je velice skutečný a že pravděpodobnosti náhodného výskytu jsou obzvláště u některých
vzorců naprosto astronomické, tedy v podstatě vylučující, že by tyto vzorce byli skryty v textu Tory
„náhodně“. Do svého vyhledávacího programu například zadali jména třiceti-čtyř významných
Rabínů židovských dějin. Zjistili, že všechny jména se nalézají zakódovaná s pravidelnými
intervaly v knize Genesis a to včetně jejich dat narození a smrti. Než mohli svou práci publikovat v
odborném periodiku, tak musela projít přes panel nezávislých rozhodčích, kteří po velice dlouhém a
pečlivém přezkoumání nebyli schopni jakkoli zpochybnit jejich výsledky. Přes to někteří ostře
kritizují výsledky a dělají vše pro to, aby je zpochybnili. Všechny pochybnosti a námitky, které se
dali najít již ale byli vyneseny a zodpovězeny v odborném rozhodčím přezkoumání.
Byli testovány i mnohé jiné knihy v hebrejštině a v žádné nebyl tento fenomén zjištěn v jakémkoli

srovnatelném rozsahu. Ani v knihách apokryfy (které jsou zahrnuty v některých biblích) se tento
fenomén nenachází.
Výše zmínění vědci objevili mnoho dalších vzorců slov a frází dokonce v celém S.Z. a to často
takových, které nějakým způsobem souvisí se zjevným textem dané pasáže. Například skryté pod
povrchem Genesis 28, kde Jákob vidí žebřík do nebe a kde je také psáno: „Jak hrozné je toto místo!
Cožpak to není dům Boží? Není to nebeská brána?“ jsou slova „Chrám“, „Tora“, „Palác“ a „Sión“,
všechny s intervalem 26! Pravděpodobnost náhodného výskytu byla v tomto případě spočítána na
17 miliard ku jedné.
Nalézány jsou i události z nedávné minulosti. Jméno bývalého Egyptského presidenta Anwara
Sadata na kterého byl spáchán atentát při vojenské přehlídce v roce 1981 je zakódováno v jedné
pasáží společně se jménem jeho vraha, rokem 1981, a slovy „president“, „střelba“, „zastřelen“ a
dokonce i „přehlídka“.
Skryté na jiném místě Tory najdeme i následující slova: „Tomáš“, interval 9, „Masaryk“, interval
570, „president“, interval 2, „Praha“, interval 1, „bude ustanoven“, interval 81, a „10 Kislev“ (den
kdy se Masaryk ujal úřadu), interval 74. Výzkumníci stále objevují další a další spolu související
slova a fráze, pohromadě na různých místech Tory, a někdy navíc úzce spjatých s pasážemi ve
kterých se nalézají.
V biblických kódech nemáme hledat co bude v budoucnosti, ani v nich nemáme hledat nové učení
či doktríny. V přímém Božím slovu máme vše co potřebujeme.
Někteří tedy možná namítnou jestli je tento fenomén vůbec něčím důležitý a užitečný. Na to lze
jednoduše odpovědět, že již mnohým pomohl k víře v Boha Bible a zdá se, že hlavně mezi
sekulárními židy. To byl případ i výše zmíněných tří vědců a nebo také Profesora Harolda Ganse,
který pracoval jako přední expert na kódy pro Americkou vládu. Ten si napsal svůj vlastní program
na odhalování biblických kódů, aby se sám přesvědčil jestli je ten fenomén praví.
Je to další část veliké mozaiky potvrzující, že Bible je skutečně slovo od samotného Stvořitele,
který již dopředu ví co bude, protože již vše viděl, ještě před tím než nadiktoval Mojžíšovi prvních
pět knih Bible. Bůh skutečně potvrzuje svou pravdu mnohými způsoby a nadmíru přesvědčivě, a v
této poslední době, (v době počítačů) jakoby nám ještě chtěl přidat extra jistotu, že On je naprosto
Svrchovaný a má vše pevně ve svých rukou.
„Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani
jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ (Mt.5:18)

