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O B S A H

Aj vy ste sa už stretli s otázkou, prečo je na svete toľko
náboženstiev, keď Boh je iba jeden? Túto otázku možno
počuť aj obrátene: Ak je Boh iba jeden, sú všetky náboženstvá pravé? Nechcem v tejto chvíli polemizovať nad
odpoveďou, pretože predpokladám, že väčšina z nás ju
pozná. Je to ale naozaj tak? Poznáme skutočného Boha,
alebo sme ho zdedili iba ako vzácny obraz zarámovaný
v krásnom ráme, visiaci na čestnom mieste v našej obývačke? Je náš vzťah k nemu opravdivý, alebo ide len o
vnútornú projekciu našich túžob a Boh je pre nás akousi
bútľavou vŕbou, do ktorej mnohokrát stereotypne opakujeme žiadosti a chlácholíme tak naše ubolené svedomie?
Niekedy mám pocit, ako keby sme boli fanúšikmi nejakého futbalového klubu, zapálene skandujúci heslá a
mávajúci klubovými vlajkami. Ani tí nedajú na svojich
miláčikov dopustiť a sú odhodlaní sa za nich aj pobiť.
My tiež hájime farby nášho Boha a často bojujeme proti
všetkému, no najviac proti tomu, čo nepoznáme. Ak nás
ale niekto vyzve, aby sme obhájili svoju kresťanskú identitu a vysvetlili jej osobitosť voči iným náboženstvám –
čoraz markantnejšie sa hlásiacim o slovo – zlyhávame a
uchyľujeme sa iba k ošúchaným frázam.
Opakom sú ľudia pasívni a ľahostajní, ktorým je zase všetko jedno a už dávno stratili schopnosť rozlišovať
medzi čímkoľvek: medzi vierou a poverou, spiritualitou a
šarlatánstvom, morálkou a zvrátenosťou, dobrom i zlom.
Všetko s obľubou a povznesenosťou relativizujú a globalizujú a ich myseľ otupela natoľko, že sa tomu nemožno
ani čudovať. Hoci jedni vidia svet čierno-bielo a tí druhí
naň hľadia, akoby bol bezfarebný (nevnímajúc rozdiely
medzi jednotlivými farbami), majú tieto dve skupiny
predsa len niečo spoločné – povrchnú vieru.
Ak by naša viera bola naozaj hlboká, založená na
o sobnom, autentickom hľadaní Boha a prežívaní jeho
prítomnosti, myslím si, že by sme vedeli nájsť i vhodné slová, ktorými by sme vyjadrili jej jedinečnosť, ako aj
jedinečnosť Toho, ku ktorému smeruje. No ak na našu
vieru hľadíme ako iba na otravné plnenie zoznamu nedeľných povinností, alebo na nejakú spoločenskú prezentáciu pred naším okolím, nikdy skutočne nepochopíme,
prečo sme si vybrali práve kresťanskú a nie budhistickú, hinduistickú či inú cestu. Potom sa ale nemôžeme čudovať, že Európa už dávno nie je taká,
akú by sme ju radi videli – kresťanská.
BORIS RAKOVSKÝ
šéfredaktor

2

Svetlo a tma
Biblické slovo
Report
Spravodajstvo z domova a zo sveta
(ďalej s. 6, 34 – 35)

3

Sisyfov boj s veternými mlynmi
Rozhovor s Jiřím Grygarom, známym popularizátorom
astronómie a členom Českého klubu skeptikov Sisyfos

7

Tajomstvo Da Vinciho kódu
Stručnú analýzu v súčasnosti azda najdiskutovanejšieho diela Da Vinciho kód prináša E. Orbanová.

12

Záhrobné impérium reverenda Moona
O súčasnom vývoji v Cirkvi zjednotenia a o nebeskom kulte jej zakladateľa, rev. Muna, píše M. Kořínek.

16

Pôsobenie liečiteľských kultov v krajinách bývalého ZSSR (1)
O kontroverznom pôsobení rôznych liečiteľov a ich
kultov na území bývalého ZSSR informuje A. Dvorkin.

20

Svedkovia Jehovovi a teológia Veľkého Babylona
Svedkovia Jehovovi i dnes hlásajú dogmy o naplnení
času pohanov, ktoré prijali od cirkví Veľkého Babylona.

23

Svedkovia Jehovovi a Cheopsova pyramída
Sú výpočty konca sveta a príchodu Mesiáša odvodené od dĺžky chodieb Cheopsovej pyramídy pravdivé?

27

Náboženstvo na streche sveta
Prvá časť seriálu Z. Ondomišiovej priblížuje históriu
a náboženské korene krajiny spod Himalájí – Tibetu.

32

Goetheanum – svetové centrum antropozofie
O známom antropozofickom centre píše O. Garaj

33

Kresťanskí heretici v staroveku (3)
Míľniky dvoch tisícročí

34

Otázky, ktoré vás zaujali
Listáreň

36

O čom píšu iní
Monitoring tlače

1
Rozmer

Rozmer 3/2005

3/2005

BIBLICKÉ SLOVO

R E P O R T

Svetlo a tma
„Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť
spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou?
A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom, a aký má podiel veriaci
s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme
predsa chrám živého Boha…“ (2 Kor 6, 14 – 16)
Tieto slová nám dnes možno znejú príliš kategoricky, až tvrdo.
Veď Európa je multikultúrny svetadiel, kde sa možno stretnúť
s najrozmanitejším spektrom náboženstiev, spiritualít, postojov
a obyčají. Aj v našej spoločnosti je táto duchovná a názorová
roztrieštenosť čoraz citeľnejšia, takže koho vlastne máme považovať za neveriaceho a čo má na mysli apoštol Pavol, keď
hovorí o tme a modlách?
Ako kresťanom sa nám ponúka veľa priamočiarych odpovedí, ale pokiaľ sa chceme vyhnúť prázdnemu moralizovaniu a
plytkému hľadaniu vonkajšieho nepriateľa, treba sa nám nad tým
trocha hlbšie zamyslieť. Nestačí sa len vymedziť spomedzi moslimov, budhistov, hinduistov či stúpencov nových náboženských
kultov alebo ľudí bez vyznania. A nestačí ani iba prstom poukázať
na tých, čo obhajujú amorálnosť, alebo ju dokonca sami páchajú. Žijeme v spoločnosti, kde to nie je možné, pretože sme rovnako jej neoddeliteľnou súčasťou ako oni. A navyše, nech to znie
akokoľvek paradoxne, nenájdu sa i medzi nami veriacimi neveriaci a nie sú v našom strede veci, návyky, ba i ľudia, ktorých by
sme pokojne mohli označiť za našu modlu?
A čo naša viera? Nemáme často sami problém uveriť tomu,
čo je napísané v Božom slove, vo Svätom písme? Nevysvetľujeme si to mnohokrát iba alegoricky, ako keby sa nás to dnes už
ani netýkalo? Neminimalizujeme našu vieru iba na súhrn akýchsi všeobecne platných morálnych noriem, namiesto toho, aby
sme naše duchovné siete spustili do hlbiny a tam načreli z jej
darov? Veríme skutočne Tomu, koho sme s vierou dobrovoľne
prijali za svojho osobného spasiteľa, a ktorý o sebe vyhlásil:
„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme,
ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12)?
Ťažko sa v súčasnosti ubrániť dojmu, že ako kresťania podliehame určitej asimilácii a do nášho života často vstrebávame aj hodnoty a dogmy, ktoré s našou vierou nielenže nesúvisia,
ale sú voči nej i v ráznej opozícii. Stotožňujeme sa a súhlasíme
s vecami, ktoré by pre nás kresťanov mali byť neprijateľné. My
si to však vždy vieme zdôvodniť a už sa s tým ani príliš nezaťažujeme; mnohé sa nám stáva, žiaľ, samozrejmosťou a ospravedlňujeme to potrebou tolerancie či modernosťou doby, v ktorej
žijeme. Svetlo, ktoré sme od Krista s vierou prijali, sa tak v nás
postupne mení na tmu. Veď ak by v nás silno svietilo, určite by
sme veľa vecí videli omnoho zreteľnejšie.
BORIS RAKOVSKÝ
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New Age preniká do cirkevných kruhov
„Myslenie New Age preniká do cirkevných kruhov,“ hovorí poradca Argentínskej biskupskej konferencie José Baamonde. J. Baamonde je profesorom psychológie na Madridskej univerzite sv. Pavla CEU. Roku 1989 založil nadáciu
Služba objasňovania činnosti siekt a nových náboženských
hnutí (SPES). V súčasnosti je vedúcim dokumentačnej a
výskumnej sekcie tejto nadácie.
V rámci kongresu na tému Psychologická manipulácia, sekty a iné alternatívne hnutia, ktorý sa skončil 16. júla
na Madridskej aut. univerzite v Baamonde, mal prednášku
na tému Prenikanie New Age do náboženstiev. Podľa neho základným prvkom New Age je zbožšťovanie človeka,
ktoré sa vysvetľuje paradigmou: „Boh je vo mne. Boh a ja
sme jedno a máme to isté vedomie. Ja som boh.“ Baamonde aplikoval tento proces na Silvovu metódu, typickú prax
novej spirituality, ktorú praktizujú dokonca i niektorí kňazi a mníšky. Hovorí: „New Age je veľká výzva nášho storočia pre spoločnosť, pretože dvíha transparenty ako pacifizmus, univerzálne bratstvo a ekológia, ktoré verejnosť
ťažko odmietne, lebo jej čoraz väčšmi chýba formácia.“
Ďalej profesor varuje pred „schopnosťou koncepcií
New Age nenápadne sa zmocniť myslenia dokonca aj ľudí s klasickými a tradičnými náboženstvami vrátane katolíckej viery“. V tejto súvislosti pripomenul slová pápeža Jána Pavla II. skupine biskupov z USA roku 1993: „Idey New
Age niekedy prenikajú do homílií, katechézy, na kongresy
aj do duchovných cvičení, čím úspešne ovplyvňujú dokonca i praktizujúcich katolíkov, ktorí si možno neuvedomujú
nezlučiteľnosť týchto myšlienok s vierou Cirkvi.“
Nadácia SPES skúmala 1 098 mladých ľudí v 4. ročníku
argentínskych stredných škôl v Buenos Aires a iných mestách. Našli u nich šesť z hlavných tém New Age ako: UFO
a mimozemšťania, mágia a bosoráctvo, reinkarnácia, astrológia, špiritizmus a zbožšťovanie človeka. Viac ako 50 %
týchto mladých ľudí verilo v jednu či viac ideí New Age,
najčastejšie v UFO, kým reinkarnácia mala menej prívržencov. Potvrdili, že si to osvojili z televízie, kníh a časopisov.
„Toto dokazuje, že súčasná dezorientácia sa týka nielen
mladých ľudí, ale aj rodín, čo si naliehavo vyžaduje zavádzanie rodinnej katechézy. New Age si každodenne získava
nových prívržencov s konečným cieľom zahladiť univerzálne hranice a dosiahnuť vytvorenie akéhosi nadnáboženstva, v ktorom bude človek alfa a omega, začiatok i koniec
všetkých vecí, čím sa dosiahne karikatúra náboženstva. Už
to nie je človek, ktorý je stvorený na obraz a podobu Boha, ale Boh, ktorý je stvorený na obraz a podobu človeka,“
varuje profesor Baamonde. ZE/–zg–TK KBS, 22. 7. 2005
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Sisyfov boj
BORIS RAKOVSKÝ

s veternými mlynmi

R

ozhovor s RNDr. Jiřím Grygarom, CSc. (1936), vedeckým pracovníkom Fyzikálneho
ústavu Akadémie vied Českej republiky a členom výboru Českého klubu skeptikov
Sisyfos. Na Slovensku je známy ako popularizátor astronómie a protagonista úspešnej
televíznej relácie Okná vesmíru dokorán.
Začal by som možno trochu
netradične. Viem o vás, že s obľubou
používate jedno milé slovné spojenie –
„blátivý způsob myšlení“. Môžete nám
priblížiť, čo si pod tým predstavujete?
Keď sa pozriete na leteckú snímku delty
nejakého veľtoku, napríklad Nílu alebo
Mississippi, tak ihneď postrehnete veľa
slepých ramien, zanesených blatom.
Taký sa mi vidí aj spôsob myslenia ľudí,
ktorým je cudzie racionálne kritické
myslenie – je to kopa rečí, ktoré nevedú
nikam a končia sa v bahnisku.
Do našej postmodernej spoločnosti,
v ktorej sa takmer všetko relativizuje,
preniká mnoho iracionálnych prvkov.

Dobre sa darí rôznym pseudovedcom
a šarlatánom, vzbudzujúcim v ľuďoch
nádej a túžbu po „netušených
možnostiach“. Vy ste známy ako
neúnavný odporca práve tohto
druhu divotvorcov, po vašom
„jurodivých“. Nemáte niekedy pocit,
že ste ako Don Quijote – úporne
zápasiaci s veternými mlynmi?
Ako už vyplýva z názvu nášho
skeptického klubu, sme si dobre vedomí,
že v istom zmysle sa usilujeme naozaj
súperiť s veternými mlynmi, podobne
ako neborák Sizyfos, ktorý nikdy
neskončí s kotúľaním balvanu
do vrchu, pretože sa mu vždy
zgúľa naspäť na úpätie kopca.

Podľa štatistík je v Nemecku
ezoterika a obzvlášť astrológia
(tarot, numerológia, horoskopy,
veštenie a i.) jedným
z najvýnosnejších biznisov,
kde ročný obrat dosahuje
závratné výšky. V čom
podľa vás spočívajú príčiny
takéhoto markantného úspechu?
Prečo sú ľudia ochotní platiť
nemalé sumy za rôzne harmonizéry
kozmickej energie a iné ezoterické
nezmysly, či navštevovať
ambulancie pokútnych liečiteľov,
hoci vieme, že dnes nemajú
príliš veľa peňazí nazvyš?
Je to naivita, zúfalstvo, alebo
azda pocit výnimočnosti?
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Sisyfov boj s veternými mlynmi
Myslím si, že podobne by dopadlo
štatistické zisťovanie v ktorejkoľvek
priemyslovo a technicky vyspelej
krajine sveta, pochopiteľne, vrátane
Českej republiky či Slovenska. Je to
celkom iracionálny fenomén, pretože
skúsenosť ukazuje, že najviac peňazí
za tieto nezmysly vydávajú ľudia,
ktorí majú hlboko do vrecka. Táto
choroba však postihuje aj mnohé
mimoriadne zámožné celebrity.
Nemám na to nijaké seriózne
vysvetlenie najmä u nás doma, lebo
Česi sú jednak známi držgroši a jednak
je to ustavične reptajúci národ, ktorý
kadečo spochybňuje – no vo chvíli, keď
ide o divotvorcov, strácajú naši ľudia
tradičné sporivé i skeptické inštinkty.
Čoraz častejšie sa stáva, že aj
známe osobnosti propagujú
rozličné pavedecké teórie a „objavy“.
Dokonca i niektorí vedci sa vydali
na ezoterickú či liečiteľskú dráhu
a oproti svojim kolegom sa cítia
novátorsky, až povznesene.
Spomínam si napríklad na pána
docenta Krála, bývalého vedeckého
pracovníka AV ČR, ktorý pred dvoma
rokmi veľmi plamenne vystúpil na
bratislavskom Ezoterickom festivale
s prednáškou o kozmickej pamäti;
ale, samozrejme, sú tu i mnohí ďalší.
Ako vnímate tento pozoruhodný jav?

s nedostatočným školským tréningom
v kritickom logickom myslení, ktoré
sa najlepšie precvičuje v matematike
– práve umelci sa často priam honosia
tým, ako im v škole matematika nešla.
U technikov je podľa môjho názoru
na vine pragmatický spôsob vyučovania,
keď sa na fakultách učí predovšetkým
to, ako dosadzovať do vzorčekov,
než to, ako by sa budúci inžinieri
mohli dozvedieť, akými myšlienkovými
postupmi sa k tým vzorcom vlastne
dospelo. Keď sa pozriete na zoznamy
publikácií niekdajších vedeckých
pracovníkov, ktorí skĺzli na šikmú plochu
ezoteriky, môžete sa vopred staviť,
že ich vedecké výkony boli slabé
či celkom zanedbateľné, zvlášť v rovine
medzinárodného ohlasu ich prác.
Zdá sa mi, že si práve z toho dôvodu
zvolili náhradnú činnosť, v ktorej
môže ľahko vyniknúť každý trochu
schopnejší táraj alebo grafoman.
Viackrát sme už uverejnili reportáž
z udeľovania cien Bludný balvan
– „za mätenie českej verejnosti“,
ktoré každoročne usporadúva
Český klub skeptikov Sisyfos.
Keďže ste jedným z protagonistov
tejto zaujímavej akcie, môžete
nám objasniť jej náplň? Prípadne,
ako by ste charakterizovali českú
alternatívnu scénu 21. storočia?

zaujímavým záverom. V kategórii
jednotlivcov vedú jednoznačne pokútni
liečitelia v tesnom závese s astrológmi.
V kategórii družstiev sú to oznamovacie
prostriedky vrátane verejnoprávneho
rozhlasu a televízie, ktoré poskytujú
divotvorcom, ezoterikom i šarlatánom
ochotne priestor i reklamu. Ďalšími
v poradí sú firmy, ponúkajúce podvodné
výrobky, ako odrušovače patogénnych
zón či škodlivého žiarenia televízorov,
mobilov a iných elektronických
výrobkov, alebo neúčinné vysušovače
muriva po povodniach atď.
Aké ďalšie aktivity českí skeptici
v súčasnosti vyvíjajú?
V Prahe organizujeme v budove
Akadémie vied v centre mesta už desať
rokov každý mesiac verejné prednášky
v rámci cyklu Veda kontra iracionalita,
ktoré sa zaoberajú kritikou konkrétnych
tvrdení pavedcov a ezoterikov,
povedzme od kruhov v obilí po pitvy
mimozemšťanov, či od grafológie
po homeopatiu. Tieto prednášky
sme potom postupne vydali knižne
v troch zborníkoch s rovnakým názvom
a hodláme vo vydávaní pokračovať.
Máme tiež rozsiahlu webovú stránku
– www.sisyfos.cz, kde je veľké množstvo
domácich i zahraničných materiálov
so skeptickou tematikou. Pre členov
štvrťročne vydávame Zpravodaj, ale
jeho elektronická verzia je prístupná aj
na internete. Na pozvanie prednášame
i mimo Prahy, najmä na školách, navyše
v poslednom čase tiež na skeptických
festivaloch s názvom Skeptikon.
Máme úzke kontakty s Európskou
radou skeptických organizácií (ECSO)
i americkou organizáciou skeptikov
CSICOP a zúčastňujeme sa s referátmi
i na medzinárodných konferenciách
a kongresoch.
Takže Sisyfos úzko spolupracuje aj
so skeptikmi v zahraničí. Môžete
nám opísať, čo je cieľom a poslaním
organizácií, ktoré ste spomenuli?

Mnoho sympatií žnú pavedci
predovšetkým z umeleckej sféry,
ale často sa tiež nájdu medzi technikmi,
čo je na prvý pohľad veľmi nečakané.
Osobne si myslím, že to súvisí
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Za sedem rokov existencie sisyfovských
Bludných balvanov ich už bolo
udelených 21 v kategórii jednotlivcov
a rovnaký počet v kategórii družstiev.
Preto už možno dospieť ku štatisticky

Sisyfos sa stal hneď po svojom vzniku
v roku 1995 kolektívnym členom
Európskej rady skeptických organizácií,
ktorá združuje skeptické organizácie
európskych krajín. Poslanie týchto
organizácií sa prekvapivo presne
zhoduje s poslaním Sisyfa, t. j. nastaviť
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zrkadlo onomu „blátivému způsobu
myšlení“ a propagovať kritickú vedeckú
metódu najmä medzi mládežou.
Vzájomne si preto môžeme vymieňať
skúsenosti i publikácie a hľadať
najúčinnejšie metódy popularizácie
názorov, založených na výsledkoch
vedeckého výskumu. ECSO usporadúva
každoročne európske kongresy, na
ktorých sa zúčastňujú naši zástupcovia.

Sisyfov boj s veternými mlynmi
Zdá sa mi, že to nijako mimoriadne
tajuplná téma nie je. V oblasti
Stredozemného mora došlo pred
začiatkom kresťanského letopočtu
k mocnému sopečnému výbuchu,

ktorý so svojou misiou často zavíta
aj na Slovensko. Sú veľmi aktívni,
často až otravní, napríklad
hromadným zasielaním e-mailov
s rozličnými sugestívnymi odkazmi.

takže zachované povesti zodpovedajú
tejto historicky doloženej prírodnej
katastrofe. Pochopiteľne, nešlo
o svetadiel, ale o ostrov v mori.

Máte osobnú skúsenosť s týmito
ľuďmi? Ako prebieha diskusia s nimi?

Pred štyrmi rokmi sa práve v Prahe
konal 10. európsky skeptický
kongres. Aký bol jeho priebeh?
Ako už to okrúhle číslo naznačuje, išlo
o kongres jubilejný a okolnosť, že Sisyfos
bol poverený jeho usporiadaním, bola
pre nás poctou i záväzkom. Kongres sa
konal pod záštitou vtedajšieho predsedu
AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka, ktorý
sám patrí k vášnivým obhajcom
kritického vedeckého myslenia.
Na kongrese zaznelo asi 30 referátov
od predstaviteľov členských organizácií
ECSO, ale tiež našich hostí z USA a
Kanady, ktorí pokrývali rozmanité témy
z prírodných i zo spoločenských vied.
Práve na ňom som bol po prvýkrát
zvolený za viceprezidenta ECSO, čo som
chápal ako uznanie výsledkov práce
Sisyfa v európskom meradle.
Máte nejaké kontakty aj
so slovenskými skeptikmi?
Slovenská skeptická scéna je dokonca
staršia než česká, pretože o rok skôr
než Sisyfos vznikla na Slovensku
Spoločnosť pre podporovanie kritického
myslenia, ktorá mala obdobné ciele.
Preto sme, pochopiteľne, najmä na
začiatku vychádzali z príkladu slovenskej
Spoločnosti a na naše zasadania sme
pozývali predovšetkým kolegu Dr. Igora
Kapišinského. Udržujeme s ním kontakty
dodnes, napriek tomu, že aktivita
slovenskej Spoločnosti zoslabla, pretože
jej členská základňa je stále veľmi
úzka. Naopak, Sisyfos má v súčasnosti
bezmála 300 členov, predovšetkým
v univerzitných mestách.
Využijem túto príležitosť a spýtam
sa vás na niekoľko polemických
vecí, ktoré už dlhší čas iritujú tú
skeptickejšiu časť vedeckej obce.
Začnem tak trocha tajuplnou témou:
stratený svetadiel Atlantída…

Veľa sa tiež hovorí o živote na iných
planétach a stretnutiach
s mimozemšťanmi. Vy ako vedec
pripúšťate možnosť života aj na inej
planéte, ako je naša Zem? Ak áno,
je pravdepodobné, že by jej obyvatelia
komunikovali s pozemšťanmi –
napríklad s tzv. kontaktérmi z Čiech?
Otázka, či je vo vesmíre život, je stále
otvorená, pretože nemáme žiadne
priame dôkazy o výskyte hoci aj veľmi
jednoduchých foriem života kdekoľvek
mimo Zeme. Nie je taktiež jasné,
či a ako dospel prípadný mimozemský
život do inteligentnej fázy,
takže zatiaľ ide o čisté špekulácie.
Platí pritom tzv. Fermiho paradox:
Ak by vo vesmíre existovali civilizácie
technicky vyspelejšie než pozemšťania,
ako to, že sa s nami doteraz
neskontaktovali? Tvrdenia takzvaných
kontaktérov s cudzími civilizáciami
nemožno brať vážne – sú to doslova
„klebietky tetky Betky“.
Narážam na pomerne známu českú
sektu Vesmírni ľudia – kontaktérov
zoskupených okolo Ing. Ivana Bendu,

Áno, dostávam pravidelne ich
elektronické obežníky a poštou
tiež farebne tlačených Spravodajcov
– a rovno to hádžem do koša.
S ľuďmi tohto typu nemienim
strácať čas. Hneď v prvých rokoch
ich mediálnej publicity sme im udelili
sisyfovský Zlatý bludný balvan
v kategórii družstiev, po ktorý si
ani neprišli, a teraz to už berieme
len ako český ezoterický folklór.
Ďalšou celosvetovo známou ufosektou sú raeliáni, ktorí vzbudili
rozruch najmä hláškami o klonovaní
ľudí, teóriou o nezvyčajnom
získavaní vedomostí vstrekovaním
chemickej látky priamo do mozgu,
či snahou o výstavbu ambasády
pre mimozemšťanov neďaleko
Jeruzalema. Prečo sa týmto ľuďom
tak darí spájať rozličné vedecké
poznatky s absurditou a iracionalitou
myšlienkového sveta, v ktorom žijú?
Myslím si, že to je pre pavedcov typické.
Požičiavajú si vedeckú terminológiu,
pretože vedia, že veda má vo verejnosti
rešpekt, a na to nabalia rôzne nezmysly,
lebo ľudia radi uveria extravagantným
hlúpostiam – a to je všetko.
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R E P O R T
Islamskí extrémisti vo Svätej zemi
IZRAEL – Predstavený františkánskej kustódie páter Pierbattista Pizzaballa v nedeľnom vydaní talianskeho denníka Corriere
della Sera uviedol, že „kresťanské komunity žijúce vo Svätej zemi sú často cieľom
útokov islamských extrémistov. Rovnako
často sa stáva, že predstavitelia palestínskej samosprávy nepotrestajú vinníkov“.
Páter Pizzaballa zastupuje inštitúciu, ktorá
chráni záujmy Cirkvi na svätých miestach.
V rukách má správu, v ktorej sa nachádza
opísaných 93 prípadov rozličných útokov
proti kresťanom v posledných rokoch.
Správu pripravil Samir Qumsieh, riaditeľ
malej lokálnej televíznej stanice, ktorá je
hlasom miestnych veriacich.
Táto situácia nastoľuje už starú tému
odchodu kresťanov z Blízkeho východu.
Odchádzajú Kopti z Egypta, Asýrčania a
Chaldejci z Iraku, či maroniti z Libanonu.
No predovšetkým kresťania z Izraela a Zajordánska. Roku 1948, keď vznikol Izrael,
kresťania tvorili asi 14 % populácie. V súčasnosti ich počet klesol na 2 %. Vo Svätej
zemi dnes žije 170 000 kresťanov, z ktorých je 80 000 katolíkov. Asi 60 % býva
v Izraeli, zvyšok na okupovaných územiach.
V správe je možné nájsť opis rozličných zločinov spáchaných na kresťanoch,
ako napríklad únosy, znásilnenia, krádeže
nehnuteľností či dokonca pozemkov,
zneužívanie, ale najmä urážky. Ich počet
ustavične rastie. Napríklad 16-ročná dievčina Rawan Manourová bola pred dvoma
rokmi znásilnená štyrmi členmi milícií Fatahu. Napriek oznámeniu na polícii, nikoho
z nich nezatkli. Rodina bola donútená emigrovať do Jordánska, aby sa vyhla hanbe.
Avšak v správe je toho ešte oveľa viac.
Jej autor ju chcel pred niekoľkými mesiacmi zverejniť prostredníctvom tlačovej agentúry Asia News, no apoštolský
nuncius v Izraeli, Mons. Pietro Sambi, akciu
zastavil z dôvodu, že jej autor by mohol
byť zavraždený. Samir pripravuje o tejto
správe aj knihu. Uvádza, že jej dá názov
Rasizmus v praxi. „Rasizmus proti nám,“
zdôrazňuje, „rastie veľmi rýchlo. V roku
1950 v Betleheme tvorili kresťania 75 %
obyvateľstva. Dnes je ich 12 % a ak to
bude i naďalej takto pokračovať, za dvadsať rokov tu už nebudeme.
AVVENIRE, lM, 9. 9. 2005
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Nezriedka sa na propagáciu
ezoterických myšlienok využívajú
aj starobylé kultúry a náboženstvá.
Populárny je napríklad šamanizmus,
ale veľa sa hovorí aj o egyptskej
civilizácii. V seriáli Okom boha Hóra
odznelo pozoruhodné tvrdenie:
Kvantový stroj starobylého komplexu
Sakkára produkoval tachyónovú
energiu1 s najvyššou frekvenciou
vo vesmíre, umožňujúcu egyptským
žiakom kontakt s bytosťami z vyšších
dimenzií. Spomína sa tam aj egyptský
kňaz Imhotep – ako otec viacerých
vedných odborov, okrem iného aj
fyziky; génius, ktorý ako prvý opísal
zákonitosti vesmíru. Sú pre vás ako
fyzika takéto tvrdenia prijateľné?
Myslím si, že to je najtypickejší spôsob,
ako možno s ľahkosťou zavádzať
širokú verejnosť. Autori týchto táranín
sa najpravdepodobnejšie správne
domnievajú, že verejnosť považuje
kvantovú domnienku za veľmi modernú
súčasť vedy, počuli tiež o vesmíroch
vo viacerých rozmeroch, respektíve o
nadsvetelných časticiach – tachyónoch,
a už to ide. Pridá sa k tomu štipka
egyptskej pseudomystiky a tento guláš
napodiv mnoho ľudí dokáže stráviť.
Kozmická energia je obľúbenou
témou vari každého ezoterika. Jedni
ju nazývajú čchi, iní prána atď. Každý
ňou vo svojich teóriách operuje
veľmi sugestívne, avšak o nič menej
vágne. Nejakej vedeckej definície
sa preto len ťažko v budúcnosti
dočkáme. Alebo sa mýlim?
Nemýlite sa. Pojem kozmická energia
je taký neurčitý, že si namiesto neho
možno dosadiť čokoľvek, a to je zmysel
hry. Hmlisté pojmy spolu s „blátivým
myšlením“ sú dohromady tajomstvom
„úspechu“ celej šarlatánskej scény.
O vás je známe, že ste vedec a veriaci
človek zároveň. Pravdepodobne preto
nie ste zástancom antagonistického
vzťahu medzi vedou a vierou,
ako sa nám to po toľké roky snažil
vsugerovať ateistický režim.
To máte pravdu. Zatiaľ čo v slobodnom
zahraničí prebieha už možno sto rokov
veľmi plodný dialóg medzi prírodovedcami
a kresťanskými teológmi, u nás sa

komunistický režim usiloval vykoreniť
náboženstvo poukazom na vedecký
(rozumej ateistický) svetový názor
– dokonca to bolo formulované aj
v Ústave ČSSR, že všetka výchova u nás
sa deje v duchu vedeckého svetového
názoru, čo podľa ústavnej definície
mal byť marxizmus-leninizmus.
To mi pripadlo veľmi komické, pretože
marxizmus-leninizmus je zastaraný
a doslova skamenelý – ani náhodou
teda nejde o niečo pokrokové.
Tiež s kritickým vedeckým myslením
nemal najmä leninizmus nikdy nič
spoločné, išlo predsa iba o nekonečné
litánie nadávok. Pokiaľ malo niečo
učebnicové vlastnosti pavedy, tak to
bola práve táto ideológia.
Roku 2003 som na pôde Akadémie
vied ČR v Prahe moderoval Okrúhly stôl
prírodovedcov, teológov a filozofov
na tému Veda a viera – jednota,
boj protikladov, alebo ľahostajnosť?
Autorizovaný záznam diskusie vyšiel
nedávno tlačou v nakladateľstve
Aldebaran, a to je náš pôvodný
príspevok k otázke vzťahu vedy
a náboženskej viery.
Na záver vám ako skeptikovi položím
jednu „záludnú“ otázku: Ste optimista
v tom, že raz ľudia dostanú rozum
a nesadnú na lep každému, kto len
trochu vyzerá ako ich „spasiteľ“?
To je celkom pochopiteľná otázka. Keď
extrapolujem doterajší vývoj ľudstva,
tak sa odvážim predpovedať, že ľudstvo
ako celok nikdy nedospeje a bude
ustavične opakovať rovnaké chyby. Jan
Werich to vyjadril veľmi trefne: „Boj
s ľudskou hlúposťou sa nedá vyhrať. Ale
utiecť z toho boja tiež nemôžeme, lebo
potom by hlúposť zaplavila celý svet“.
Ďakujem za rozhovor.



Foto: J. NOSEK
Poznámka:
1

Podľa komentára z filmu ide o „neutrálnu energiu, vznikajúcu medzi párom častíc nabitých
opačným elektrickým nábojom, ktorý ich vyvažuje. Pretože je to neutrálna energia, nepôsobí
na ňu odpor, a tak sa môže pohybovať 27-krát
vyššou rýchlosťou, ako je rýchlosť svetla. Je to
energia myslenia a vibruje vysokou frekvenciou
lásky. Túto energiu využíval aj Ježiš, keď konal
svoje veľkolepé činy, ktoré označujeme za zázraky. Dokázal, že vibrovaním na vysokej frekvencii lásky dokáže myseľ vytvoriť tachyónovú
energiu – energiu mysle…“
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Tajomstvo
EVA ORBANOVÁ

Da Vinciho kódu

V

čase minulého režimu vyšla knižka A Biblia má predsa pravdu. Pamätám si, že dielo
spôsobilo veľký rozruch a každý pravdychtivý si chcel knižku prečítať. Navyše knižka po preložení bola verejne dostupná i v krajinách východného bloku. Čítala som ju
v čase dospievania. Veď v názve sa ponúkala pravda a mladý človek rád hľadá pravdu.
Predpokladám, že s rovnakým úmyslom i mladí dneška siahajú po kontroverznej knihe
Dana Browna Da Vinciho kód.
Pravdepodobne jedným z najčítanejších
knižných bestsellerov súčasnosti je dielo Dana Browna Da Vinciho kód. Pohľady
na toto 400-stranové dielo sú veľmi rozdielne. Našli sa i takí, ktorí knihou neboli
oslovení, a tak ju po prečítaní niekoľkých strán odložili ad acta. Iných pri čítaní držala „nad vodou“ správne gradujúca detektívna zápletka. Ozvali sa i hlasy,

ktoré volali po objektívnej konfrontácii
s náboženskými názormi, spojeniami a
voľnými myšlienkovými úvahami predstavenými v knihe. Na margo Brownovho diela zazneli pozitívne, ale aj negatívne reakcie zo strany cirkvi a literárnej
verejnosti. Avšak záporná reklama taktiež zvýšila jej popularitu. Práve vstup
médií ohlasujúci davový odpad od kres-

ťanstva po prečítaní knihy Dana Browna bol pre mnohých rozhodujúcim impulzom knihu si predsa len prečítať.
V prvom rade je potrebné uviesť, že
kniha Da Vinciho kód nie je vedeckou
literatúrou, ale voľným uvedením mnohorakých náboženských súvislostí a faktov. Odľahčujúce myšlienky autora v závere knihy o tom, že celý príbeh sa mu
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Tajomstvo Da Vinciho kódu
zjednocujúce prvky, z ktorých autor vychádzal, vybrali by sme nasledujúce: dôraz na apokryfné evanjeliá, zhovievavý
postoj k mágii, spochybňovanie rímskokatolíckej prelatúry Opus Dei, ezoterické
a okultné symboly v umení a nové chápanie mystického odkazu Svätého grálu.

Popletená história

Dan Brown
prisnil v priebehu dvoch dní tento fakt
jasne potvrdzujú. Ak je to tak, má vôbec
význam sa dielom zaoberať a rozoberať ho na stránkach odborného časopisu? Dôvod, prečo tak robíme, je ten, že
mnohí ľudia pripisujú románu väčšiu výpovednú hodnotu, než akú v skutočnosti
autorom zvolený žáner má mať.

Vek Vodnára
Pozornému čitateľovi pri sledovaní textu neujde jeden dôležitý moment. Dielo
Dana Browna má niekde v strede zakomponovaný svoj hlavný zámer a poslanie.
Je ním údajné astrologické potvrdenie
nástupu nového veku: „Teraz však vstupujeme do obdobia Vodnára, podľa ktorého sa človek dozvie pravdu a dokáže
samostatne myslieť. Ideologický posun
je obrovský a deje sa práve teraz.“1
Ak vezmeme do úvahy uvedený zámer, potom je potrebné vidieť knihu ako
nepriamu výzvu pre čitateľa, aby vnímal
nastupujúcu zmenu vekov a náležite sa
na ňu i duchovne pripravil. Táto idea sa
v podstate vinie celým detektívnym príbehom, ktorý je pútavo skĺbený s mnohými religióznymi prvkami. My však odstúpme od dejovej línie a sústreďme sa
v našej reflexii na pestrú náboženskú
paletu autorových názorov, ktoré zamestnávajú myseľ čitateľa ešte aj po
prečítaní tohto kontroverzného diela.
Ak by sme chceli nájsť medzi širokou
paletou náboženských pohľadov určité
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Apokryfné evanjeliá sú dnes skutočne
v móde. V súčasnosti predstavujú dôležitý zdroj mnohých novodobých náboženských kultov. V konečnom dôsledku
novozákonné apokryfy sú ústredným pilierom kultov patriacich do hnutia New
Age. Dan Brown sa tiež necháva nimi
inšpirovať. Z nich preberá niektoré myšlienky a rozvíja ich podľa sledovaného
zámeru.
S problematikou apokryfných evanjelií bezprostredne súvisí kanonizácia spisov Starého a Nového zákona. V tejto
súvislosti autor vychádza z historických
faktov, ktoré však skresľuje.
História zaraďuje vládu cisára Konštantína do 4. storočia. V roku 313 vydal
známy Milánsky edikt, ktorého úlohou okrem iného bolo zrovnoprávniť kresťanstvo s pohanskými kultmi Rímskej ríše
(napr. so solárnym kultom boha Mitru).
Po takmer tristoročnom krvavom prenasledovaní kresťanstva, ktoré prebiehalo v určitých vlnách, to bol dôležitý
spoločensko-historický krok. Autor však
nesprávne uvádza, že ten istý cisár vyhlásil roku 325 kresťanstvo za štátne
náboženstvo Rímskej ríše.
Tento akt história skutočne zaznamenala, ale až o sedem desaťročí neskôr (395). Podpísal sa pod ním cisár
Teodózius. Uvedená nepravda v texte
hypertrofuje vplyv cisára Konštantína
na ďalší vývoj kresťanstva. Jednoznačne v roli svetského protektora sa výraznou mierou podieľal na jeho legalizácii v Rímskej ríši a následnom rozšírení
v Európe. Zavádzajúca a mylná je však
ďalšia autorova myšlienka, ktorou tvrdí,
že cisár z titulu svojej moci si dal účelovo
objednať napísanie evanjelia podľa štyroch evanjelistov Marka, Matúša, Lukáša
a Jána, aby texty vzápätí mohol presadiť na koncile v Nicei (325) ako kanonické.
Existujú historické podklady, ktoré
hovoria, že napísanie kanonických evanjelií bolo dokončené už koncom prvého
storočia. Ako posledné zo štvorice evanjelií bolo napísané Evanjelium podľa

Jána. Ten v tom čase zomrel v Efeze,
po návrate z vyhnanstva na ostrove
Pathmos. Uvedené evanjeliá citujú vo
svojich dielach už sv. Irenej (140 – 203),
Klement Alexandrijský (150 – 215) a Tertulián (150 – 240). Evanjeliá tak nemohli
byť a ani neboli objednané cisárom Konštantínom, iba ak v Brownovej neviazanej literárnej úvahe.
Apokryfné evanjeliá, ktoré vznikli až
medzi 3. a 4. storočím, i keď nepatria
do kánonu Duchom Svätým inšpirovaných kníh, majú však v Brownovom diele
zrejmý vplyv. Autor napríklad preberá
verše z gnostického Evanjelia podľa Filipa, v ktorom sa Mária Magdaléna považuje za Ježišovu družku: „Tým, že sa
Ježiš priženil do Benjamínovho rodu,
spojil dva kráľovské rody a vytvoril tak
silný politický zväzok, vďaka ktorému si
mohol reálne nárokovať na trón a obnoviť rodovú líniu ako za Šalamúnových
čias“ (verš 59).2
Autor práve v tomto zväzku nachádza korene tajnej spoločnosti Priorstva
Sionu, ktorá je hlavným subjektom deja.
Medzi členmi tajného zoskupenia nájdeme i mnohé významné historické osobnosti – napríklad Isaac Newton, Sandro
Botticelli, Victor Hugo, ale aj Leonardo
da Vinci.
Čitateľ – ak pozná úlohu Ducha Svätého pri vzniku Starého a Nového zákona a ich vzájomnú nadväznosť – si po
prečítaní Evanjelia podľa Filipa uvedomí
iný duchovný vplyv a výrazný odklon
od pravých kanonických evanjelií. Tento
vplyv vanie z nábožensko-filozofických
smerov helenizmu. Sú nimi novoplatonizmus a gnosticizmus. Ako príklad uvádzam gnostický pojem aión vyskytujúci
sa v tomto apokryfe. Podľa gnostikov
človek nemôže byť spasený milosťou,
ale iniciačným poznaním. Implicitne tento systém, a taktiež i myšlienky z neho
odvodené, nie sú však správne v kresťanskej teológii, a tak by nemali čitateľa zbytočne zavádzať.

Nevinná mágia
Ďalšou „nebadanou“ snahou D. Browna
je vzbudiť u čitateľa zhovievavý postoj
k mágii. Vieme, že mágia má svoje zákony, ciele a nemeniteľné pravidlá. Hlavný
cieľ mágie spočíva v spojení človeka so
skrytými silami sveta a zároveň vo využití tejto moci vo svoj prospech. V mágii
sa neuctieva ako v náboženstvách, ale
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ovláda a rozkazuje. I preto, lebo mágia
neuznáva žiadnu inú vyššiu moc stojacu
nad silou, ktorou zasvätená osoba disponuje. Účel spojenia a využitia tejto
skrytej sily môže byť dobrý i zlý. Podľa
toho rozlišujeme bielu a čiernu mágiu
(v móde je aj tzv. červená mágia).
Pravdepodobne najobsiahlejší spis,
zaoberajúci sa praktikami mágie, je Malleus maleficarum, verejnosti známejší
pod menom Kladivo na čarodejnice. Pôsobenie stredovekých čarodejníc bude
určite večnou témou. Skutočne decentným spôsobom sa jej dotýka i Dan Brown
slovami: čarodejnice boli ženy voľnomyšlienkarky, a tak cirkev v podstate upaľovala ženy – veštkyne, cigánky, mystičky,
ktoré sa previnili len tým, že „mali podozrivo blízko k prírode“.3
Letmý pohľad do spomínaného historického dokumentu hovorí o tom, že
ich kúzla nezostali iba v rovine teórie a
zďaleka neboli nevinné. Dokument hovorí o mnohých praktikách, ktoré mali tieto ciele: nakaziť ľudí a statok záhadnými
nemocami, zničiť úrodu dažďom a krupobitím, uvaliť kliatbu na nepriateľa, zabrániť láske a plodeniu, rozpútať krupobitie
a búrku za účelom zničenia úrody, obetovať novonarodené deti diablovi.4
O rovnakých praktikách objektívne píše i Richard Cavendish v knihe Dejiny mágie. História mágie sa môže pochváliť i
čarodejníckou knihou Lemegeton, ktorá
obsahuje formulky a zariekania, doteraz
využívané čiernou mágiou. Vidíme, že
mágia v minulosti predstavovala spoločenské zlo, ktorému bolo treba čeliť.

Na muške je Opus Dei
Akčným dejovým nepriateľom spomenutého Priorstva Sionu je spoločnosť
Opus Dei (Dielo Božie). Ide o osobnú
prelatúru Rímskokatolíckej cirkvi. Jej plný názov znie Prelatúra Svätého Kríža
a Opus Dei. Za hlavnú úlohu a cieľ si Opus Dei vytýčil oboznámiť ľudí všetkých
spoločenských vrstiev žijúcich v rôznorodých podmienkach so skutočnosťou,
že kresťania sú vo všeobecnosti povolaní k svätosti, a teda k apoštolátu.5 Prelatúru založil španielsky kňaz Josemaría
Escrivá de Balaguer roku 1928. Do dvoch
rokov rozšíril jej apoštolát o ženskú
vetvu. V roku 1982 pápež Ján Pavol II.
schválil Opus Dei ako osobnú prelatúru,
čím organizácia získala zodpovedajúcu
cirkevnoprávnu formu.

Tajomstvo Da Vinciho kódu
Spoločnosť Opus Dei v konšpiratívnej
zápletke Dana Browna je hnaná túžbou
získať tajomstvo spojené so Svätým grálom. Členovia volia akékoľvek, i amorálne
prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov.
Neštítia sa ani vraždy. V komplexe rýchleho sledu udalostí prelatúra podľa autora predstavuje ultraortodoxné krídlo
kresťanstva, ktoré pred svetom zatajuje
dôležité skutočnosti. Napríklad tie, ktoré sú obsiahnuté v apokryfných evanjeliách. Ďalšie sa týkajú vzniku a histórie
Priorstva Sionu, ale i pôvodu a „pravého“
významu náboženských symbolov.
Popri tom, že autor spochybňuje
spoločnosť Opus Dei zo stránky morálnej, pripisuje jej i praktiky stredovekého
flagelantského hnutia (bičovanie). Tento
typ askézy pápeži zakázali už v stredoveku. Teoreticky by sa jednotlivé rehoľné rády, inštitúty a prelatúry nemohli
uchádzať o oficiálne potvrdenie Svätou
stolicou, ak by tieto zákazy odmietali
rešpektovať a nesprávali sa podľa zásad
kresťanskej morálky. V opačnom prípade by ani pápež Ján Pavol II. nepristúpil
k blahorečeniu Josemaríu Escrivá. Urobil
tak 17. mája 1992.

Posledná večera s Máriou
Magdalénou
Dielo Da Vinciho kód implicitne nemôže
opomenúť postavu Leonarda da Vinci.
Tento známy, ale rovnako záhadný muž
nebol iba umelec, ale i vedec v pravom
zmysle slova. Ako velikán renesancie
jednoznačne vhodne zapadá do dejového rámca knihy predovšetkým preto, lebo sa mu skutočne geniálne podarilo implantovať pohanskú symboliku
do kresťanského umenia. Takýto spôsob
konzervácie náboženských ideí pre ďal-

šie generácie bol dômyselný. Všeobecne
je totiž známe, že vznik mnohých diel
tohto majstra umenia bol iniciovaný
oficiálnymi cirkevnými štruktúrami. Cirkev sa o diela starala a uchovávala ich.
Prirodzene potom náboženské umenie
Leonarda da Vinci postupne vstupovalo
(a vstupuje i dnes) do sakrálnych priestorov našich chrámov.
K jeho najznámejším dielam jednoznačne patrí Posledná večera. Na tomto
diele Brown nachádza niektoré ezoterické a okultné symboly, uchovávajúce
posolstvo Svätého grálu. Centrálna udalosť kresťanstva je prerozprávaná v kanonických evanjeliách. V Evanjeliu podľa
Marka sa píše: Keď sa zvečerilo, prišiel
s Dvanástimi. Po tom, čo zaujali miesto
pri stole a jedli, Ježiš povedal: „Amen,
vravím vám, jeden z vás ma zradí – ten,
čo so mnou je“. (Mk 14, 17–18). Umeleckým spracovaním udalosti Poslednej
večere Leonardom da Vinci potvrdzuje
Brown špecifický myšlienkový odklon od
evanjeliovej zvesti. Je pravda, že mnohí
z nás uvideli na obraze skutočne to, čo
je na ňom znázornené iba vďaka tejto
knihe! Na plátne obrazu po pravici vedľa
Ježiša sedí žena – Mária Magdaléna. Ona
je jednou z Dvanástich. Márii Magdaléne tak Leonardo priznal dôležité miesto. Táto idea, ktorá je reálne zobrazená
v umeleckom diele, sa stáva hlavným
mottom románu.
Hoci Leonardo da Vinci ostane navždy veľkou autoritou v oblasti umenia,
nemá tento obraz pravdivú výpovednú hodnotu, vernú posolstvu evanjelia. Navždy ostane voľným umeleckým
spracovaním udalosti zo života Ježiša
Krista. Dielo však jednoznačne patrí do
oblasti náboženského umenia, hoci nezobrazuje verne evanjeliové udalosti.

Posledná večera – svetoznáme dielo Leonarda da Vinci
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Tajomstvo Da Vinciho kódu
Vasari o Leonardovi
Najznámejším životopiscom Leonarda da
Vinci bol Vasari. V autobiografii umelca sa zmieňoval o jeho sklone k netradičným interpretáciám kresťanstva: „Vo
svojej duši si vytvoril kacírske nazeranie
a zdá sa, že byť filozofom znamenalo
pre neho oveľa viac, ako byť kresťanom.“6
Po Leonardovi síce neostali žiadne
filozofické rozpravy, ale vplyvu Platónskej akadémie založenej mecenášmi vedy a umenia Mediciovcami sa nemohol
vyhnúť práve preto, lebo žil vo Florencii. Predstavitelia akadémie sa usilovali
uviesť do súladu myšlienky kresťanstva
s novoplatonizmom.
Vasari ďalej uvádza, že Leonardo
z času na čas navštevoval prednášky
výraznej osobnosti akadémie, novoplatonika Marsilia Ficina, a bol i pomerne
častým návštevníkom dielne Tommasa
Masiniho (nazývaný Zarathuštra). V jeho dielni, kde neustále horel oheň, sa
praktizovala mágia a vyvolávanie okultných síl prírody. Da Vinciho pohľad na
človeka bol ovplyvnený i týmto vplyvným sochárom, maliarom, znalcom hydrauliky a čarodejníkom v jednej osobe.
Magická symbolika je zakomponovaná v známej Leonardovej perokresbe
Vitruviov muž. V príručke mágie sa táto
kresba uvádza ako učebnicový príklad
prelínania a vzájomného ovplyvňovania mikrokozmu (človeka) a makrokozmu (vesmíru). Zároveň architektúra tela
muža na kresbe súvisí podľa ezoterických konceptov s pentagramom. S podobnou interpretáciou sa stretávame
aj u rozenkruciánov.7 Leonardo sa v niektorých dielach pokúsil uvedené skryté
skutočnosti premietnuť do umeleckej
podoby a tak vytvoril originálne prevedenia synkrézy umenia a náboženstva.

Svätý grál a Dávidova hviezda
Hlavná idea vyjadrená obrazom Posledná večera sa odvíja od legendy o Svätom grále. S grálom sa stretávame
v mnohých stredovekých povestiach a
eposoch. Existuje trojaký výklad toho,
čo vlastne grál je: 1. kalich, ktorý použil
Ježiš a jeho učeníci pri poslednej večeri; 2. miska, do ktorej stekala Ježišova
krv (odtiaľ Brownova nasledujúca ideová postupnosť Svätý grál – San Greal
– Sang Real – Svätá krv), keď visel na
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kríži s otvorenou ranou v preťatom boku; 3. tajuplný kameň so zázračnými silami, ktorý môže človeku zaistiť telesnú a duševnú obživu.8
Danovi Brownovi je najbližšie prvé
vysvetlenie, i keď tajomný grál chápe
jednoznačne v línii ezoteriky. Na obraze
Posledná večera je „kalich“ vytvorený
z tela Ježiša a Márie Magdalény. Spodný
odev a vrchná tunika tvoria u oboch
zrkadlový obraz, čím sa dosahuje po-

seba vsadených trojuholníkov predstavujú základné elementy sveta oheň –
zem a vzduch – voda (symboliku prebrala aj ezoterika). Určite by sme našli mnohé ďalšie výklady tohto symbolu.
V určitom zmysle sa autor dotýka
i druhého významu pojmu grál – svätá
krv. V období renesancie sa totiž termínom dobrá krv vyjadroval dobrý rod,
ktorý hovoril o telesných a morálnych
kvalitách potomstva. Termín sa používal
najmä v Toskánsku, odkiaľ pochádzala
Leonardova matka Katarína. „Dobrá krv“
kolovala i v Leonardovom tele, ktorého
autor zaradil do Priorstva Sionu. Podľa
Dana Browna tak všetci jeho členovia
sú potomkovia pochádzajúci zo svätej
krvi Ježiša Krista.

Boh – androgýnna bytosť

Legendárna katedrála Rosslyn
žadovaný efekt – tvar čaše – grálu. Na
plátne tak jediný obetný kalich predstavuje mužské a ženské telo a symbolizuje
dualizmus mužského a ženského prvku.
Leonardo práve preto už na stôl neumiestnil žiadny iný kalich.
Dualizmus mužsko-ženského princípu
sa prejavuje i v nasledujúcich náboženských pojmoch a symboloch:
Zo symboliky uvádza Brown aj Dávidovu hviezdu. Jej obrazovým synonymom je Šalamúnova hviezda, ktorá podľa autora bola tajným symbolom kňazov,
hvezdárov. Neskoršie bola prijatá Izraelitmi ako základný symbol národa. Biblická exegéza hovorí o nosení hexagramu
na Dávidovom brnení.
Najčastejšie používané vysvetlenie
Dávidovej hviezdy je, že je symbolom
plodnosti. Skladá sa z dvoch samostatných trojuholníkov, vložených do seba.
Z hľadiska poslania do seba logicky zapadajú a podľa autora sa významovo
stotožňujú s kalichom (ženský princíp)
a s čepeľou (mužský princíp). Táto symbolika prenikla aj do tarotových kariet:
piky boli meče – čepeľ, muž; srdcia boli
kalichy – kalich, žena; žalude boli žezlá
– kraľuje rod; gule boli päťcípové hviezdy – bohyňa, posvätné ženstvo.
Odlišný výklad pochádza od gréckeho
filozofa Empedokla. U neho dvojice do

Univerzálna platnosť dualistického mužsko-ženského princípu má dôležitý význam pri chápaní najvyššej bytosti – Boha. Podľa autora celá skutočnosť, i tá,
ktorá presahuje rovinu stvorenstva,
podlieha tejto ontologickej zákonitosti.
Dan Brown píše: „Dávidova hviezda…
dokonalé spojenie muža a ženy… Šalamúnova pečať… symbolizujúca Svätyňu
svätých, kde sídlilo mužské i ženské božstvo Jahve a Šekina.9 Autor evidentne
dobre ovláda svet symbolov a je majstrom v ich neviazanom objasňovaní.
Boh, podľa voľných myšlienkových zostáv autora, je obojpohlavná bytosť, ktorá má v sebe ontologicky, ale hlavne
mentálne zakomponované oba prvky.
Autora neopúšťa fantázia ani pri
transkripcii etymológie mena Jahve. Citujeme: „Židovské meno JHVH – posvätné Božie meno – v skutočnosti pochádzalo zo slova Jehova, obojpohlavného
telesného spojenia medzi mužským Jah
a predhebrejským menom Evy Havah“.10
Teologicky správne biblické vysvetlenie
je ale nasledovné: Skrátené tvary mena
Jahve sú Jahu, Jo, Jeho, Jao. Význam
slova Jahve je podľa Ex 3, 14n. „Ja som,
ktorý som“ (hebr. ´ehyeh ´ăšer ´ehyeh).11
V Božom mene sa tak nenachádza slovný základ havah, ktorý by poukazoval
na prítomnosť ženského prvku v ňom.

Chrámová prostitúcia
Ako sme uviedli, autorov zámer je ohlásiť príchod veku Vodnára. Tento krok je
nemysliteľný bez nástupu náboženské-
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ho synkretizmu, t. j. spojenia náboženstiev Východu a Západu. Zavedenie pojmu Šekina ako ženského štrukturálneho
prvku Boha totiž veľmi pripomína ženský princíp šakti uvádzaný pri základných východných božstvách. Medzi ne
patrí Brahma, Šiva a Višnu a ich ontologicky nutné ženské protiklady Sarasváti,
Káli a Lakšmí. Autor túto analógiu jasne
nedeklaroval, ale implicitne sa približuje k myšlienke androgýnne chápaného
Boha, božstva.
V diele však prezentuje myšlienku
mystického osvietenia a zakúšania boha
pomocou sexuálneho spojenia muža a
kňažky – hierodules. V dejinách náboženstva sa s „chrámovou prostitúciou“
– hieros gamos stretávame v pohanských náboženstvách, v ktorých prevládal kult bohyne.

Grál leží v lesku umeleckých diel
Jedným zo symbolov ženského božstva
je aj ruža. Jej variabilné interpretácie umiestnené v portáloch a stropoch nachádzame tiež v mnohých kresťanských
chrámoch. Autor ako príklad uvádza katedrálu Rosslyn – Línia ruže – symbol starého rodokmeňa Márie Magdalény. Práve tento chrám, ktorý stavali templári
s veľkou láskou a trpezlivosťou, „bol svätyňou všetkých vier (…) všetkých tradícií (sú v nej kresťanské kríže, židovské
hviezdy, astrologické znamenia, slobodomurárske pečate, päťcípové hviezdy a
ruže, pyramídy), bol predovšetkým svätyňou prírody a bohyne.“12
Implantácia inokresťanskej, respektíve protikresťanskej symboliky v početných chrámoch v Európe je skutočnosťou. O týchto kurióznych prejavoch píšu
mnohé odborné publikácie. Z úvodu jednej z nich vyberáme: „Symboly zakrývajú a súčasne i odhaľujú skutočnosť. Táto
kniha opisuje symboly a rituály, odhaľuje
ich magický zmysel a podnecuje Cirkev i
veriacich k obrane a k bdelosti.“13
Dodajme, že autor k uvedenej nepopierateľnej skutočnosti pripája svoju
dejovú líniu, v ktorej rezonuje symbolika
Svätého grálu. Spomínaný chrám Rosslyn
dáva do súvislosti s ostrovom Avalon
a kráľom Artušom. Tieto pojmy bezprostredne patria k legende o Svätom
grále. Avšak nebol by to Dan Brown, ak
by nevytvoril z uvedených umeleckých
stôp ďalšie myšlienkové závery. Smerujú
k spomenutému rádu Priorstva Sionu,

Tajomstvo Da Vinciho kódu
ktoré chráni tajomstvo Svätého grálu.
Posolstvo grálu, ukryté v tieni katedrál,
rehabilituje ženu ako takú, zosobnenú
v Márii Magdaléne a navracia tak na náboženskú scénu kult ženských božstiev.
Úmorné pátranie po Svätom grále sa
končí „modlitbou pri nohách zavrhnutej“.14 Zavrhnutá je podľa autora preto,
lebo cirkev „zabudla“ na jej popredné
miesto popri Ježišovi pri ustanovovaní
najväčšieho tajomstva kresťanstva – Eucharistie. Nakoniec autor sám v úvode
knihy píše, že podstatnú časť venuje téme posvätného ženstva.

V službách Hnutia Grálu
Detektívny román Dana Browna sa nesie v znamení Hnutia Grálu – hnutia, ktoré sa v posledných desaťročiach prejavilo v rozličných smeroch. Vzniklo na
prelome 19. a 20. storočia. Jeho zakladateľom bol Nemec Oskar Ernst Bernhardt, známejší pod menom Abd-ru-šin.
Pred niekoľkými rokmi sa v Česku objavila skupina nadšených stúpencov Jana
Dietricha Dvorského, ktorý sa vyhlasuje za vtelenie Abd-ru-šina.15 Slovenským
unikátom bola „Prakráľovná – Božia Matka“ Natália de Lemeny-Makedonová (hnutie sa však k nej nehlásilo).
Prirodzene, tieto mená nie sú širokej verejnosti známe. Avšak idey, ktoré
tvoria základ posolstva Hnutia Grálu, sú
hlboko zakorenené vo vedomí kresťana.
Týkajú sa druhého príchodu Syna človeka na konci vekov a nastolenie Tisícročného kráľovstva. Obe, avšak v inom
chápaní, tvoria základnú kostru učenia
spomenutých predstaviteľov.
Uviedli sme, že Dan Brown sa vo
svojej knihe odvoláva na príchod veku
Vodnára. Ide o novú éru, ktorej synonymom je podľa posolstva Hnutia Grálu
Tisícročná ríša. Všetky koncepcie, spadajúce do tohto scenára, hovoria o nevyhnutnej duchovnej premene ľudstva,
samostatnom myslení a novej pravde,
ktorá v konečnom dôsledku spasí každého človeka.
Spása skrze poznanie je dvetisíc rokov staré, no stále úspešne oživované
gnostické pravidlo. S Božou spasiteľnou
milosťou tento koncept jednoducho nepočíta. Syn človeka nie je však ten Syn
Boží, o ktorého príchode nás poučuje
Božie slovo, ale predstavuje rad inkarnácií osvietených majstrov – napríklad i
vtelenie Abd-ru-šina.

Avšak podľa posolstva knihy Da Vinciho kód duchovný prerod a potrebné
nasmerovanie je možné nájsť individuálne v symboloch sakrálnych stavieb a
v symbolike umeleckých diel. Ako sme
už uviedli, mnohé umelecké artefakty
zakrývajú, a súčasne odhaľujú skutočnosť. Príkladom je ruža, atribút božstva
ženy a hlavný znak rozenkruciánstva
symbolizujúci vedomie človeka, ktoré je
úzko spojené s vedomím Univerza, kozmickým vedomím.16
Kniha Da Vinciho kód je pretkaná
mnohými ďalšími náboženskými symbolmi, ktoré sme nespomenuli, ale neopomenuli. Nie, že by boli nepodstatné,
alebo dokonca nezaujímavé, no podľa
nášho videnia dotvárajú iba celkový rámec predstaveného zámeru. Samozrejme, aj posudzovanie autorovho cieľa
môže byť rôznorodé, avšak dôležité je
vidieť ho v znameniach času a v kon
texte dnešnej doby.

Foto: archív
Poznámky:
1
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2001, s. 262
3 Brown, D.: c. d., s. 134
4 Kramer, H.; Sprenger, J.: Malleus maleficarum
(Kladivo na čarodejnice), Otakar II. Praha 2000,
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5 Byrne, A.: Posväcovanie všedného dňa, s. 1
6 Nardini, B.: Leonardo da Vinci. Tatran. Bratislava 1980, s. 71
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myšlienky Christiana Rosenkreutza, údajne žijúceho v 14. storočí. Práve on písal o svojej
ceste do Egypta, kde objavil „tajomstvo ruže
a kríža“. Tento symbol pretrváva v spoločnosti dodnes. (Vojtíšek, Z.: Netradiční náboženství
u nás. Dingir. Praha 1998, s. 59 – 60)
8 Bogun, W.; Streat, N.: Lexikon ezoteriky. Volvox
Globator. Praha 2001, s. 71
9 Brown, D.: c. d., s. 457
10 Tamže, s. 326
11 Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied.
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12 Brown, D.: c. d., s. 445 – 446
13 Baum, H.; Prantner, R.: Svobodné zednářství a
Církev. Matice cyrilometodějská. Olomouc 1999
14 Brown, D.: c. d., s. 464
15 Vojtíšek, Z.: c. d., s. 45 – 47
16 Z prednášky Veľmajstra Veľkej lóže Wilhelma
Raaba, 31. 1. 1993. In: Štampach, I. O.: Bratrství
růžového kříže. Dingir 1/2003, s. 8 – 9
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Záhrobné impérium
reverenda Moona

MARTIN KOŘÍNEK

O

hnutí kórejského mesiáša Sun Myung Moona (San Mjung Mun) sme v Rozmere písali už viackrát.
Tým, ktorí tieto články nečítali, Munovo spoločenstvo v úvode predstavíme a potom sa budeme venovať menej známym i novým faktom týkajúcich sa vývoja Munovej cirkvi v súčasnosti, ako
aj kultu jeho osobnosti – presahujúceho hranice tohto pozemského sveta.

Utešiteľ Boha
Základ Munovho učenia je obsiahnutý
v knihe Boží princíp (Princíp). Mun na rozdiel od kresťanskej tradície nepovažuje
Boha za absolútneho. V jeho dualistickom poňatí, chápanom ako staročínsky
jin a jang, je Boh iba subjektom, ktorému je objektom jeho stvorenie. Harmonický vzťah narušil hriech prvých ľudí
v raji. Eva najprv duchovne (nie fyzicky,
ako sa niekedy nepresne uvádza) smilnila s Luciferom. Hriech potom chcela
zahladiť stykom s Adamom, z ktorého
vzišiel Kain. Pre tieto previnenia ľudstvo
duchovne i fyzicky padlo. Boh trpel, lebo prví ľudia nenaplnili účel stvorenia –
nezaložili nebeské kráľovstvo, ktoré malo byť „jednou veľkou bezhriešnou rodinou s jednými rodičmi“ a poškodili tak
väzbu subjekt – objekt. Aby Boh roztržku
urovnal, poslal na zem Druhého Adama
– Ježiša, syna Panny Márie a Zachariáša
(manžela Alžbety; podľa munistickej vierouky mal s Pannou Máriou styk, z ktorého sa narodil Ježiš!). Ježiš však skla-
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mal, nedokázal si nájsť pravú nevestu
a založiť tak očakávanú ideálnu Pravú
rodinu a nebeské kráľovstvo na zemi.
Vidiac, že nespasí ľudstvo úplne, rozhodol sa pre obetu na kríži, čím umožnil
veriacim aspoň duchovnú spásu. Na fyzickú spásu ľudstvo ďalej čakalo. Tretí
Adam sa podľa zložitých vývodov Princípu mal narodiť v Kórei krátko po skončení prvej svetovej vojny. (Na doplnenie
tajničky stačí uviesť, že San Mjung Mun
sa narodil 6. 1. 1920 v severnej Kórei…)
Počas štúdií v Soule sa Munovi vo
veľkonočnom období v roku 1935 vraj
zjavil Ježiš a požiadal ho, aby dokončil
jeho „misiu vybudovania Božieho kráľovstva na zemi“. Chlapec po chvíli rozhodovania súhlasil. Nasledujúcich dvadsať
rokov potom okrem svojich pozemských
povinností putoval duchovným svetom,
aby napriek neuveriteľným protivenstvám a utrpeniu („sám bojoval proti miliónom diablov a porazil ich“) našiel Pravdu. Tá sa ukázala natoľko šokujúca, že
ju ani sám Boh neprijal. Mun však trval
na svojom a Stvoriteľ pri treťom vypo-

čutí napokon Pravdu potvrdil. Duchovný svet i všetci bývalí náboženskí vodcovia sa Munovi poklonili a uznali ho za
„víťaza univerza a pána stvorenia“.
Táto „Pravda“, vysvetľujúca Bibliu, sa
stala základom uvedeného Princípu, ktorý Mun vydal začiatkom päťdesiatych
rokov. Boh, ktorý tisíce rokov trpel neposlušnosťou ľudstva, konečne našiel utešiteľa. Mun ho svojou prácou a modlitbami povzbudzuje a ako doslova hovorí,
„stokrát Bohu zotieral slzy z jeho tváre“.
Viera judaizmu bola naplnená kresťanstvom, kresťanstvo i ďalšie náboženstvá sa majú nahradiť munistickou ideológiou – godizmom (z angl. god – boh).
Z tohto dôvodu Mun založil v Soule roku 1954 Cirkev zjednotenia (plný názov
organizácie znel Združenie Ducha Svätého pre zjednotenie svetového kresťanstva). Ľudstvo mohol mesiáš fyzicky spasiť len prostredníctvom ideálnej rodiny.
Pravú manželku na tento účel Mun našiel
v Hak Ja Han (Hak Ča Han). Svadba sa konala 16. marca 1960 – munisti pripúšťajú,
že sa mesiáš ženil už po druhýkrát, nie-
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ktorí kritici však hovoria o troch bývalých manželkách a veľmi promiskuitnom
živote reverenda Muna. Presne o 23 rokov mladšia žena porodila mesiášovi do
roku 1981 trinásť „bezhriešnych“ detí.
Praví rodičia (Munovci) tak založili ideálnu Pravú rodinu, na ktorej pri požehnaniach – známych hromadných svadbách
– vrubľujú ľudstvo. Nebeské kráľovstvo
na zemi tak bolo založené.

Lož povolená
V kritickej literatúre sa môžeme dočítať, že munisti mohli v prípade prospechu svojej organizácie klamať svojmu
okoliu. Takáto lož sa vnímala ako pozitívna, lebo sa ňou oklamával zlý svet a
jeho vládca Satan. Túto prax doloženú
napríklad bývalým munistom Stevenom
Hassanom, autorom knihy Ako čeliť psychickej manipulácii zhubných kultov, odporúčal sám Mun v čase jeho najväčšej
ofenzívy v 70. a 80. rokoch. Mesiáš chcel
po vstupe do USA (občianstvo získal
r. 1973) ovládnuť nielen Ameriku, ale i
celý svet. Na expanziu však potreboval
milióny dolárov. Tie plynuli z vrecák a
z práce jeho oddaných, ktorí verili v dejinné poslanie misie. Cirkvi venovali majetok, opúšťali svoje rodiny a zamestnania, len aby mohli slúžiť „na plný úväzok“.
Mohutný prúd financií plynul do mesiášovej pokladnice najmä z fundraisingu. Týmto slovom (u nás známym skôr
zo sociálnej oblasti) označovali munisti
získavanie peňazí z pouličného predaja
predražených kvetín a ďalšieho tovaru.
Satanský svet – to znamená okoloidúcich – vtedy lživo zavádzali tvrdením,
že výťažok putuje na charitatívne účely.
Hassan uvádza, že „munistickí podomoví
obchodníci v Japonsku pripravili nátlakovým predajom bezcenných náboženských predmetov, kúziel a talizmanov
verejnosť najmenej o 165 miliónov dolárov. Suma vraj predstavuje len celkový
objem vrátený na základe 14 579 sťažností vládnym spotrebným strediskám
a advokátom. Podľa odhadu združenia
právnych zástupcov sa sťažovalo len
jedno percento podvedených a suma je
len špičkou ľadovca.“
Vďaka takto získaným prostriedkom
Mun vybudoval medzinárodné ekonomické impérium zahrnujúce najrozmanitejšie továrne, potravinársky reťazec
Il-Hwa, hotely, reštaurácie, banky, klenotníctva, ako aj školy či médiá – tlačové
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agentúry i noviny. Do svojho najznámejšieho denníka, vplyvného The Wa shington Times, investoval podľa svojich slov
miliardu dolárov.
Prax fundraisingu možno v 90. rokoch doložiť i v Česku, nevieme však, či
bola tiež sprevádzaná účelovým klamstvom. Dnes, keď pominuli časy vyhroteného súboja mesiáš kontra bezbožníci, zvlažnení munisti lživé zavádzania
popierajú. Tvrdia, že sa usilujú žiť čestne a vo väčšine prípadov im možno azda i veriť. Určitú mieru obozretnosti je
však potrebné zachovať, ako ukazuje i
pozoruhodný prípad z jari 1997, keď na
seba českí munisti upozornili originálnym podvodom.
České zákony v tom čase umožňovali štátnu registráciu nového náboženského hnutia len v prípade, keď sa k nemu písomne prihlási najmenej desaťtisíc
občanov. Munisti, ktorých vtedy v ČR
pôsobilo niekoľko málo stoviek, sa cítili
byť týmto zákonom diskriminovaní. Rozhodli sa ho teda obísť. V priebehu desiatich dní niekoľko „náborárov“ vymámilo
z chodcov na rušných pražských uliciach
vyše 12 000 podpisov a adries. „Zberači
autogramov“ sa predstavovali ako členovia „mladého kresťanského spoločenstva“, ktoré sa usiluje o zjednotenie cirkví. O San Mjung Munovi a jeho ideách
„taktne“ pomlčali a jeho meno „pozabudli“ uviesť i na formulároch, ktoré ľudia
podpisovali. Ministerstvo kultúry žiadosť
o registráciu podporenú „hlasom ľudu“
riešilo niekoľko mesiacov. Po doručení
množstva svedectiev o nekalom zbere
podpisov a po konfrontácii niekoľkých
prekvapených signatárov, ktorí vôbec
netušili, čo podpísali, žiadosť zamietlo.
V opačnom prípade by sa totiž munistom otvorila nielen štátna pokladnica,
ale i cesta do škôl a oficiálneho vyučovacieho procesu.

Úpadok cirkvi
Od 90. rokov prechádza Cirkev zjednotenia krízou. Mun v Princípe prorokoval
zánik komunistického bloku, ďalší vývoj
však nepasoval do jeho kariet. Svet sa
nezjednotil pod vládou mesiáša a v USA
nastal odliv až 90 % členskej základne.
Z maxima dosiahnutého v 70. rokoch sa
základňa znížila na 1 500 až 3 000 členov. Dočasné úspechy Mun zaznamenal
vo východnej Európe, zvlášť v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu.

V polovici 90. rokov sa pokúsil zatraktívniť firmu, preto celosvetovo Cirkev zjednotenia premenoval civilnejším
názvom Federácia rodín za mier vo svete a zjednotenie. Používa sa tiež názov
Hnutie zjednotenia.
Organizáciu zviditeľňoval i cez satelit
prepojenými hromadnými svadbami po
celom svete. Megalománia vrcholila v rokoch 1998 a 1999 pri trojetapovej svadbe pre údajných 360 miliónov párov.
Zatiaľ čo súdny človek sa nad touto nafúknutou správou iba pousmeje, pre
mnohých munistov bola potvrdením
mesiášovho triumfu. Súčasťou akcie bolo i hromadné požehnanie v hale na Pasienkoch v Bratislave 13. júna 1998, kde
manželia Munovci „satelitne“ zosobášili
niekoľko desiatok prítomných dvojíc.

Koniec mýtu o Pravej rodine
Najhlbšiu ranu Munovi zasadila jeho
vlastná Pravá rodina. Osobné svedectvo
o nešvároch v mesiášovej domácnosti
priniesla Nansook Hong (Nansuk) bývalá manželka Munovho najstaršieho syna
Hyo Jina (Hjo Čina), ktorá v Munovej multimilionárskej rezidencii neďaleko New
Yorku pretrpela štrnásť rokov života. Jej
kniha In the Shadow of the Moons (vyšla len v USA) celkom rozborila mýtus
o milujúcich Pravých rodičoch a ich bezhriešnych deťoch.
Manželstvu s čiernou ovcou Pravej
rodiny, požehnanému roku 1982, chýbal
akýkoľvek citový vzťah a pre osamelú
Nansuk bolo peklom na zemi. Rocker Hjo
Čin sa utápal v alkohole a drogách, svojej manželke bol neverný a často sa správal násilnícky.
Oporu nenašla Nansuk ani u Pravých
rodičov, boli celkom neprístupní, vyžadovali božské pocty a absolútnu poslušnosť. So svojou nevestou hovorili prakticky len vtedy, keď jej chceli vynadať,
zvlášť preto, lebo sa jej nedarilo priviesť
neskrotného Hjo Čina na správnu cestu. To mala byť jej „božská misia“ a zmysel jej manželstva. Svojho syna však
Munovci nikdy nenapomínali.
V Pravej rodine chýbala tak mocne
proklamovaná láska a harmónia. Praví
rodičia svoje ratolesti vôbec nevychovávali, všetko ponechali na služobníctvo,
ktoré deti adorovalo ako princov a princezné. Nansuk nikdy nevidela, že by
Munovci svojim najmenším potomkom
„utreli nos alebo sa s nimi hrali“. Na jej
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prekvapenie malí bľabotali po anglicky a
skoro vôbec nevedeli po kórejsky (por.
s dogmou o kórejčine uvedenou nižšie).
Vzťahy starších Pravých detí k rodičom
zhodnotila ako chladné, niekedy dokonca nenávistné. V svojom otcovi mesiáša rozhodne nevideli a ctili si ho len ako
zdroj financií.
Týranej Nansuk sa narodil už piaty
potomok a domáce násilie Hjo Čina sa
zostrilo natoľko, že jej i deťom išlo o
holý život. Poslednou záchranou tak
bol riskantný konšpiratívny útek. Ten sa
v auguste 1995 podaril i vďaka pomoci
manželov Čina (brat Nansuk) a Če Čin
(najstaršia Munova dcéra), ktorí sa od
Pravej rodiny taktiež separovali. Po mesiacoch ukrývania s deťmi zdĺhavé súdy
manželstvo rozviedli a prinútili Munov
klan platiť alimenty. Podľa záveru knihy
sa Hjo Čin naďalej utápal v opiátoch, do
manhattanských barov bral svojich súrodencov i radových veriacich a o Nansuk a deti prakticky nemal záujem. Nansuk v pravde podporilo i zverejnené
video z tohto obdobia, na ktorom figuruje silne opitý Hjo Čin kážuci munistom.
Po vydaní škandálneho odhalenia Hjo
Čina rodičia donútili „nasypať si na hlavu popol“ a znovu sa „príkladne“ zúčastňovať na živote Pravej rodiny. Tým vraj
svoju vinu zahladil. Negatívne ostala vnímaná len Nansuk, ktorá mala svoje problémy riešiť vnútri rodiny a neprať špinavú bielizeň na verejnosti…

Posledná dogma
Vzhľadom na Munov vek (85 rokov) sa
špekuluje, kto sa dostane do čela hnutia
po jeho odchode. Mesiáš nemôže mať
rovnocenného nástupcu a o kormidlo sa
pravdepodobne pobijú jeho potomkovia, podľa názoru Nansuk Pravá Matka
Hak Ča Han totiž nie je schopná sama
viesť veriacich.
Na Munovo vyhlásenie o svetovláde
zvyšok jeho oddaných pomaly zabúda
a mení svoju vieru. Ešte nedávno hlásali svoje doktríny veľmi sebavedome a
elitársky, dnes však pripúšťajú pochybnosti a pri rozhovore prekvapujú otvorenosťou. Predtým bolo nemožné, aby
vôbec boli ochotní počúvať kritické slová o cirkvi a Pravá rodina bola absolútne nedotknuteľná. Teraz sú už napospol
všetci oboznámení s jej problémami a
mnohí sú dokonca ochotní čítať i odpadlícku literatúru.
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Posledným tabu tak zostala osoba
mesiáša, poprípade obaja Praví rodičia.
Munisti sa dostávajú do ťažkostí, keď
sa ich pýtajú, prečo sa Pravý Otec nestará o deti a radšej sa venuje rybárčeniu (mesiášovo hobby) alebo kedy bude
celosvetovým jazykom kórejčina, ako sa
predpovedá v Princípe: „Ak by sa Kristus vrátil do Kórey, bude určite používať kórejčinu a tá sa potom stane materským jazykom celého ľudstva.“

Presun na onen svet
Čoraz zreteľnejšie sa prejavuje úsilie
zdôrazniť Munovo výlučné postavenie
v duchovnom svete. To napomáhajú
i knihy pani Joung San Kim zo San Mun
University v Južnej Kórei. Pani Kim je
špiritistické médium „prijímajúce“ správy od zosnulého Dr. Sang Hun Leea, bývalého významného člena munistickej
cirkvi. Po svojej smrti roku 1997 Lee údajne precestoval duchovný svet a o
svojich zážitkoch referuje pani Kim.
Najprv Dr. Lee oslovuje Muna: „Pravý
Otče! Až doposiaľ prebádal tvoj pokorný
syn Sang Hun rozličné oblasti duchovného sveta. Teraz sa chystám odovzdať
to, čím som prešiel. Keď budú v mojom
posolstve chyby, je to moja vina a prosím, oprav ich. Úprimne chcem pomôcť
členom tým, že im odhalím tajomstvo
duchovného sveta. Dúfam, že ak budú
ľudia na zemi poznať duchovný svet,
nebudú vo fyzickom svete hrešiť a prídu do duchovného sveta bez hriechu.
Modlím sa, aby sa tým uľahčilo bremeno
Pravého Otca, až príde do duchovného
sveta. Navyše i Boh je zaťažený a trpí.“
Napriek vonkajšej podobnosti viditeľný svet nemožno porovnávať s duchovným svetom, objasňuje Lee: „Napríklad auto v duchovnom svete môže
meniť svoj tvar a smer jeho jazdy je
neobmedzený. Pohybuje sa na základe
vodičových myšlienok a môže dokonca
prejsť cez horu. Hoci sa zdá, že autá
jazdia bez dopravných predpisov, nemajú žiadne nehody, lebo dodržiavajú duchovné zákony. Ľudia na zemi sa ráno
prebúdzajú a v noci spia. V duchovnom
svete je to tak isto, avšak noc a deň sa
striedajú podľa toho, ako človek premýšľa. Keď si napríklad pomyslím na to,
aké mäso budem dnes jesť alebo čo by
som chcel jesť, hneď sa predo mnou
objaví veľká hostina. Alebo keď sa pýtam, kam by som chcel ísť a koho by
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som chcel vidieť – už som tam. A ak mi
napadne myšlienka, čo keď ten človek
nebude oblečený – stane sa, je úplne nahý a dobre sa na tom spolu zasmejeme.“
Počas prvých mesiacov po príchode
do duchovného sveta Dr. Lee ponavštevoval najvýznamnejšie náboženské i politické osobnosti histórie. Všetky svojím
špecifickým spôsobom dokončievali, čo
nestihli na zemi, naprávali svoje chyby
a topili sa v svojich starých omyloch a
problémoch. Ježiš sa ešte stále trápi pre
svoju nedokončenú misiu, „cíti sa nesmierne osamelý. Obklopujú ho mnohí
kresťania, niektorým visí na krku krížik,
iní držia v ruke ruženec, slúžia Ježišovi,
čím napĺňajú najvyšší cieľ svojho pozemského života, Ježiš ale napriek všetkému prežíva osamelosť. To preto, lebo
on sa ustavične modlí a snaží sa plniť
Božiu vôľu na zemi. No keďže mu väčšina kresťanov celkom nerozumie, prežíva chvíle osamelosti. Mali by sme s ním
spolucítiť,“ poznamenal Lee a dodal:
„Ježišova matka Mária je v raji vždy
s Ježišom, pristupuje k nemu s pokorou
a cíti sa nehodná. Žije s pocitom previnenia vo svedomí, lebo voči Ježišovi
nenaplnila na zemi všetku svoju zodpovednosť. Hoci nebola mníškou, žije teraz
ako mníška. Preto nie je vzťah medzi
Ježišom a jeho matkou jednoduchý. Neobviňujú však jeden druhého a správajú sa k sebe veľmi ohľaduplne.“
Podobne sa vykresľujú i osudy ďalších postáv histórie: Adama a Evy, Judáša, Budhu, Sokrata, Mohameda a iných.
Lee nezabudol navštíviť ani komunistických vodcov Marxa, Lenina alebo Stalina, ktorí ustavične žili v zajatí svojich
pomýlených ideí, obklopení telesnými
strážcami a prisluhovačmi. Stretol sa aj
s Hitlerom, ktorý práve visel na strome
a lynčoval ho dav rozvášnených židov.
V súvislosti so spomínanou knihou
Nansuk je zaujímavý odkaz od zosnulého budhistického mysliteľa Šákjamuniho
v pretlmočení Dr. Leea: „Milovaní budhisti! Prevteľovanie sa neuskutočňuje.“
Nansuk totiž vykresľuje prípad, ktorý by
naznačoval i opačnú možnosť. V januári
1984 zahynul po autohavárii mesiášov
syn Hung Čin a jeho otec ho posmrtne korunoval na kráľa nebies. Onedlho
sa začali množiť správy, že Hung Čin
komunikuje prostredníctvom špiritisticky senzitívnych členov Cirkvi. Sám Mun
potom uznal znovuvtelenie svojho syna do černošského mládenca Cleopasa
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Kundioniho zo Zimbabwe. Ten mesiáša
nadchol, keď mu onen svet opisoval citáciami z jeho vlastných niekdajších prejavov. Svojim údajným súrodencom –
Pravým deťom – však nevedel zodpovedať základné otázky o svojom bývalom
pozemskom živote. Všetko vraj zabudol
počas prevtelenia...
Afričan potom rázne a často násilne
vyvracal všetky nepravosti aj v najvyšších cirkevných kruhoch. Až keď jeho
brutalita začala prerastať všetky medze
(napr. zbil mesiášovho blízkeho spolupracovníka, šesťdesiatnika Bo Hi Paka), Mun
jednoducho vyhlásil, že duch Hung Čina
z černocha odišiel. Kundioni sa potom
vrátil do vlasti, vyhlásil sa za mesiáša
a rozštiepil tamojšiu Cirkev zjednotenia.

Víťazstvo (len) v nebi
Nevnímavým pozemšťanom Dr. Lee opisuje slávu mesiáša pri pohľade svojím
„duchovným zrakom“: „V dejinách Božej
prozreteľnosti niet významnejšieho a
slávnejšieho človeka, než sú Praví rodičia. Vy vidíte Pravých rodičov len fyzickými očami, ale keď vidíme reverenda
Muna v duchovnom svete, vnímame,
ako sa celé stvorenie v jeho prítomnosti
chveje vzrušením. Pri každom jeho pohybe žiari do všetkých strán oslnivé svetlo. Keď sa pohnú vrásky v jeho tvári, zažiaria medzi nimi kvapôčky krvi. Jeho krv
sa v ničom nelíši od krvi Ježiša na kríži.
Vo svetle, ktoré rev. Mun vyžaruje, keď
s rodičovskou láskou objíma ľudstvo, nie
je vždy ľahké rozpoznať tváre ľudí okolo. Keď si rev. Mun povzdychne, ľudia na
zemi väčšinou ani nezačujú zvuk jeho
dychu, ale v duchovnom svete to často
znie ako búrka. Ten zvuk vyjadruje všetku jeho úzkosť, žiaľ a obavy o ľudstvo.
Kedykoľvek sa rev. Mun niekam vydá alebo keď sa chystá prehovoriť k ľuďom,
rozprestiera okolo neho Boh trblietavé vankúše svetla, lebo sa obáva, že
by Jeho syn mohol byť zranený.“
Počas 5 rokov od príchodu Dr. Leea
nastali na onom svete vďaka misii prevratné zmeny. Zorganizovali tam seminár pre 120 osobností, ktoré najväčšmi
ovplyvnili svetové kresťanstvo. Cieľom
stretnutia bolo „zbúranie bariér medzi
náboženstvami v duchovnom svete, aby
bola vydláždená cesta pre mier a harmóniu vo svete“. Tentoraz sa už všetky
významné biblické postavy vyjadrovali
jasne: Mun je mesiáš a Boží princíp je

Záhrobné impérium reverenda Moona
nové evanjelium. Rovnaké názory údajne
proklamovali napríklad i Augustín, Origenes, František z Assisi, Tomáš Akvinský,
Jana z Arcu, Martin Luther, John Wesley, Ján XXIII., Karl Barth, ale i zakladateľka Kresťanskej vedy Mary B. Eddyová,
mormónski proroci Joseph Smith a Brigham Young či Charles T. Russell, prvý bádateľ Biblie (dnešní Svedkovia Jehovovi).
Aj reformátor Jan Hus konečne našiel pokoj: „Biblia ma provokovala svojou
komplikovanosťou a neurčitosťou. Teraz
som však našiel kľúč na riešenie otázok
v Biblii nezodpovedaných. Objavilo sa už
množstvo veľkých osobností, svätcov a
významných ľudí. Nikto z nich však dosiaľ jasne neodhalil svet po smrti a neodpovedal na otázku, kto je vlastne Boh.
Reverend Mun tieto skutočnosti poznal
a jasne ich vysvetľuje. Ako teda môže
niekto poprieť, že je spasiteľom, mesiášom a Pravým rodičom, ktorého Boh
poslal? Je to celkom nepochybné, reverend Mun, ďakujem vám.“
Počas iných stretnutí vyzvali zakladatelia ďalších náboženstiev, aby ich veriaci nasledovali Munovo učenie a v tom
istom zmysle sa vyjadrili i všetci zosnulí americkí prezidenti. Na jar roku 2002
usporiadal Lee v duchovnom svete seminár pre 120 komunistov. Predtým zarytí ateisti Marx, Engels, Lenin, Stalin,
Chruščov, ale i mnohí československí delegáti svorne vyznali svoje pomýlenia,
uznali Božiu existenciu a vyzvali komunistov, aby nasledovali Muna.
Prejavy sa niesli v duchu slov V. I. Lenina: „Oznamujem komunistom, že Boh
celkom isto existuje. Komunistické krajiny bezpochyby zaniknú. Komunistický
ideál bude naplnený tak, že bude napojený na filozofiu zjednotenia. Mám k vám
úprimnú prosbu. Je jediná cesta, ktorou
môžu komunistické krajiny ísť, a tou je
nasledovať vedenie reverenda Muna.
Prosím, študujte podrobne Boží princíp
a prijmite myšlienky reverenda Muna.
Keď to urobíte, budete nasledovať Boha
opravdivejšie než myslitelia a politici slobodného sveta. To je jediný spôsob, ako
skutočne žiť. Keď budete nasledovať
moje slová, oslobodíte ma od nepredstaviteľného utrpenia a agónie. Prosím
vás o to. Komunistické krajiny musia čo
najskôr prejsť veľkou zmenou. Stretol
som sa s Bohom. Duch neumiera, ale žije. To je moje posledné želanie, vyslovené v zúfalstve zo sveta v nebi. Boh žije.
Boh je rodičom ľudstva.“

Klement Gottwald: „Komunizmus je
zavádzajúca, chybná filozofia. Ľudstvo
musí žiť tak, ako žijú bratia a sestry slúžiaci Bohu. Reverend Mun, Praví rodičia,
mnohokrát vám ďakujem.“
„Ja, Alexander Dubček, sa ospravedlňujem Bohu za svoj nedobrý život.
Stojím tu za prítomnosti Pravých rodičov, aby som im oznámil svoje rozhodnutie odhodiť falošnú ideológiu komunizmu a slúžiť Bohu skrze godizmus
(Božie učenie). Reverend Mun je Pravým
rodičom a záchrancom ľudstva.“
Gustáv Husák: „Som zahanbený. Prosím Boha: Odpusť mi! Hnal som sa za
pozemskou mocou a poctami. Reverend
Mun, chcem sa podrobiť vášmu priamemu vedeniu. Prosím, odpusťte mi moju
nevieru. Hlboko ľutujem svoje zlé činy,
chcem začať žiť nový život.“
Zmieňme sa aj o hlavných myšlienkach z „listu“ od Boha, ktorý Praví rodičia dostali špiritistickým spojením:
„Pretože vy, Praví rodičia, ste už vo
všetkom uspeli a pozdvihli ste všetko
na správnu úroveň, ste Spasiteľom, Mesiášom a Kráľom kráľov celého ľudstva!
Zakladatelia a predstavitelia náboženstva
prijali písomné vyhlásenie, v ktorom sa
bez výnimiek rozhodli nasledovať Pravých rodičov a zúčastniť sa na mierovom zjednotení kozmu. Je správne a náležité, že sú Praví rodičia povýšení do
pozície Pravých rodičov ľudstva. Ja, Boh
všetkých ľudí, po tom túžim a chcem,
aby sa tak stalo. Spolu so mnou ste,
Praví rodičia, prešli veľkým množstvom
ťažkostí, preto vám chcem teraz dať najavo najhlbšiu vďačnosť, nadšenie, vzrušenie a radosť, ktoré prežívam. Chcem,
aby ste zdedili všetko, čo je moje.
Ja, Boh všetkých ľudí, mám vieru –
verím v Pravých rodičov. Som vďaka
vám taký šťastný. Skutočne, ďakujem
vám za vaše nesmierne úsilie. Moji milovaní Praví rodičia, nech žijete! Nech žije
Spasiteľ ľudstva! Nech žije Kráľ kráľov,
Praví rodičia!“
Ako sme doložili, jednou z téz Munovho učenia bolo, že všetky náboženstvá budú zjednotené. Na onom svete
sa to už údajne stalo a Mun si tak pred
svojím odchodom zaistil „večné“ duchovné vodcovstvo. Oddaní munisti sa
budú naďalej usilovať o realizáciu vlády
godizmu na zemi podľa opísaného vzoru z duchovného sveta. Ich viera je tak

pripravená prežiť Munovu smrť...
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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ekárska pomoc v Rusku je málo
spoľahlivá, ale zato veľmi drahá. To je jeden z dôvodov, prečo sa
v médiách objavujú najrozličnejšie
inzeráty sľubujúce uzdravenia zo
všetkých chorôb. Prirodzene, taká
ponuka priťahuje pozornosť čoraz
väčšieho množstva čitateľov.

Centrum nádeje – choroby
v pohároch a zázračná voda
Nadežda Antonenková je obyvateľkou
moskovského predmestia. Kedysi pracovala ako vedúca Letného tábora mladých pionierov. V tom istom čase sa
zaujímala o alternatívne metódy uzdravovania s prvkami čiernej mágie.
Spolu s pádom Sovietskeho zväzu sa
rozpadla i Pionierska organizácia. Krátko
nato (1992) mala Antonenková videnie,
v ktorom jej tajomný starec v bielych
šatách podaroval prútik a povedal jej, že
sa má stať kresťankou a uzdravovať ľudí.
Spolu s neviditeľným prútikom dostala
i energiu, ktorá spôsobila, že nadobudla schopnosť vidieť cez nepriehľadné
predmety. Jej kresťanstvo sa obmedzilo
na nákup niekoľkých ikôn do svojej izby a naučenie sa niekoľkých modlitieb
naspamäť.
Svoju liečiteľskú prax Nadežda Antonenková začala prijímaním klientov vo
svojom dome, kde spolu s nimi odriekala
modlitby. V roku 1994 začala počuť melodické hlasy, ktoré jej hovorili, že dostala dar uzdravovať ľudí z nádorov. Táto
udalosť bola začiatkom jej aktívnej činnosti v oblasti liečiteľstva. V súčasnosti
je zakladateľkou a vedúcou Lekárskeho
a rehabilitačného centra nádeje.1 Vždy
ju možno vidieť obklopenú zástupom údajne ňou uzdravených ľudí – a to dokonca zo zhubných nádorov.
Nadežda vie, ako nabíjať vodu energiou transmitovanou – ako tvrdí – skrze
toho starca zo svojho prvého videnia.
Existuje dokonca niekoľko druhov energie, ktoré Nadežda údajne vysiela. V závislosti od toho, akým druhom energie
je voda nabitá, dostáva primeraný názov: Antonenkovej záchrana č. 1 alebo
Antonenkovej záchrana č. 2. Prvý druh
vody používajú pacienti ako kvapky do
nosa či dokonca ako vnútrožilové injekcie. Druhý druh je zase hermeticky uzavretý v sklenených pohároch a zostáva
v Centre. Po určitom čase sa v tejto
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vode objavujú huby, bakteriálna flóra a
pod. Samozrejme, obsah každého pohára vyzerá inak. Antonenková tvrdí, že to
sú choroby každého z pacientov, ktoré
vďaka jej unikátnym metódam boli telepaticky prenesené do týchto nádob.
Choroby zostávajú v pohároch tak dlho,
dokiaľ sú jej pacienti poslušní a dodržiavajú zásady jej spoločenstva.
Zdá sa, že práve toto je kľúčom ku
všetkému. Zásad, ktoré Antonenková
vypracovala, je veľa. Napríklad, aby sa
pacient uzdravil, musí zo svojho domu
odstrániť všetky vtáčie perá, pretože
obsahujú zlú energiu z mŕtvych vtákov. Chorí musia odstrániť zo svojich
domov aj všetky fotografie a obrazy
znázorňujúce nejaké osoby (s výnimkou
podoby samotnej Antonenkovej). Ďalšia
zásada prikazuje, že sa treba zbaviť domácich zvierat, najmä psov a mačiek
(Antonenková sa tu opiera o biblický
verš: „Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!“; Dt 27, 21).
Zlé je aj ponechávať si výrobky zo
zlata. Tu však Antonenková jasne prízvukuje, že osoby, ktoré sa ich chcú
zbaviť, urobia najlepšie, keď ich ponechajú u nej v Centre, lebo keby zlato vyhodili len tak, môže sa stať, že ho niekto
náhodne nájde a privlastní si ho.
Nadežda Antonenková určuje aj individuálne diagnózy. Preto ak sa medzi
krvnými doštičkami skúmanými pod mikroskopom nájdu také, ktoré svojím tvarom pripomínajú motýle, pacient sa musí strániť akýchkoľvek kontaktov s nimi
(dokonca aj s ich fotografiami!). Ak doštičky pripomínajú napríklad fľašu, pacient musí prestať piť atď., atď.
Podľa Antonenkovej choroba môže
mať príčinu v stolici, preto si ju musí
každý pacient dôkladne skúmať. Niektorí tvrdia, že v nej nachádzajú piesok, iní
kamene, nechty, ba dokonca žaby či slimáky. Hovorí sa dokonca o pacientovi,
ktorý našiel vo svojej stolici korytnačku!
Antonenková hlása veľa zásad, ktoré
treba dodržiavať. Najdôležitejšia z nich
hovorí, že jej uzdravujúca sila pôsobí iba
vtedy, keď sa pacient zdržuje v jej spoločnosti. Niektorí príbuzní môžu totiž
produkovať veľké množstvo negatívnej
energie, aby opäť zasiali chorobu z pohára do tela pacienta. Práve týmto spôsobom Antonenková vysvetľuje početné
prípady smrti spomedzi jej pacientov.
V jej spoločenstve sú zaznamenané
aj prípady uzdravenia. Prebieha to však
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mnohokrát takýmto spôsobom: Každý,
kto prichádza do Antonenkovej Centra
s akýmkoľvek ochorením (hoci len s ponosovaním sa na svoje zdravie), okamžite si vypočuje zdrvujúcu diagnózu: je to
nádor štvrtého stupňa. Tieto nádory sa
už nedajú operovať, a preto jedinou nádejou pacienta je zázračné uzdravenie.
Vtedy k takémuto „uzdraveniu“, samozrejme, dochádza a šťastný pacient zostáva už v Antonenkovej skupine s tým,
že následne preruší kontakty s rodinou.
O smrti svojich blízkych sa príbuzní
často dozvedajú až po niekoľkých mesiacoch, dokonca rokoch. Na každý prípad smrti svojho pacienta má však Antonenková poruke železný argument:
„Dovtedy sa v Rusku nič dobrého neudeje, pokiaľ podoba dvojhlavého orla
– genetického mutanta – zostane pod
plášťom jeho ramien.“

Liečenie ako návnada
Sekta pani Antonenkovej je len jednou
z takzvaných liečiteľských siekt, ktoré
v poslednom čase doslova zaplavili Rusko. Lekárska pomoc je v tomto kraji málo spoľahlivá a veľmi drahá. Mnohí ľudia
sú v ťažkej chvíli odkázaní na nízky štátny rozpočet, ktorý môže ponúknuť len
elementárne lekárske ošetrenie. Naproti
tomu za lepšie liečenie treba, žiaľ, draho platiť. Preto aj prísľuby uzdravenia
zo všetkých chorôb, ktoré sa objavujú
v inzerátoch printových médií, priťahujú pozornosť čoraz väčšieho množstva
čitateľov.
Treba tu ešte spomenúť, že v materialistickom a stále bojujúcom bývalom Sovietskom zväze sa veľmi rozvinul
kult vedy. Ľudia sú presvedčení, že veda
bude schopná urobiť čokoľvek – a to už
v najbližšej budúcnosti, lebo všetko, čo
má byť objavené, čoskoro objaví. Preto aj liečitelia prezentujú svoje služby
v pseudovedeckom svetle. Všetko ostatné je už iba marketing.
Sekty, ktoré používajú liečenie ako
návnadu, možno rozdeliť do niekoľkých
základných skupín:
V prvej skupine sú sekty, ktorých
hlavným cieľom je uzdravovanie;
Druhú skupinu tvoria sekty, pre ktoré je prísľub zdravia dôležitou súčasťou
ich prezentácie;
Do tretej patria rôzne psychokulty,
ktoré sa objavujú pod pláštikom psychologických kurzov, zaručujúcich, že ukážu

cestu poznania k šťastiu, zdraviu a bohatstvu;
Štvrtá skupina zoskupuje desiatky
individuálnych liečiteľov, čarodejníkov,
šamanov či ľudí, ktorí vyhlasujú, že majú
nejaký nadprirodzený dar a rôzne druhy
energie; všetkých tých, ktorých v Rusku
nazývajú „extrasenzori“ a ktorí ponúkajú svoje služby takmer na každom rohu.
Mnohí z nich majú dokonca svojich stúpencov, z ktorých sa môže časom vytvoriť niečo podobné sekte. Niekedy sa
sekty prezentujú ako školy hypnózy, uzdravovania alebo čiernej mágie. Niektorí
žiaci sa v nich časom stávajú učiteľmi a
takýmto spôsobom sa sekty rozširujú.
1. Sekty, ktorých hlavným cieľom je
uzdravovanie
Pozrime sa trochu bližšie na prvú z uvedených skupín. Samozrejme, okrem
vyššie spomenutej sekty Nadeždy Antonenkovej stretávame v Rusku skupiny
zomknuté okolo ideí New Age, reiki,
uzdravovacích praktík ajurvédy, tajomných síl homeopatie, pyramíd, aromatík
či zvončekov. Stretávame sa s ruskými
sektami, akými sú: skupina Mirzakarima
Norbekova, Akadémia primárnych problémov Borisa Zolotova, Škola DEIR, Škola
Lhasy a mnohé ďalšie. V krátkosti sa
zmienim o prvých dvoch.
Mirzakarim Norbekov (Uzbek, ktorý
sa asi pred desiatimi rokmi presťahoval
do Ruska) hovorí o sebe, že praktizuje
meditáciu sufi. Okrem toho hovorí, že
je lekárom mnohých vied a akademikom mnohých univerzít. Ponúka systém
učenia a cvičení, ktorý má údajne liečiť
pacienta komplexne.
Ku koncu prvého cyklu týchto cvičení sa každý musí navždy zbaviť okuliarov.
Argumentácia je nasledovná: Všetko záleží na tebe. Chceš zostať obmedzeným
hlupákom a žiť so svojimi chorobami,
alebo chceš byť zdravý? Ak si vyberieš
druhú možnosť, musíš sa zveriť skvelému veľkému Norbekovi a prijať ho za
svojho guru. Musíš sa naučiť aj niekoľko
zvláštnych cvičení, ako napríklad dýchanie očami. Ale najdôležitejšie je, aby si
veril. Ak veríš, tvoje telo bude nakoniec
konať podľa tvojej viery. To je vo svojej
podstate veľmi blízke hlavným neoturíčnym predpokladom, o ktorých si trochu
neskôr ešte niečo povieme.
Najväčším Norbekovým hitom je ponuka uzdravenia impotencie. Jeho bývalí
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prívrženci tvrdia, že tieto kurzy obsahujú takzvané tantrické praktiky, čo je eufemizmus na pomenovanie skupinového
sexu, a to v jeho rôznych formách.
Ďalším z tejto skupiny je Boris Zolotov, zakladateľ Akadémie primárnych
problémov, známy zo seminárov, ktoré
– ako hovorí – „môžu učiniť muža alebo
ženu úplne a navyše raz navždy fyzicky
a psychicky zdravými“. Okrem toho ich
môže zmeniť na triumfujúcich víťazov
v živote.
Jeho prednášky a semináre sú pomerne dlhé (do 10 dní) a uskutočňujú
sa v uzavretom priestore (byte alebo
prenajatej sále). Konajú sa súčasne pre
väčšie množstvo osôb držaných v miestnostiach, kde jedia, spia a realizujú aj
úlohy z prednášok. Niekoľkokrát sa stalo, že celú skupinu vyviedli von (spravidla v noci), aby sa účastníci nadýchali
čerstvého vzduchu, pocvičili si a využili prenajaté parné kúpele. Väčšinu času
však všetci trávia v budove, kde robia
všelijaké čudné, často ponižujúce veci.
Neraz ich Zolotov a jeho asistenti (vyberaní spomedzi účastníkov) i fyzicky
zneužívajú.
Tieto semináre zahŕňajú sexuálnu
činnosť, obyčajne verejne pred všetkými „prezentovanú“ pármi, ktoré na to
určuje sám Zolotov. Niekedy navádza
účastníkov aj k masturbácii pred ostatnými. Stáva sa aj to, že ich núti, aby sa
navzájom medzi sebou bili a potom sa
na jeho pokyn prestali biť a verejne vykonávali sex. Zolotov často sám ukazuje
účastníkom kurzu, ako správne uskutočňovať pohlavný akt, vyberajúc si na to
jednu z krajších seminaristiek.
Je nutné zdôrazniť, že tieto praktiky
vplývajú deštruktívne na psychiku človeka. Z ľudskej osoby robia nástroj v rukách Zolotova či iného vodcu sekty.
2. Sekty, pre ktoré je prísľub zdravia
dôležitou súčasťou ich prezentácie
Pravdepodobne najznámejšia a tiež najvplyvnejšia sekta tohto druhu je sekta
Porfyru Ivanova (1898 – 1983). Ivanov si
vymyslel tézu, že človek sa musí naučiť žiť bez oblečenia, jedenia a pitia, aby
mohol žiť večne. Pri tom, ako sa človek
učí vydržať bez svojich prirodzených potrieb, jeho život sa ustavične predlžuje.
Ivanov bol čiastočný analfabet s pokročilou schizofréniou. Po celé leto a
zimu chodil v trenírkach, pokladajúc sa
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za boha a spasiteľa ľudstva. Jeho stúpenci museli zakusovať rôzne rituály,
ako napríklad každodenné prechádzky
naboso po snehu, vylievanie vedra ľadovej vody na seba alebo každý týždeň
sa postiť od piatka večera do nedeľného popoludnia. Nemohli pľuť ani sedieť.
Mohli žiť iba v spoločenstve a modliť sa
k svojmu učiteľovi (ktorý napriek ubezpečovaniu i tak zomrel). To je len niekoľko z mnohých zásad sektárskeho vodcu
Ivanova. Prirodzene, akákoľvek lekárska
pomoc bola prísne zakázaná. Ako totiž
hovorilo učenie, len prísne dodržiavanie
zásad zaručuje dokonalé zdravie.
Po smrti Porfyru Ivanova sa jeho
sekta rozdelila na dve skupiny. Na čelo
prvej (menšej) sa na začiatku postavila
vdova po Ivanovovi a potom jej dedičia.
Druhú, rozhodne väčšiu skupinu viedol
Juraj Ivanov (nebol Porfyrov pokrvný
príbuzný). Juraj zdedil dokonca i slávne
trenírky svojho majstra, ktoré si obliekal
na špeciálne príležitosti. V súčasnosti ho
jeho stúpenci nazývajú „Mladý učiteľ“.
Prívrženkyňou názorov prvej skupiny ivanovcov je prvá dáma Kazachstanu – Sara Nazarbajevová. Naproti tomu
druhú skupinu uprednostnila prvá dáma
Kirgizska – Miriam Akajevová. Obe dámy

takmer násilím presadzujú Ivanovove
zásady do škôl, sirotincov a vojska svojich štátov. Skúste si len predstaviť deti,
ktoré musia stáť po celý čas trvania vyučovacej hodiny! Našťastie, nie všetky
školy prijali tento systém (z nepatrného dôvodu – výmena stolčekov je príliš
drahá). Žiaľ, vylievanie vedier s ľadovou
vodou na seba je široko praktizované.
Deti a vojaci musia vtedy zdvihnúť ruky
a úpenlivo prosiť už síce nežijúceho, ale
samozrejme prítomného Porfyru Ivanova: „Učiteľu, daj mi silu, daj mi energiu!“
Centrá obidvoch odnoží Ivanovovej
sekty sú v Lugansku na Ukrajine, vo
vzdialenosti 50 km od seba. Žijú však
medzi sebou v zhode a sú si blízki;
všetky materiálne veci majú spoločné.
Fungujú ako strediská prijímajúce početných pútnikov z ostatných krajín bývalého Sovietskeho zväzu.
Faktom je, že sekta má obrovský
vplyv. Jej učenie sa praktizuje ako školský predmet – valeológia (náuka o zdraví), ktorý sa ešte donedávna prednášal
na každej vysokej škole v Rusku. Prednášky boli niečím na spôsob pseudovedeckého kurzu obsahujúceho mnoho
prvkov New Age: teozofiu, antropozofiu a často aj scientológiu (dianetiku).
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Samozrejme, okrem spomínaných prvkov New Age, kurz obsahoval aj mnoho
prvkov učenia Porfyru Ivanova. Sám majster ustavične poukazoval na zdravé telo („telo učiteľa“), o ktorom písal takto:
„je krásou nad všetky krásy (…), vyžaruje úžasnú vôňu, je očistené. S mojou
vôňou som príťažlivý pre každého.“
Valeológia sa vo veľkej miere šírila
v ruských školách Fakultou valeológie
Pedagogickej univerzity v Samare.2 Jej
dekanom bol otec „Mladého učiteľa“
– Genadij Ivanov. Sám „Mladý učiteľ“ je
mimoriadnym profesorom a docentom
na tejto fakulte a jeho žena Antonina
tam prednáša. Je zaujímavé, že jej obľúbeným predmetom (samozrejme, okrem ivanovizmu) je urinoterapia, ktorú
sa všade usiluje propagovať.
Aby si čitateľ mohol urobiť predstavu o vedeckej úrovni prezentovanej mimoriadnym profesorom Jurajom Ivanovom, dotknem sa niekoľkých sporných
miest z jeho prednášok. Učí napríklad, že
vesmír je druh éterickej špirály a éter,
z ktorého sa vraj vesmír skladá, je živým
prúdom miniskulárnych vibrácií, ktoré sa
pohybujú nadzvukovou rýchlosťou, pozdĺž uzavretej polymerickej špirály. Ivanov taktiež píše, že v mieste takzvaného

Pôsobenie liečiteľských kultov
bermudského trojuholníka je diera hlboká 6,5 km. Na opačnej strane Zeme,
v centre Austrálie, je zase známa červená skala (tzv. Ayers Rock) vrcholom
kužeľovitého telesa vysokého 6,5 km
(spolu s jeho podzemnou časťou). Táto
hora sa podľa Ivanova čoskoro stane novým mesiacom. Práve takéto hlúposti sa
šíria medzi ruskými žiakmi a študentmi.
Vďaka častým protestom pravoslávnych sa nakoniec podarilo odstrániť valeológiu z učebného programu. Žiaľ, nedá sa to ešte nazvať úplným víťazstvom.
Po prvé, v mnohých školách predmet
zmenil iba svoj názov a stále sa vyučuje.
Po druhé, fakulty valeológie na rôznych
univerzitách existujú ďalej. Znamená to,
že sa vychovávajú stále noví učitelia a
tlačia sa učebnice tohto predmetu.
Idey Porfyra Ivanovova priniesli tiež
úspech azda v najdôležitejšej veci – jeho
systém pre väčšinu obyvateľov bývalého ZSSR neznamená nič viac ako súbor
cvičení a návod na zdravý život. S takouto reputáciou však môžu sekty úspešne vykonávať svoju činnosť a verbovať nových členov.

Policajt osobným vtelením Krista
Sekta, ktorú založil bývalý dopravný
policajt Sergej Torop s názvom Cirkev
Posledného zákona je pravdepodobne
jedna z najznámejších na Západe. (Písali
sme o nej v č. 4/02 a 1/03 – pozn. red.)
Torop sám o sebe vyhlasoval, že je posledným vtelením Krista – Vissarionom.
Sídlo sekty sa nachádza v Krasnojarsku,
na juhu strednej Sibíri. Všetci vyznávači,
ktorí sa presťahovali z veľkých miest na
územie tajgy, bývajú teraz v niekoľkých
dedinkách. Tvrdia, že po skončení sveta
budú žiť vo vlastnoručne vybudovanom
ekologickom „Slnečnom meste“. Podľa
Vissariona je tu koniec sveta už-už, ba
presnejšie povedané, začal sa v minulom
roku a má sa skončiť do roku 2015.
Torop tvrdí, že prežijú iba tí, ktorí
žijú podľa Mesiáša na ekologicky čistej
zemi na juhu strednej Sibíri (podľa Toropa je centrom Zeme) a dodržujú jeho
zásady – a tých je veľa. Tí, ktorí vytrvajú
do konca, budú zachránení. Ich genotyp
sa neočakávane zmení: budú dokonca
schopní dýchať dusík a nie kyslík, práve
preto prežijú ekologickú katastrofu, ktorá zabije obyvateľov Zeme; oni však budú žiť večne vo svojich zmutovaných
telách. V Krasnojarsku žije 5-tisíc stú-

pencov sekty a pravdepodobne také isté množstvo i v celom Rusku.

Pohár moču na raňajky !
Zásady Cirkvi posledného zákona propagujú veľmi prísne vegánstvo,3 špeciálne
modlitby a meditácie, verejnú spoveď,
dlhé a vyčerpávajúce púte, ako i ťažkú
fyzickú prácu. Samozrejme, aj vegánska
diéta má svoje obmedzenia: vylúčený je
z nej med a cukor.4 V Toropovej diéte
je prísne zakázané piť vodu, a to preto,
lebo na Zemi už niet čistej vody. Z toho
dôvodu Torop pije výlučne čerstvé ovocné šťavy. Prirodzene, taký luxus nie
je daný obyvateľom žijúcim v krajnej
biede. Vissarion však našiel riešenie aj
na tento problém – pohár vlastného moču, vypitý ráno, rieši krivdu, ktorú spôsobil nedostatok vody, na celý deň.
Pochopiteľne, lekárska liečba je zakázaná. Používa sa výlučne estetoterapia.
Znamená to, že chorý človek má vyjsť
ráno von, aby sa potešil krásou sibírskej
prírody, z ktorej sa až tají dych, a práve
tento pocit krásy okamžite uzdravuje.
Medzi vyhladovanými a vychudnutými ľuďmi, z ktorých väčšina pochádzala
z veľkých miest, sú zdravotné problémy na dennom poriadku, keďže nie sú
vôbec prispôsobení viesť život v tvrdých
dedinských podmienkach. V Toropovom
spoločenstve je niekoľko zdokumentovaných úmrtí – detí aj dospelých. Dôvodom ich smrti bolo telesné vyčerpanie a nedostatok lekárskej starostlivosti.
Som však hlboko presvedčený, že to je
len vrchol ľadovca. V tomto spoločenstve sa nevykonáva súpis narodených
detí, ani sa neregistrujú ľudia prichádzajúci do tajgy. Väčšina úmrtí je teda
pred vonkajším svetom úplne utajená.
Ba čo je horšie, zároveň s presúvaním
sa hlbšie do tajgy sa sekta čoraz väčšmi oddeľuje od vonkajšieho sveta. Táto situácia pripomína tú z Guyany, kde
svoj život tragicky skončili stovky členov

sekty Jima Jonesa Svätyňa ľudu.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Ilustračné foto: M. PIÓROVÁ
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
Poznámky:
1

Nádej v ruštine vyjadruje slovo nadežda.
Samara je veľká ruská metropola na Volge.
3 Vegánstvo je vegetariánstvo bez akýchkoľvek
produktov živočíšneho pôvodu.
4 Vissarion diétu nedodržiava. Svedkovia tvrdia,
že sa nevyhýba žiadnym jedlám ani nápojom.
2
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Svedkovia Jehovovi
a teológia
JAN LEWANDOWSKI

S

vedkovia Jehovovi radi zdôrazňujú, že určité vieroučné prvky
či zvyky praktizované v lone ortodoxného kresťanstva boli prevzaté
z pohanských obyčajov. Často na to
nemajú ani priame dôkazy – vo svojich tvrdeniach sa odvolávajú len na
domnienky a poukazujú na podobnosť týchto vieroúk, čo však ešte
nedokazuje ich priamu spojitosť.
Celkom inak je to s určitými prvkami
vierouky samých Svedkov Jehovových
(ďalej SJ). Nestačí len konštatovať, že
prebrali veľa z náboženských systémov
Veľkého Babylona (podľa SJ ide o tradičné kresťanské cirkvi), ale tak ako ich zverejnili možno dokonca tvrdiť, že to urobili s plným vedomím. Okrem toho, zatiaľ
čo zvyky prevzaté tradičnými kresťanskými cirkvami stratili v procese asimilácie svoj prvotný obsah (uchovala sa
iba vonkajšia forma), v prípade SJ náplň
prevzatého učenia z Veľkého Babylona
ostala nezmenená a zachovala si svoj
pôvodný význam.
Čo prevzali SJ z učenia cirkví Veľkého Babylona? Veľa. Môžeme krátko a
bez zveličenia povedať, že celá súčasná eschatológia SJ (odvodzovaná ešte
od čias ich zakladateľa CH. T. Russella)
bola prevzatá od teológov z cirkví Veľkého Babylona, ktoré už od roku 1879
samotní SJ pokladajú za cirkvi Veľkého
odpadlíctva inšpirovaného satanom.1

Koncepcia konca času pohanov

Veľkého Babylona
20

Jedným zo základných a až do dnešného dňa hlásaných doktrín učenia SJ je
náuka o naplnení sa času pohanov (por.
v Lk 21, 24), ktoré malo údajne nastať
roku 1914. Táto koncepcia nie je však
výmyslom samotných SJ, ba ani Russella, od ktorého sa dnes u SJ odvodzuje.
Russell totiž prevzal toto učenie od istého Nelsona Barboura, ktorý bol adventistom a dokonca veril v Trojicu2, teda
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bol odpadlíkom a babyloncom. Publikácia, ktorá nesie názov Svedkovia Jehovovi – hlásatelia Božieho kráľovstva priznáva (síce dosť neochotne, ale predsa):
„Odkedy začal spolupracovať s Nelsonom Barbourom, nadobudol (Russell –
pozn. autora) presvedčenie, že existuje
presná biblická chronológia a že tá poukazuje na rok 1914 ako na koniec časov pohanov.“3
Zbigniew Danielewicz uvádza, že Russell prevzal učenie o konci časov pohanov až v roku 1914 od Patona, a nie od
Barboura,4 ale pravdepodobne je toto
tvrdenie mylné, pretože publikácie SJ,
ako aj ostatných bádateľov dejín SJ to
nepotvrdzujú, naopak, striktne píšu o
Barbourovi.
Sám Russell priznal, že Barbour mal
na neho vplyv. Hovorí: „Veľa som sa od
neho naučil o chronológii.“5 Avšak stanovenie konca časov pohanov na rok 1914
nebolo Russellovou, ba ani Barbourovou
koncepciou. Ako uvádza jedna z publikácií SJ,6 Barbour sa vo svojich výpočtoch
konca časov pohanov roku 1914 opiera
predovšetkým o výpočty anglického duchovného Christophera Bowena. Z toho
vyplýva, že toto i v súčasnosti ohlasované učenie SJ je až dvojnásobným dielom odpadlíkov z Veľkého Babylona!
Učenie o konci časov pohanov v roku 1914 Barbour založil aj na výpočtoch
Johna Aquilu Browna, ktoré však mierne
upravil, pretože Brown stanovil koniec
časov pohanov až na rok 1917.7 Kniha
Svedkovia Jehovovi – hlásatelia Božieho
kráľovstva uvádza teda nepravdu, keď o
Brownových výpočtoch konca času pohanov konštatuje, že sa mu „nepodarilo určiť začiatok ani koniec tohto prorockého obdobia“.
Russell spoločne s Barbourom vydal
roku 1877 knihu s názvom Tri svety a
žatva tohto sveta, kde spoločne písali
o konci pohanských časov roku 1914
a „neviditeľnom návrate“ Krista v roku
1874. Jeden z Russellových životopiscov však na základe istej jeho výpovede tvrdí, že v skutočnosti napísal túto
knihu Barbour sám, no napriek tomu bol
Russell uvedený ako jej spoluautor.8
V uvedenej publikácii Barbour predstavil v prvom rade koncepciu svojich
adventistických predchodcov vo viere,
medzi ktorých zaradil najmä Millera a
Johna Aquilu Browna. V knihe sa tiež
píše, že koniec 6000 rokov trvajúcej
existencie človeka uplynie v roku 1872
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a rok 1874 je koniec 6000-ročného
obdobia, ktoré ubehlo od prvého hriechu človeka v raji a súčasne je tento
rok aj začiatkom siedmeho tisícročia.9
(Stručné zhrnutie koncepcií predstavených v tejto publikácii možno nájsť
v diele M. Jamesa Pentona Apocalypse
delayed.) Predtým však Barbour tvrdil
– zhodne s názorom adventistu Jonasa
Wendellu –, že koniec 6000 rokov jestvovania človeka uplynie v roku 1873.10

Idey pekla a duše
To však nie je koniec preberania náuk
SJ a ich prototypov babylonského učenia. Vieme totiž aj to, že myšlienku nesmrteľnosti duše a pekelného trestu
Russell odmietol pod vplyvom názorov
Georga Storrsa, ďalšieho adventistu.
Priznáva to jedna z vyššie citovaných
publikácií SJ: „Názory Storrsa v otázke
smrteľnosti duše, ako aj odčinenia a
odpustenia (…) mali nepochybne silný,
prospešný vplyv na mladého Charlesa
Russella.“11
V Zion´s Watchtower z 15. júla 1906
Russell vyjadruje Stetsonovi a Storrsovi
vďačnosť za to, že mu odovzdali tak
veľa z náboženského učenia.12 Aj tu sa
ukazuje, že námietka dnešných SJ, adresovaná tradičným kresťanským cirkvám,
že údajne koncepciu pekla a duše prevzali od prvých odpadlíkov od zásad prvotného kresťanstva pestujúcich neoplatonizmus,13 je o to komickejšia, že negáciu
týchto koncepcií aj oni sami prevzali od
tých, ktorých pokladajú za odpadlíkov
Veľkého Babylona.
Ako sme uviedli, Russell prevzal od
Barboura svoje hlavné náboženské koncepcie týkajúce sa návratu Ježiša a biblickej chronológie. Túto koncepciu v súčasnosti vyznávajú i SJ. Avšak Barbour
bol adventista a sám ju prevzal od iných
adventistov. V tomto kontexte stojí za
povšimnutie, čo dnes jedna z kníh SJ
píše o adventistoch: „Keď v roku 1918
Ježiš prišiel do svätyne Jehovu na súd,
prevažná väčšina organizácií, vydávajúcich sa za kresťanské, bola poškvrnená
modlárstvom a duchovnou nemorálnosťou. (…) Niektoré z nich zakladali svoju
vieru na učení emancipantiek 19. storočia, ako Ellen Whitová (Adventisti siedmeho dňa) a Mary Baker Eddyová (zakladateľka Kresťanskej vedy).“14
Z uvedeného vyplýva, že SJ prevzali
najdôležitejšie prvky svojho eschatolo-

gického učenia od tých, o ktorých sami
píšu, že boli poškvrnení modlárstvom,
nemorálnosťou a emancipáciou!
Ako uvádza istý skúmateľ Russellových názorov, už spomenutý Storrs prebral uvedené názory odmietajúce ideu
pekelného trestu a nesmrteľnosti duše
po prečítaní nemenovaného traktátu
bývalého anglického baptistu Henryho
Drewa.15 Okrem toho na základe porovnania Storrsovho vydania s Russellovými názormi sa tvrdí, že Russell prevzal
od Storrsa aj iné prvky svojej neskoršej
teológie, a to milenarizmus, ako i špecifické názory na Veľkú noc,16 ktoré sa
u SJ tradujú do dnešného dňa.17

O zmŕtvychvstaní a Ježišovom
návrate na zem
Rovnako sa ukázalo, že Russell prevzal
od luteránskeho teológa Dr. Josepha
A. Seissa Svedkami Jehovovými dodnes
hlásanú ideu Ježišovho zmŕtvychvstania
v duchu, a nie v tele.18 Svedkovia Jehovovi vyznávajú toto učenie až dodnes,
veriac, že Ježiš nemohol telesne vstať
z mŕtvych k večnému životu, pretože
v Prvom liste Korinťanom (1 Kor 15, 50)
čítame, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva.19 Neskôr Seiss
budoval svoje teologické koncepcie na
základe názorov Henryho Drummonda,
ktorý je autorom SJ stále vyznávanej
koncepcie neviditeľného príchodu Krista
na zem. Russell od Seissa takisto prevzal aj mnoho ďalších eschatologických
doktrín, ktoré prezentoval.20
Storrs bol pred rokom 1843 a 1844
stúpencom Williama Millera, ktorý práve
v týchto rokoch očakaval viditeľný návrat Krista. Popri Storrsovi sa uvádza
i George Stetson, ďalší adventista, ktorý mal vplyv na Russellove náboženské
a eschatologické koncepcie.21

Zhrnutie
Keď to všetko postupne zhrnieme, dostaneme obraz najzákladnejších doktrín
SJ pochádzajúcich priamo z cirkví, ktoré sú samotnými SJ pokladané za modlársky Veľký Babylon, nehanebnú smilnicu
z Knihy zjavenia. Je priam udivujúce, ako
SJ na jednej strane hlásajú, že k pravde
ich vedie sám Boh, a na druhej strane
tvrdia, že svoje učenie museli prevziať
od tých, ktorí spočívajú v satanskom
blude odpadlíckeho babylonského učenia.
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Svedkovia Jehovovi a teológia Veľkého Babylona
V týchto úvahách SJ tkvie zarážajúca nedôslednosť. Buď teda k pravde
vedie niekoho Boh, alebo diabol – tretej cesty niet. Svedkovia Jehovovi chcú
byť uprostred; a z toho, čo tvrdia, vyplýva, že na jednej strane ich k pravde
nepriamo vedie Boh z neba, a na druhej strane sám diabol. Čudný je Boh SJ,
ktorý sa pri odovzdávaní „právd“ svojmu ľudu nevie zaobísť bez diabla a jeho
Veľkého Babylona.
Svedkovia Jehovovi tradičným kresťanským cirkvám vyčítajú, že pri stanovovaní a vysvetľovaní svojho učenia si
vypomáhali názormi prevzatými z gréckej filozofie. Pokladajú to za zradu a
kompromis s pohanským svetom. V tejto chvíli im však môžeme položiť otázku, ako vysvetlia svoj kompromis so
svetonázorom cirkví Veľkého Babylona,
z ktorého čerpali nielen určité názory,
ale priam celé nebiblické náuky. Tie totiž nijakým spôsobom nemožno podoprieť Bibliou.

Je to čisto ľudská filozofia. Osoby,
ktoré toto učenie vykonštruovali, využili Sväté písmo na podporu svojich predtým vymyslených podivných koncepcií, ku ktorým potom prispôsobili už len
určité úryvky z Biblie. Práve to je skutočné odpadlíctvo, pretože nikto medzi
prvými kresťanmi nepočul o konci časov pohanov v roku 1914 a podobných
pseudoteologických bájkach. Svedkovia
Jehovovi, preberajúc toto učenie, urobili kompromis práve s odpadlíkmi. Takže
aspoň raz hovorí literatúra SJ pravdu,
keď pokladá týchto ľudí za odpadlíkov.
Škoda len, že tá istá literatúra prevzala
tak veľa koncepcií práve od nich…
Svedkovia Jehovovi sa môžu pokúšať
brániť tvrdením, že nepreberali náuky
nezhodné s učením Biblie, a to všetko
sa so Svätým písmom zhoduje. Takéto
tvrdenie však nebude ničím iným než
počítaním s naivitou tých, ktorým sú tieto slová adresované. Spomínané učenie
totiž nie je možné pomocou Biblie ani

potvrdiť, ani overiť. Sväté písmo o tom
vôbec nič nehovorí, ale ani neposkytuje čitateľovi dôvod na také podivné interpretácie.
Vierohodnosť uvedených náuk nie je
možné pomocou Svätého písma nijako
overiť, pričom jedinou mierou ich hodnoty bolo výhradne osobné presvedčenie tých, ktorí ich vytvorili. Svedkovia
Jehovovi však sami odobrali tvorcom
týchto doktrín aj posledný kúsok vierohodnosti, keď už v roku 1879 začali
učiť, že ľudia, od ktorých prevzali toto
učenie, sú členovia odpadlíckych náboženských systémov Veľkého Babylona,
zvedených samotným diablom. Odoberajúc im tento zvyšok vierohodnosti,
odobrali ho SJ zároveň sami sebe a svojmu vlastnému učeniu, ktoré prebrali od

členov týchto systémov.
Ilustračné foto: G. FELS; archív
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
Poznámky:
1

Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Brooklyn 1995, s. 35 a 52
2 Penton, M. J.: Apocalypse delayed (Oneskorená apokalypsa). Toronto 1985, s. 313
3 Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d., s. 134 – 135
4 Danielewicz, Z.: W oczekiwaniu na paruzję.
Lublin 1999, s. 224
5 Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d., s. 46
6 Tamže, s. 134
7 Penton, M. J.: c. d., s. 21; por. tiež Franz, R.:
Kryzys sumienia (Kríza svedomia). Gdynia 1997,
s. 139 a 141
8 Penton, M. J.: c. d., s. 19
9 God´s Kingdom of a Thousand Years Has
Approached. Brooklyn 1973, s. 187
10 Penton, M. J.: c. d., s. 18 a 20
11 Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d., s. 45 – 46; por. tiež Grzesik, J.:
Historia Ruchu Badaczy Pisma Świętego. Lublin 1999, s. 343
12 Reed, D.: Answering Jehovah´s Witnesses
subject by subject. Grand Rapids 1998, s. 21;
por. tiež Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d., s. 43 – 45
13 Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d., s. 36
14 Wspaniały finał Objawienia bliski (Úžasné finále Zjavenia sa blíži). Brooklyn 1993, s. 53
15 Penton, M. J.: c. d., s. 15; por. tiež Świadkowie
Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, c. d. s. 45
16 Penton, M. J.: c. d., s. 17
17 Strážna veža z 15. marca 1994, s. 4 – 5
18 Penton, M. J.: c. d., s. 17
19 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
(Môžeš žiť večne v pozemskom raji). Brooklyn 1990, s. 144
20 Penton, M. J.: c. d., s. 18
21 Viac o týchto otázkach: Penton, M. J.: c. d.,
s. 15 – 16; Grzesik, J.: c. d., s. 163 – 188

22

3/2005

Svedkovia Jehovovi
S

vedkovia Jehovovi sa vzdali názorov na Cheopsovu pyramídu, ktoré hlásal ich zakladateľ,
pastor Charles Taze Russell (1852 – 1916). Nedokázali sa však celkom oslobodiť spod jej
znamenia. Prečo? Každý, kto navštívi Russellov hrob v Pittsburghu, uvidí vedľa jeho náhrobku
miniatúru Cheopsovej pyramídy, ktorej rozmery pokladal za potvrdenie svojho proroctva.

VŁODZIMIERZ BEDNARSKI
Pastor Ch. T. Russell, zakladateľ Spoločnosti Strážna veža, zaviedol pre svojich
bádateľov Biblie (dnes nazývaných Svedkovia Jehovovi) učenie o Cheopsovej pyramíde. Jej rôzne rozmery a chodby mali
údajne potvrdzovať väčšinu jeho doktrín, konkrétne sa mal k nej vzťahovať
text proroka Izaiáša: „V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri
jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine…“ (Iz 19, 19n)
V roku 1928 sa Spoločnosť Strážna
veža zriekla názorov na pyramídu, hoci
mnoho z učenia, ktoré „potvrdzovala“,
sa zachovalo dodnes (napr. doktrína o
roku 607 pred Kr. či roku 1914). Nebolo
by na tom možno nič zvláštne, keby túto pyramídu nenazvali satanskou! Vyvoláva to otázku: mohlo byť učenie Svedkov Jehovových inšpirované rovnako ako
učenie, ktoré bolo potvrdzované touto
pyramídou? Pozrime sa, čo sama Spoločnosť Strážna veža napísala o tejto Veľkej pyramíde, ktorá sa nachádza v Gíze.

a Cheopsova pyramída
Russell už v prvom dieli svojich Štúdií
v Písmu s názvom Boží plán vekov (vyd.
1886) na pripojenom nákrese (tzv. Plán
vekov) znázornil pyramídu ako potvrdzujúcu Božie zámery týkajúce sa spásy človeka; tak minulého, dnešného, ako
aj budúceho sveta.1 V roku 1889 vydal
druhý diel prednášok pod názvom Nastal čas, kde v závere oznámil, že pripravuje ďalší diel, v ktorom sa bude veľa hovoriť o pyramíde: „Nasledujúca časť
ukazuje, že Veľká egyptská pyramída
je Božím svedectvom (Iz 19, 19 – 20)
a toto svedectvo je presné a v úplnej
zhode sa vzťahuje na Boží plán vekov,
spolu s jeho časmi a obdobiami“ (s. 416).
V roku 1891 vydal Russell tretí diel
svojich prednášok Príď kráľovstvo tvoje,
ktorý obsahuje obšírnu kapitolu venovanú pyramíde (s. 351 – 429). Táto kapitola nesie názov Potvrdenie Božieho kameňa ako svedka a proroka, ktorým je
Veľká pyramída v Egypte. Obsahuje niekoľko nákresov a ilustrácií súvisiacich
s pyramídou, jednu z nich Spoločnosť

Strážna veža uvádza aj vo svojej knihe Svedkovia Jehovovi – hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 201).

Čo učil Russell o Cheopsovej
pyramíde?
Treba podotknúť, že Russell nenazýval
túto stavbu Cheopsovou pyramídou,
lebo si myslel, že jej staviteľom bol
pravdepodobne Melchizedech.2 Je zaujímavé, že pyramídu pokladal za tak
isto dôležitú ako Bibliu, lebo – ako napovedá názov kapitoly venovanej pyramíde – chápal ju ako Božieho „svedka
a proroka“. Ako by to nestačilo, bádatelia nazývali túto pyramídu „svedkom“
Veľkého Jehovu.3 Ešte aj dnes Spoločnosť Strážna veža hovorí, že pyramída sa nazývala „kamenným Božím svedkom“4 a „Bibliou v kameni“5.
Na druhej strane sa však zdá, že v istom zmysle pyramída rozširovala bádateľom biblický „kánon“, keďže Cheopsovu
pyramídu pokladali za „Bibliu v kameni“.
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Svedkovia Jehovovi a Cheopsova pyramída
Čo nebolo v Biblii, to dopĺňala pyramída.
Tak učili napríklad o roku 1910: „Nie je
zhoda medzi týmto svedkom a Bibliou
veľmi nápadná? Dátumy október 1874
a október 1881 sú presné, a hoci sa rok
1910 v Biblii nenachádza, môžeme očakávať nejakú udalosť alebo znamenie
v Cirkvi ku koncu jej pôsobenia.“6
Russell pokladal za rovnako vážne
spochybňovanie Biblie aj pyramídy, nazývajúc jej učenie „vnuknutým“. Učil totiž: „Takto predstavujeme tohto ,svedka‘,
ale očakávame, že jeho vnuknuté svedectvo bude taktiež spochybnené, ako
aj svedectvo Biblie – kniežaťom temnoty, bohom sveta a tými, ktorých zmysly
sú zatemnené pred pravdou.“7
Navyše, Russell na základe pyramídy
a starozákonnej Knihy proroka Daniela
dokazoval, že v roku 1799 sa začal posledný čas: „Tajomstvá Veľkej pyramídy
sa začali objavovať, až prišiel prorokom
Danielom predpovedaný ‚posledný čas‘
(Dan 12, 4 a 9 – 10), keď sa má rozšíriť
poznanie…“8

Manipulácia s rozmermi
pyramídy
Hoci ako vidíme, bol zdôrazňovaný božský pôvod pyramídy, predsa sa bádatelia odvážili zmeniť isté prvky vo svojich
výpočtoch. Stalo sa to, keď prebiehal
nimi očakávaný rok 1914.
Spoločnosť Strážna veža sa tak rozhorlila, že pri zámene slov „Veľká pyramída dosvedčuje, že koniec roka 1874
je začiatkom času súženia“ (angl. vyd.
knihy Príď kráľovstvo tvoje z r. 1903)
na „Veľká pyramída dosvedčuje, že koniec roka 1914 je začiatkom času súženia“ (poľ. vyd. z roku 1919), si nevšimla
a zabudla opraviť vetu zo strany 384,
ktorá znie: „Údaje o časoch, ktoré sme
skúmali vo Svätom písme, poukazujú na
to, že tento čas súženia mal nastať od
času druhého príchodu Krista (v októbri 1874), od tohto času sa mal začať súd
národov“. To však ešte nebolo všetko.
Rok 1874 ako začiatok „času súženia“
bol údajne určený na základe Svätého
písma, a rok 1914 (ktorý ešte aj dnes
Svedkovia Jehovovi uznávajú) bol stanovený na základe rozmerov pyramídy!
Nie je to čudné?
Ponúkam ešte niekoľko Russellových
názorov z vyššie uvedeného dielu jeho
prednášok,9 ktoré stoja za to, aby sme
ich odcitovali:
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– „Nech sa na to pozrieme z hocijakého zorného uhla, Veľká pyramída je
najvýznamnejšou stavbou na zemi, ale
vo svetle výskumov posledných tridsiatich dvoch rokov sme zistili nové veci,
hodné záujmu kresťanov, ktorí sa usilovne zaoberajú skúmaním Božieho slova,
pretože ona (pyramída) zjavne predstavuje náčrt Božieho plánu v zhode s učením všetkých prorokov, a týka sa tak
minulosti, prítomnosti, ako aj budúcnosti“ (s. 356).
– „Veľká pyramída však dokazuje, že
je bodom, v ktorom sa stretávajú významné pravdy vedecké, historické aj
prorocké, a zároveň je svedectvom plne sa zhodujúcim so Svätým písmom a
vyjadruje významnejšie pravdy v pekných a náležitých obrazoch. Ani v najmenšom nie je dodatkom k písanému
zjaveniu, ktoré je dokonalé a úplné a
nepotrebuje nijaké dodatky, ale je veľmi silným svedkom, potvrdzujúcim Boží
plán, a každý bádateľ sa môže presvedčiť a všimnúť si súlad s písaným Božím
slovom a tiež to, že stavba pyramídy bola naplánovaná a vedená tou istou Božou múdrosťou a v skutočnosti sa mala
stať pomníkom svedčiacim o Pánovi zástupov, o ktorom hovorí prorok Izaiáš
19, 19“ (s. 357).
– „Keď všetky ľudské plány a zámery zlyhajú a keď sa ľudia dozvedia o svojom hriešnom stave a bezmocnosti, vtedy začnú volať k Bohu o pomoc. Vtedy
sa Jehova ukáže ako Veľký Spasiteľ, lebo
pripravil Veľkú pyramídu ako svedka, aby
presvedčil svet o svojej múdrosti, prezieravosti a milosti“ (s. 359).
– „Otázka, ktorú Pán Boh dáva Jóbovi
(Jób 38, 3 – 7) ohľadne rozmerov zeme,
sa môže vzťahovať na Veľkú pyramídu a
slúžiť ako ilustrácia pokladaná za hodnovernú, keďže ona sama v sebe, svojimi
rozmermi, reprezentuje zem a Boží plán
týkajúci sa tejto zeme. Ilustrácia sa týka
stavby a zdá sa, že sa dokonale hodí na
tvar pyramídy“ (s. 361).
– „Nemôžeme pochybovať o tom, že
táto starodávna stavba, ktorú spomína
Sväté písmo, je Pánovým ,svedectvom´
v egyptskej zemi, dôkazom, ktorý prinesie chválu Všemohúcemu Bohu a ukáže,
že sa úplne zhoduje s písaným slovom
Božím“ (s. 361 – 362).
– „Kamene Veľkej pyramídy volajú
istým a nepochybujúcim hlasom. Každý
cól tejto veľkej stavby výrečne svedčí
o múdrosti, sile a milosti nášho Boha“

(s. 429). Podľa Russella evanjelista Lukáš
(Lk 19, 40) hovoril o kameňoch pyramídy.
Okrem už spomínaných rokov 1874,
1914 a 1915 pyramída „potvrdzovala“
Russellovi tiež rok 1881 (dátum ukončenia povolania do spoločenstva 144-tisíc
a začiatok obnovy všetkých vecí).10
Na pyramídu sa pýtali Russella i jeho dvaja prívrženci a odpovede na ich
otázky boli vydané v knihe Čo kazateľ
Russell odpovedal na početné otázky,
ktoré dostal.11

Rutherford o pyramíde
Dnes Spoločnosť Strážna veža odmieta učenie o pyramíde, čím vlastne prenáša zodpovednosť za toto učenie na
Russella. Avšak o pyramíde učil taktiež
ich druhý predseda Rutherford, ako sa
hneď presvedčíme. Najskôr však uvedieme súčasný názor Svedkov vyjadrený
v ich knihe Svedkovia Jehovovi – hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 201):
„Počas približne 35 rokov pastor Russell predpokladal, že Veľká pyramída v Gíze bola kamenným Božím svedkom potvrdzujúcim obdobia spomínané v Biblii
(Iz 19, 19). Svedkovia Jehovovi však odmietli názor, že egyptská pyramída by
mala čokoľvek spoločné so skutočným
uctievaním“ (pozri poľ. vydanie Strážnej
veže z 1. a 15. januára 1929).
Vyššie uvedený text akoby sugeroval, že od Russellovej smrti (1916) do
roku 1928 Rutherford neučil o pyramíde. Tu je však niekoľko príkladov, ktoré
hovoria o opaku:
Po prvé, od roku 1917 do roku 1929
Rutherford vydával aj rozširoval prostredníctvom Spoločnosti Strážna veža
Russellove prednášky, ktoré hovorili o
pyramíde, a – ako sme spomenuli vyššie
– integroval v nich obsah, vykonávajúc
zmeny dátumov a rozmerov.
Po druhé, v roku 1917 vydal siedmy
– posmrtný diel Russellových prednášok
Uskutočnené tajomstvo (rozširovaný do
konca 20. rokov), ktorý taktiež obsahoval učenie o pyramíde. Na 68. strane
tejto publikácie boli v tabuľke uvedené
početné príklady toho, čo mala pyramída potvrdzovať z vtedajšieho a niektorých častí dnešného učenia Spoločnosti
Strážna veža.
Tu sú niektoré z nich, pri ktorých
boli v knihe uvedené (ako potvrdenie)
čísla vzaté z „jednotlivých miestností a
chodieb v pyramíde“:
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Jeseň 4127 pred Kr. – Adamov pád;
jeseň 607 pred Kr. – spustošenie zeme
(potopa); jeseň 2 pred Kr. – narodenie Krista; jeseň 1874 – druhý príchod
Krista; jar 1878 – milosť pre Židov a pre
svätých, ktorí usnuli; jeseň 1914 – koniec
pohanských časov; jeseň 2875 – úplnosť
obnovy; jeseň 2914 – vláda navrátená
ľudskému rodu.
Okrem toho autor s Cheopsovou
pyramídou stotožňoval anjela a oltár zo
Zjavenia apoštola Jána (s. 269 a 287).
Uviedol tiež, komentujúc slová zo Zjavenia (14, 15): „Hoď svoj kosák a žni…“:
„Veľká pyramída potvrdzuje učenie Biblie, že prišiel čas žatvy“ (s. 269).
Prvá kniha, ktorú Rutherford samostatne vydal, bola Božia harfa. Jej prvé
vydanie sa objavilo roku 1921 a vydávala sa až do roku 1930.12 V nej taktiež
odznela chvála na pyramídu: „Kameň na
vrchole pyramídy je uholným kameňom,
sám osebe je dokonalou pyramídou. Ostatní členovia tela sa teda musia podriadiť Kristovi, ktorý je uhoľným kameňom,
ako to krásne ukazuje Veľká pyramída
v Egypte. Pozri Izaiáš 19, 19“ (s. 194).
Zostane asi tajomstvom Spoločnosti
Strážna veža, ako mohla súhlasiť s protirečivým učením, keď koncom roka 1928
odmietla učenie o pyramíde a zároveň
až do roku 1930 vydávala Božiu harfu,
ktorá ho podporovala!
Roku 1923 Rutherford vydal brožúru Poroba sveta, v ktorej o pyramíde
písal takto: „Druhý diel Štúdií v Písme
Nastal čas pojednáva o biblickej chronológii a v dnešnej dobe podčiarkuje jej
dvojnásobný význam, o to viac, že predpovedané udalosti sa začali plniť v uvedených rokoch. Ďalším potvrdením tohto sú rozmery Veľkej pyramídy v Gíze,
v Egypte“ (s. 29).
Vo svojich ďalších publikáciách, vydaných po roku 1928, Rutherford začal nečakane ostro kritizovať učenie o
pyramíde a tých bádateľov, ktorí ju podľa Russella naďalej uznávali. Roku 1929
vydal dielo Proroctvo, v ktorom učil:
„Počas určitého obdobia bádatelia Božieho slova vzťahovali toto proroctvo
na Veľkú pyramídu v Egypte; odkedy
však Pán prišiel do svojej svätyne a
Božie blesky osvetľujú jeho slovo, ľud
svätyne môže pozorovať, že proroctvo
sa nijakým spôsobom nevzťahuje na tú
masu kameňa v Egypte. Je to proroctvo
od Jehovu dané svetu, čiže satanskej organizácii predstavenej Egyptom“ (s. 219).

Svedkovia Jehovovi a Cheopsova pyramída
Roku 1930 Rutherford vydal dva diely komentára k Apokalypse pod názvom
Svetlo, v ktorom učil:
– „Tí, ktorí odoberajú z Božieho slova Zjavenia, alebo k nemu pridávajú –
pridaním znakov ako o pyramíde v Gíze
– nedosiahnu odpustenie“ (1. diel, s. 12).
– „Ale aj tí, ktorí tvrdia, že sa nachádzajú v stave zmierenia s Bohom, aj
tých sa bude týkať hrozba Apokalypsy.
Božie blesky jasnejšie ako kedykoľvek
predtým zjavili jeho pravdy a zámery.
Svetlo o ,vrchnosti’ (Rim 13), ,pyramíde
v Gíze’ (Iz 19, 19), Knihe Jób, o proroctve Daniela (Dan 12), a svetlo týkajúce sa ďalších proroctiev vyvolalo veľký
ohlas a otrasy a mnohí boli vyhodení“
(2. diel, s. 65).
– „Teraz nech nikto nič nepridáva
k tomuto proroctvu, tvrdiac napríklad,
že kopa kameňov v Egypte je svedkom
Božím. Boh predpovedal, že satanská organizácia, a rovnako i všetci tí, ktorí ju
podporujú, budú zničení v Armagedone“
(2. diel, s. 302).

Zaoberali sa Svedkovia Jehovovi
démonizmom?
Po smrti Rutherforda (1942) Spoločnosť Strážna veža písala o pyramíde
málo. Avšak ešte v roku 1956 sa v anglickom vydaní Strážnej veže13 nachádzal
obšírny polemický článok kritizujúci samotnú pyramídu, ako i osoby, ktoré ju
naďalej uznávajú. Mala pyramída ešte
aj vtedy tichých a skrytých stúpencov
medzi Svedkami Jehovovými? V poľštine tento článok vyšiel v Strážnej veži
5/1961 a mal príznačný názov: Veľká pyramída v Gíze. Dielo opravdivého uctievania alebo klamstva? Aby Svedkovia
Jehovovi nemali už nijaké pochybnosti,
boli do textu vložené ešte dve mimoriadne vety:
– „Nezostáva nám nič iné, ako prijať
záver, že (pyramída) musela byť postavená skôr pomocou démonickej sily, než
pričinením Boha Jehovu“ (s. 14).
– „Určite ju nepostavili ľudia oddaní úprimnému uctievaniu Boha Jehovu,
ale ľudia praktizujúci astrológiu, ktorá
je prejavom diabolského náboženstva,
a bola postavená na podporu takéhoto
náboženstva“ (s. 15).
Môžu v súvislosti s týmito závermi
Strážnej veže Svedkovia Jehovovi s čistým srdcom povedať, že sa nikdy nezaoberali démonizmom?

Neskôr k zaujímavým záverom dospela aj Strážna veža 8/1969: „Ctitelia pravdivého Boha sa však museli úplne oslobodiť od pohanského učenia a
zvykov. Napríklad ešte nejaký čas po roku 1916 dávali pozor na to, aby nosili
oblečenie, ktoré dodávalo akoby svätejší výzor, pokladali veľkú egyptskú pyramídu za ‚Bibliu v kameni‘, oslavovali také
pohanské sviatky, ako je napríklad ‚Božie
narodenie‘, používali pohanské symboly
ako kríž a pestovali ďalšie nečisté náboženské obyčaje“ (s. 4).
Nedávno opäť Spoločnosť Strážna
veža pripomenula Svedkom Jehovovým
záležitosti spojené s pyramídou. Ktovie,
či sa tak nestalo pre rozpaky mnohých
nových zvestovateľov, ktorí sa o nej
dozvedali pokútne alebo od druhých ľudí, ktorých stretali počas zvestovania.
Strážna veža 1/2000 (s. 9 – 10) uvádza: „V roku 1886 Charles T. Russell
vydal knihu Boží plán vekov, v ktorej sa
našiel náčrt poukazujúci na súvis dejín
ľudstva s Veľkou pyramídou v Egypte.
Táto hrobka faraóna Chufeva bola pokladaná za stĺp, o ktorom sa hovorí
v Knihe Izaiáš 19, 19 – 20: ‚V ten deň
bude Pánov oltár v strede egyptskej
krajiny a pri jej hranici Pánov pomník.
A bude znamením a svedectvom Pánovi
zástupov v egyptskej krajine…‘ Čo malo spájať túto pyramídu s Bibliou?
Tvrdilo sa napríklad, že dĺžka niektorých chodieb vo Veľkej pyramíde poukazuje na čas začiatku ‚veľkého súženia‘ spomínaného v Evanjeliu podľa
Matúša (Mt 24, 21). Niektorí bádatelia
Biblie boli takí uchvátení rozmermi rôznych častí tejto pyramídy, že sa pokúšali
na ich základe určiť také veci, ako deň,
v ktorom pôjdu do neba!
Táto ‚Biblia v kameni‘, ako ju nazvali,
sa tešila veľkej úcte niekoľko desaťročí,
až do času, keď v anglickej Strážnej veži z 15. novembra a 1. decembra 1928
(poľ. vydanie z 1. a 15. 1. 1929) sa objavilo tvrdenie, že na podporu svedectva,
nachádzajúceho sa v Biblii, Jehova nepotreboval žiadne kamenné pomníky postavené pohanskými faraónmi a pokryté démonickými astrologickými znakmi.“

Naďalej veria pyramíde
Svedkom Jehovovým – napriek tomu,
že odmietli učenie o Cheopsovej pyramíde – sa ale nepodarilo celkom oslobodiť spod jej znamenia. Prečo?
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Každý návštevník, ktorý v Pittsburghu (Allegheny) navštívi Russellov hrob,
uvidí vedľa jeho náhrobku miniatúru
Cheopsovej pyramídy, ktorej rozmery
pokladal za potvrdenie svojho proroctva. Fotografiu náhrobku i pyramídky
prináša Teraźniejsza prawda a Zwiastun
Chrystusowej Epifanii 5/1997 (s. 69)14,
vydávané epifanistami, ktorí až dodnes
hlásajú, ba dokonca rozvinuli Russellovo
učenie o pyramíde. Ani ďalšia skupina,
bádatelia, ktorá sa pokladá za pokračovateľa Russellovho učenia, sa nehanbí za
túto pyramídku a prináša ju na fotografii vo svojom časopise Šwit Królestwa
Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa 6/1986 (s. 17 a 19).15
Takisto je zaujímavé, že kniha Svedkovia Jehovovi – hlásatelia Božieho kráľovstva (s. 64), hoci ukazuje Russellov
náhrobok s nápisom The Laodicean
Messenger (Laodicejský posol), predsa
nespomína pyramídu, ktorá nie je ani
v zábere fotografie, i keď sa nachádza
tesne vedľa hrobu! Žeby sa Spoločnosť
Strážna veža hanbila za tento náhrobok? Alebo chce ukryť túto skutočnosť
pred Svedkami Jehovovými a pred nami? Na dôvažok, minimálne od roku 1950
sa ani v publikáciách Spoločnosti Strážna
veža táto pyramída vôbec nespomína.
Nakoniec sa vynára ešte jedna otázka: Sú si Svedkovia Jehovovi, keď dnes
učia o démonickom a diabolskom pôvode Cheopsovej pyramídy, vedomí toho,
že i Russell, Rutherford a členovia Spoločnosti Strážna veža, ktorí o nej kedysi
učili, boli pod týmto vplyvom démonov?

Ako tomu teda máme rozumieť?
Ilustračné foto: G. FELS; archív
Z časopisu SEKTY i FAKTY preložila: –dj–
Poznámky:
1

Tento náčrt sa nachádza aj v publikácii Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego,
1995, s. 162
2 Przyjdź Królestwo Twoje, s. 367
3 Tamže, s. 363
4 Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, s. 201
5 Strážna veža 1/2000, s. 9
6 Przyjdź Królestwo Twoje, s. 413
7 Tamže, s. 362
8 Tamže, s. 362, por. tiež s. 17
9 Vydanie z roku 1919 (s originál. pravopisom)
10 Tamže, s. 415 – 417, por. tiež s. 411 – 414
11 Vydanie z roku 1947, s. 403 – 404 a 704 – 705
12 Strážna veža 5/1979, s. 5
13 The Watchtower z 15. 5. 1956, s. 297 – 300
14 Vydavateľ: Świecki Ruch Misyjny Epifania
15 Vydavateľ: Stowarz. Badaczy Pisma Świętego
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Čo poradiť príbuzným?

Náboženstvo
na streche sveta (1)

ZUZANA ONDOMIŠIOVÁ

P

red päťdesiatimi piatimi rokmi vtrhla na povel Mao Ce-tunga do Tibetu čínska armáda, obsadila
ho a pripojila k Číne. Vývoj jednej z najzvláštnejších svetových kultúr bol prerušený a definitívne
zmenený. Tajomná, nedostupná krajina na streche sveta bola násilne zbavená mystiky, kúzla a záhadných rituálov. Katastrofálny vplyv na kultúru a náboženstvo v Tibete malo krvavé potlačenie protičínskeho povstania Tibeťanov v roku 1959. Vzdelaní mnísi a náboženskí učitelia, kláštorná hierarchia,
úradníci bývalej tibetskej vlády, aristokrati i obyčajní ľudia boli v odvete zabíjaní, mučení, zatváraní
do väzenia a pracovných táborov. Kláštory boli zbúrané, mnísi pobití či rozohnaní. Útek 14. dalajlámu
do indického exilu v marci 1959 uviedol do pohybu vlnu niekoľkých desiatok tisíc utečencov.
S odchodom vysokých lámov i prostých
mníchov do exilu po roku 1959 sa zachovanie a udržovanie tradícií presúva do
krajín exilu, kde od šesťdesiatych rokov
20. storočia nastupuje fenomén šírenia
tibetského budhizmu v západných (Európa, Amerika, Austrália) i vo východných krajinách (India, Nepál, Tchaj-wan).
Zakladajú sa budhistické centrá jednotlivých línií a tradícií, zväčšujú sa exilové
komunity, lámovia odovzdávajú učenie
narastajúcemu počtu západných žiakov,
pracujú na univerzitách, vyučuje sa tibetčina, budhizmus, prekladajú a publikujú sa texty, Západniari prijímajú mníš-

ske sľuby. Vedie sa dialóg budhistického
pohľadu na svet s psychológiou, ekológiou, prírodnými vedami. Rastu popularity budhizmu a záujmu o tibetské
duchovné tradície pomáha i neúnavná
aktivita 14. dalajlámu, ktorý cestuje do
mnohých krajín sveta, zúčastňuje sa na
medzináboženských dialógoch, vedeckých konferenciách i významných politických stretnutiach.
I v Česku a na Slovensku sa pravidelne schádzajú pri štúdiu a meditácii
žiaci tibetských budhistických smerov,
cestujú do zahraničia za jednotlivými učiteľmi a ich výkladom Budhovho učenia,

alebo ich pozývajú na prednášky a semináre. Do češtiny a slovenčiny sa prekladajú knihy tibetských exilových majstrov, ktorí publikujú na Západe.
Postupne od osemdesiatych rokov,
keď sa v Číne a Tibete skončila éra najtuhších protináboženských represií, prežíva Budhovo učenie renesanciu v medziach možností i v samom Tibete. Dá
sa teda hovoriť o novej vlne šírenia budhizmu? Aký je dnešný život v tibetských
kláštoroch? Ako je to s ich obnovou?
Koľko žije v Tibete mníchov a mníšok?
Akú podobu má náboženská prax? Sú
obrady tajné alebo verejné? Aké miesta
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Náboženstvo na streche sveta
navštevuje najviac pútnikov? Podobné
otázky napadnú človeku, keď sa do Tibetu príde pozrieť ako turista alebo
sa stretne s literatúrou či dokumentárnymi filmami.
Tibet sa mi podarilo po prvýkrát navštíviť už v roku 1988 a od toho času sa
sem pravidelne vraciam. Navštevujem
rozmanité miesta, veľké kláštory na turistických trasách i odľahlé pustovne
v horských samotách, stretávam sa
s pútnikmi, nomádmi i dedinčanmi, ktorí
udržujú staré zvyky a tradície, vydávajú
sa na náboženské púte do vzdialených
posvätných miest alebo sa zúčastňujú
na obradoch a slávení sviatkov vo svojich miestnych kláštoroch. Zaujíma ma
stav a novodobý vývoj tibetskej tradičnej kultúry a náboženstva. Zaujíma ma,
čím tibetská kultúra oslovuje človeka Západu, čo mu môže ponúknuť.
Aby sme si mohli povedať viac o súčasnej situácii, vydáme sa najprv do histórie, do obdobia, keď sa Budhovo učenie začalo šíriť v Tibete, a priblížime si
dôležité osobnosti a udalosti, ktoré Tibeťania dodnes vnímajú ako kľúčové pre
svoj spôsob nazerania na svet a svoje
postavenie v ňom. V druhej časti tohto
seriálu sa budeme venovať jednotlivým
tradíciám a školám tibetského budhizmu, ich vzniku a súčasnému rozšíreniu.
Priblížime si ich učenie, základné pojmy
a navštívime tiež ich významné kláštory
a pútnické miesta. V záverečnej tretej

časti sa zameriame na tradície ľudového
náboženstva, ktoré v sebe často spája
prvky starého šamanizmu i budhizmu.
Pozrieme sa, ako Tibeťania chápu život
a smrť, ako vidia svoju existenciu vo
vesmíre, svoju budúcnosť.

Bönizmus
Keď sa mnoho storočí po Budhovej smrti začalo jeho učenie dostávať do tibetského prostredia, stretlo sa s pôvodnými miestnymi náboženskými tradíciami,
ktoré vychádzali z ázijského šamanizmu
a animizmu. K týmto praktikám patrilo
uctievanie prírodných síl, viera v duchov,
božstvá i démonov, krvavé obety a pod.
Boli tu prítomné i vplyvy pochádzajúce
zo starej Perzie.
O tomto starom náboženstve a jeho podobách pred príchodom budhizmu do Tibetu toho vieme veľmi málo.
Pre jeho rôzne prejavy sa vžilo súhrnné
označenie bön alebo bönizmus. Po tom,
ako budhizmus definitívne získal vodcovské postavenie, sa bönizmus po jeho
boku transformoval a prežil tak do súčasnosti. Až nedávno i 14. dalajláma
uznal a ocenil bönizmus ako jeden z významných duchovných prúdov, ktorý
ovplyvnil podobu tibetskej tradičnej kultúry. S postupom prekladania a skúmania starých náboženských textov sa
ukazuje, že predovšetkým v ranom období bönizmus ovplyvňoval a modifikoval

Pútnik s modlitebným mlynčekom, posvätnými knihami a tibetským slaným čajom
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budhistické učenie. A celkom iste práve
začlenenie bönistických duchov a božstiev do budhistického panteónu napomohlo vznik zvláštnej formy tibetského
budhizmu, ktorá sa v staršej literatúre
označuje ako lamaizmus. K bönizmu sa
v ďalších pokračovaniach ešte vrátime.

Prvé šírenie budhizmu v Tibete
(ngadar)
Do Tibetu začal budhizmus pozvoľna
prenikať z Číny a Indie už v 3. – 4. storočí.
Až v 7. storočí sa však v Tibete skutočne zakorenil, keď budhizmu naklonený
kráľ (dharmarádža) Songcän Gampo uskutočnil dva diplomatické sobáše. Oženil sa s dvoma budhistkami – nepálskou
princeznou Bhrkutí Déví (ktorú Tibeťania nazývajú Balza, t. j. nepálska nevesta) a čínskou princeznou Wen-čcheng
(nazývanou Tibeťanmi Gjaza, t. j. čínska
nevesta). Obe so sebou do Tibetu priviezli zo svojich krajín vzácne relikvie
– Balza sochu Budhu Akšóbhji a Gjaza
sochu Budhu Šákjamuniho. Pre obe tieto sochy boli v Lhase vystavané chrámy
Ramočhe a Džókhang.
Predovšetkým Džókhang ukrývajúci
sochu Budhu zvanú Džowo sa dodnes
považuje za najvýznamnejšiu tibetskú
budhistickú svätyňu. Každý deň od skorého rána do večernej tmy okolo nej
prúdia davy Tibeťanov z Lhasy i vzdialených miest, obchádzajú v smere hodinových ručičiek pútnický okruh okolo chrámu zvaný Barkor, na ktorom sú stovky
stánkov a obchodíkov. Predávajú sa tu
modlitbové mlynčeky, sošky, budhistické ružence, náboženské texty tlačené
dosiaľ v kláštoroch ručne z drevených
matríc na podlhovasté jednotlivé listy
papiera, obetné misky a lampičky, rituálne bubienky, lastúry, činely a dlhé trúbky, ktoré sa používajú pri obradoch.
Môžete tu však kúpiť i oblečenie, doma
tkané vlnené látky a ručne viazané tradičné koberce, ako aj budíky, hodinky,
okuliare, či kabáty a topánky z výpredaja čínskej armády. Pred hlavným vchodom, ale i cestou po Barkore, niektorí
pútnici konajú rituálne poklony celým
telom až na zem, v dave znie medzi
perami mumlaná mantra Óm mani padme húm, ktorou sa Tibeťania dovolávajú ochrany Čänräziga, božstva súcitu a
patróna Tibetu. Na Barkore i v priľahlých
uličkách starej Lhasy posedávajú hlavne
v podvečer skupinky mníchov, mníšok a
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laikov a melodicky prespevujú modlitby.
Okoloidúci im do škatuliek pridávajú pár
drobných a hneď sa zase ponáhľajú do
ďalšieho kola rituálneho okruhu.
Za hlavného iniciátora prvej vlny šírenia budhizmu v Tibete sa tradične považuje druhý z dharmarádžov, kráľ Thisong Decän, ktorý vládol zjednotenej
tibetskej ríši v rokoch 755 – 797. Kráľ
poslal svojho ministra Ba Salnanga do
Nepálu, aby pozval indického učenca
(panditu) Šántarakšitu šíriť ďalej Budhovo učenie. Šántarakšitu však z Tibetu
po krátkom čase vypudili prívrženci pôvodného tibetského kultu – bönizmu
pod zámienkou, že bönistickí duchovia
zeme sú podráždení a spôsobujú búrky,
blesky, záplavy a iné prírodné katastrofy.
Šántarakšita kráľovi odporučil, aby namiesto neho pozval tantrického majstra
Padmasambhavu. Minister Ba Salnang
bol opäť vyslaný, aby doručil pozvanie.

Guru Rinpočhe
Padmasambhava bol majstrom zaklínacích formúl dháraní a znalcom tantrických praktík a magických vied. S ich pomocou dokázal presvedčiť bönistických
odporcov a podmaniť si bönistických
duchov zeme, ktorých rituálne zaviazal
prísahou ochraňovať Budhovu náuku.
Mnohí z nich tak boli prijatí do budhistického panteónu a stali sa mocnými a
hrozivými strážcami a ochrancami kláštorov i laických budhistov.
Sám Padmasambhava (t. j. Z lotosu
zrodený), ktorého Tibeťania častejšie než
Päma Džungnä oslovujú úctivým titulom Guru Rinpočhe (Najvzácnejší učiteľ),
sa stal jednou z najobľúbenejších a stále živých postáv tibetského budhizmu.
Po celej krajine je množstvo pútnických
miest a jaskýň odvodzujúcich svoj význam od majstrovho pobytu a pôsobenia. Takmer v každom kláštore či svätyni
nájdeme jeho sochu. I kráľ Thisong Decän natoľko ocenil jeho tantrické umenie, že mu ako duchovnú družku ponúkol svoju manželku Ješe Cchogjal. Ješe
Cchogjal sa stala žiačkou Guru Rinpočheho a nakoniec s ním pre intrigy kráľových ministrov odišla do jaskýň venovať
sa tantrickým meditáciám a cvičeniu, ku
ktorým treba spojenie mužskej a ženskej energie.
Tantra znamená kontinuitu, neprerušený prúd plynúci od nevedomosti
k osvieteniu či prebudeniu. Zahrnuje po-

Náboženstvo na streche sveta
kročilé praktiky, ktoré umožňujú dosiahnuť stav budhovstva už počas jediného ľudského života. Nie sú však vhodné
pre každého adepta.

Stavba kláštora Samjä
Do Tibetu sa znovu vrátil i Šántarakšita
a čoskoro sa rozhodlo o stavbe kláštora.
Jeho plány zhotovil Šántarakšita na základe modelu indického kláštora v Odantapurí (dnešný Bihár), zničeného moslimskými útočníkmi roku 1193. Počas
dvanástich rokov bol vystavaný kláštor
Samjä, ktorý mal podobu trojrozmernej
mandaly zrkadliacej štruktúru vesmíru
podľa budhistickej kozmológie. Tu bolo
na sklonku 8. storočia zasvätených do
mníšskeho rádu prvých sedem mužov,
vybraných z aristokratických rodín, ktorí sa podrobili cvičeniu a školeniu pod
vedením Šántarakšitu.
Samjä sa rýchlo stalo centrom sprostredkovania a výmeny budhistickej náuky a kultúry. Spočiatku tu pôsobili čínski a indickí budhistickí učenci a mnísi,
ktorí sa so svojimi tibetskými žiakmi podieľali na prekladoch budhistických textov do tibetčiny.
Medzi prívržencami dvoch rozličných
spôsobov výkladu doktríny, ktoré sa šírili po Tibete, sa však objavili konflikty.
Indická tradícia zdôrazňovala systematické štúdium a dlhodobú prax, dodržovanie etických pravidiel a disciplíny a
pripomínala dôležitosť konania dobrých
skutkov. Až spojením takto smerovaného úsilia je možné pokročiť na stupňovitej ceste vedúcej ku konečnému prebudeniu a nirváne. Čínsky smer naproti
tomu ponúkal čchanové (zenové) poňatie, že prebudenie je okamžité poznanie,
ktoré môže prísť v záblesku vedomia, a
treba len jedno – byť na to pripravený
otvorenou mysľou, úplnou duševnou a
fyzickou nečinnosťou.
Sám kráľ Thisong Decän nakoniec inicioval verejnú rozpravu, ktorá prebiehala v rokoch 792 – 794 v Samjä (podľa
niektorých prameňov v Lhase). V prospech indického systému argumentoval
Šántarakšitov žiak Kamalašíla a z pozície čchanového prístupu hovoril čínsky
mních Hašang Mahájána. Výsledkom bolo
nielen kultúrne, ale i politicky ovplyvnené rozhodnutie kráľa Thisong Decäna vyhlásiť práve indický výklad budhistickej
doktríny za štátne náboženstvo Tibetu,
o čom boli spísané úradné dokumenty

a kráľovský edikt bol taktiež vyrytý do
kamennej stély (doringu), ktorá dodnes
stojí vedľa vchodu do hlavnej chrámovej budovy v Samjä. Za Thisong Decäna
bolo tiež vypravené posolstvo do indického Bódhgaja, aby pre stúpu (čhörten)
v Samjä získalo ako relikviu časť ostatku
Budhu Šákjamuniho.
Budhistické učenie sa rozvíjalo aj za
vlády nasledovníkov Thisong Decäna a
predovšetkým potom za vlády 3. dharmarádžu Ralpačäna (vládol 817 – 841
alebo 815 – 842). Do Tibetu prichádzalo
množstvo indických učencov (panditov)
a majstrov a pokračovali práce na prekladoch budhistických textov do tibetčiny. Z tohto obdobia pochádzajú i prvé pokusy o štandardizáciu budhistickej
terminológie a prvý sanskritsko-tibetský
lexikón na prekladanie budhistických textov Mahávjúpatti.
Podpora a rozkvet budhizmu v Tibete boli násilne prerušené až krutovládou
Ralpačänovho brata Langdarmu, ktorý
využil napätú situáciu, intrigy a vnútornú
nejednotnosť kráľovského dvora. Nechal
zavraždiť Ralpačäna a ako prívrženec
bönizmu rozmetal všetky budhistické
kláštorné strediská v centrálnom Tibete, zničil svätyne, spálil texty a rozprášil
mníchov. Zhruba na sto rokov sa mu podarilo zbrzdiť šírenie Budhovej náuky na
streche sveta.

Rozpad jarlunskej dynastie
Vláda protibudhisticky zameraného kráľa Langdarmu znamenala nielen zbrzdenie šírenia Budhovho učenia medzi Tibeťanmi, ale v dôsledku rozpadu kráľovskej
dynastie a rozkladu zjednocujúcej moci
najmä koniec „zlatej éry” tibetských dejín.
Darma, prezývaný Langdarma, bol
jedným z piatich synov kráľa Sänalega
(vlastným menom Thide Songcän, vládol od začiatku 9. stor. do svojej smrti
r. 815), potomka dharmarádžu Thisong
Decäna. Pre jeho divokú povahu a vlastnosti mu ministri upreli jeho nástupnické
právo a za kráľa vyhlásili jeho mladšieho probudhisticky orientovaného brata
Ralpačäna, ktorý počas svojej úspešnej
vlády ďalej posilnil politické postavenie
Tibetu (r. 821 uzavretie mierovej zmluvy s čínskym cisárom, vojenské úspechy
v regióne) a upevnil pozíciu budhizmu:
pôsobenie indických učencov v zemi,
nové preklady a revízie budhistických
textov, podpora mníchov a kláštorného
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Hrozivé masky ochranných božstiev sa používajú pri obradných tancoch mníchov
života. No v dôsledku rastúcich vnútorných problémov a intríg zo strany prívržencov Darmu bol kráľ Ralpačän roku
836 (resp. 838) zavraždený.
Na jeho miesto konečne nastúpil Darma, ktorý okamžite začal s represiami
namierenými proti vyznávačom budhizmu. Nechal uzavrieť a plieniť všetky kláštory, nútil mníchov k správaniu popierajúcemu ich mníšske sľuby, neposlušných
trestal smrťou. Neúnosnou perzekúciou
sa mu podarilo vyničiť budhizmus v centrálnom Tibete a zvyšných mníchov rozohnať a zatlačiť do okrajových oblastí.
Kráľ Langdarma bol nakoniec roku 842
zavraždený rukou mnícha Lhalung Palgji
Dordžeho, ktorý na seba vzal zodpovednosť za takýto čin.
Smrť Langdarmu viedla k rozpadu
kráľovskej ríše a rozdrobeniu moci do
niekoľkých politických centier. Boj o
nástupníctvo sa odohral medzi dvoma
Langdarmovými manželkami. Staršia
kráľovná, ktorej syn Jumtän mal právo
nastúpiť po otcovi na trón, bola v podozrení, že pre svoju neplodnosť prijala
za svoje odložené dieťa, a že teda ani
nejde o právoplatného následníka. Za
Langdarmovho nástupcu a dediča bol
nakoniec vyhlásený Ösung, syn mladšej
kráľovnej. Ten neskôr zasadol na kráľovský trón v Lhase. Jumtän sa nechcel
vzdať svojich výsad, odobral sa teda do
Jarlungu, bývalého mocenského centra
tzv. jarlunskej dynastie, a nastolil tu
zvláštnu líniu tibetských kráľov.
Schizma v kráľovskej nástupníckej línii a ústrednej autorite krajiny bola dovŕšená o generáciu neskôr, keď sa o ďalšie
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rozdelenie moci postarali dvaja Ösungovi vnuci. Thi Taši Cegpal sa zmocnil vlády
nad západnou časťou centrálneho Tibetu a stal sa kráľom Cangu. Jeho brat Kjide Ňimagön odišiel do Purangu v západnom Tibete a založil preslávenú západnú
líniu tibetských kráľov, ktorej predstavitelia mali o dve generácie neskôr zásadné
zásluhy na obnovení záujmu o budhizmus
v celom Tibete. Iniciovali stavbu kláštorov, prekladanie textov a pozývali indických učencov, čím pomohli spustiť takzvané druhé šírenie budhizmu v Tibete.

Druhá vlna šírenia budhizmu
v Tibete (čhidar)
Rozpad kráľovskej dynastie na niekoľko
mocenských centier v polovici 9. storočia a súperenie drobných hegemónov
o miestny vplyv viedlo k totálnej decentralizácii štátnej moci. Trištvrte storočia trvalo, než dozneli dôsledky Langdarmových perzekúcií a otvoril sa znovu
priestor na obnovenie záujmu o budhizmus. Vplyvom Langdarmovho vyvádzania boli oázy, kde mohol budhizmus
prežívať, vytesnené na okraje tibetskej
kultúrnej oblasti, do východného a západného Tibetu.

Ostrovy budhizmu na východe
Na začiatku 10. storočia ohrozoval mestá v severozápadnej Číne obývané Ujgurmi malý výbojný štát Miňag (po čín.
Si-sia). Vo svojom susedstve na západe
v oblasti dnešného Si-ningu narážajú
však miňaskí dobyvatelia na práve sfor-

mované tibetské kráľovstvo Congkha
(po čínsky Čching-tchang). Budhistický
štát Congkha, kde boli hlavnou politickou silou mnísi, trval približne do roku
1100. Udržoval kontakty ako s Čínou,
tak s kan-čouskými a turfanskými Ujgurmi. Predovšetkým Ujguri z Turfanu boli
prevažne vyznávačmi budhizmu a manicheizmu. Do Congkhy sa pred perzekúciou a úpadkom svojej viery sťahovali
budhistickí mnísi z centrálneho Tibetu.
Iní sa usadzovali medzi nomádmi na
rieke Mačhu (Žltá rieka) v Amdu. K nim
neskôr Cchana Ješe Gjalcchän, následník
kráľa Ösunga z Jarlungu, vyslal skupinu
žiakov, ktorí mali študovať budhizmus,
zložiť príslušné mníšske sľuby a získať
zasvätenia, ktoré by umožnili im samotným prijímať do svojich rúk mníšske sľuby novicov, vyučovať a pomôcť tak obnoviť budhizmus v centrálnom Tibete.
Po ich návrate nad nimi držal ochrannú
ruku syn medzitým zosnulého Cchana
Ješe Gjalcchäna, kráľ Ngadag Thipa. Bol
obnovený prvý tibetský kláštor Samjä a
čoskoro založené i ďalšie.

Západný Tibet
Ohniskom, kde zostal budhizmus zachovaný, hoci v trochu degenerovanej
podobe, bol aj západný Tibet. Po rozohnaní prívržencov Budhovho učenia
Langdarmom, popretrhávaní oficiálnych
väzieb na budhistických učencov a majstrov za hranicami Tibetu a obmedzení
priamej duchovnej výmeny dochádzalo
k degenerácii učenia. V 10. – 11. storočí pôsobili v západnom Tibete niektorí
ženatí tantrici, ktorí si inštrukcie istých
tantier vysvetľovali doslovne namiesto
symbolického výkladu. Títo arccho bande, mnísi zabijaci, napádali a zabíjali mužov a ženy, jedli ich mäso, pili alkohol a
oddávali sa sexu. Rozšírenie takých praktík volalo po vyjasnení tradície a náprave verejnej morálky.
Vnuk kráľa Kjide Ňimagöna, Cänpo
Khorre, ktorý nastúpil na trón v západotibetskej oblasti Ngari, odovzdal čoskoro vládu svojmu mladšiemu bratovi
menom Songnge a sám sa stal mníchom. Ako mních prijal meno Ješe Ö. Jeho meno sa spája s prídomkom lhalama, svätý láma. Zaslúžil sa o postavenie
prvého a najdôležitejšieho budhistického kláštora v západnom Tibete, svojím
významom porovnateľného so stredotibetským Samjä – kláštor Thoding (nie-
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kedy tiež Tholing) na brehu Satladže sa
stal centrom obrodenia Budhovej náuky.
Cänpo Khorre poslal 21 mladých mužov študovať sanskrit a budhizmus do
Kašmíru, len dvaja z nich však prežili
ťažkosti spojené s odlišným podnebím a
útrapami cesty. Z týchto dvoch sa stali
významní prekladatelia. Rinčhen Zangpo
(958 – 1055) a Legpä Šerab sa vrátili do
Tibetu v sprievode indických učencov –
panditov a so správami o raste konfliktu
medzi hinduistami, budhistami a moslimami na druhej strane Himalájí.
Príchod panditov v roku 978 sa považuje za skutočný začiatok renesancie
budhizmu v Tibete. Hoci boli panditi prívržencami rozličných budhistických škôl,
prevažovala tantrická forma mahájány.
Pre počiatočné problémy s duchovnou
praxou došlo nakoniec v tejto prvej etape obnovy budhizmu len k reforme vo
formálno-vymedzovacej rovine.

podľa prístupu ku konečnému poznaniu
do troch skupín, sa stal jedným zo
základných pilierov budhistickej náuky
v Tibete.
Keď už sa majstrov trojročný pobyt
v Tibete chýlil ku koncu a Atíša sa vydal
na cestu späť do Indie, pripojil sa k nemu laik z centrálneho Tibetu Dom Tönpa
(zvaný aj Domtön), ktorý sa chcel stať
jeho žiakom. Hneď ako sa ukázalo, že
cesta cez Nepál do Indie je pre vnútorné nepokoje nepriechodná, využil Domtön túto situáciu, aby Atíšu pozval na
návštevu centrálnych tibetských provincií Ü a Cang. Tam po rozpade tibetskej ríše navzájom súperilo mnoho malých kniežatstiev, na ktorých čele často
stál priamo nejaký láma alebo člen aristokratickej rodiny prepojenej s miestnymi náboženskými centrami. Dochádzalo tu ku konfliktom medzi prívržencami
budhizmu a bönizmu.

Atíša

Obnova budhizmu v centrálnom
Tibete

Potom pozval Ješe Ö do Tibetu tiež
významného indického učenca Atíšu
Dípankarašrídžňánu (982 – 1054), ktorý v tom čase pôsobil na budhistickej
univerzite Vikramašíla v severoindickom
kráľovstve Magadha. Ten však vzhľadom
na nábožensky vypätú situáciu v Indii
pozvanie odmietol.
Čhangčhub Ö vyslal znovu posla
do Nepálu, aby priviedol majstra Atíšu.
Znalec všetkých smerov Budhovho učenia, učiteľ na významnej severoindickej
budhistickej univerzite Vikramašíla a tantrický majster, Bengálec Atíša (982 –
1054) nakoniec vyslyšal naliehanie Tibeťanov, aby navštívil ich krajinu, avšak
jeho misia do Tibetu mala byť ohraničená lehotou troch rokov. Atíšovo rozhodnutie vydať sa do Tibetu vraj podporilo počas modlitieb a meditácií i jeho
osobné ochranné božstvo Tára (po tibetsky Dolma).
Rok 1041 strávil Atíša so svojím
sprievodom v Nepále a roku 1042 sa už
naplno venoval korigovaniu a revidovaniu tibetských prekladov budhistických
textov v západotibetskom kláštore Thodingu. Počas svojho pobytu tu Atíša
napísal v sanskrite svoje kľúčové dielo
Bódhipathapradípa. Tento text, v tibetčine nazvaný Čhangčhub lamgji dönme
(Lampa ukazujúca cestu k osvieteniu),
v ktorom Atíša podal všeobecný prehľad
učenia mahájány a rozdelil budhistov

Po svojom príchode do stredného Tibetu Atíša videl, že záujem o bohatstvo
a moc v duchovnej vrstve spoločnosti
priamo protirečí zmyslu Budhovho učenia. Rozhodol sa preto zostať. Vplyvní vládcovia a mnísi sa predháňali, aby
mohli Atíšovi ponúknuť pohostinstvo vo
svojich domoch a na svojich hospodárstvach. Po niekoľkomesačnom pobyte
v Samjä a ďalších miestach vrátane
Lhasy zakotvil Atíša v Ňethangu vzdialenom od hlavného mesta asi 20 kilometrov. Na tomto mieste potom pôsobil niekoľko rokov až do svojej smrti
roku 1054. Jeho ostatky boli uložené
do čhörtenu a neďaleko od neho nechal Atíšov žiak a pokračovateľ Domtön
postaviť chrám, zasvätený majstrovmu
ochrannému božstvu Dolme. Práve Atíša sa okrem iného zaslúžil aj o rozšírenie kultu uctievania ochrankyne a vykupiteľky Dolmy v Tibete.

Ňingma a Sarma
Atíšovo učenie vyvolalo v Tibete silné
reformačné hnutie, ktoré viedlo k vzniku množstva nových škôl tibetského
budhizmu. Aby sa nasledovníci nových –
reformovaných – škôl odlíšili od predreformných nasledovníkov Padmasambhavu, označili tento starší smer prvej vlny šírenia budhizmu Ňingma (Stará škola)

a jej prívržencov Ňingmapa. Termín Ňingma zahrnuje synkretickú zmes rozmanitých náuk, doktrín, praktík a techník, ktoré do Tibetu prenikli v prvej vlne
šírenia budhizmu.
Atíšovi nasledovníci nazvali samých
seba Kadampa (nasledovníci slov Budhových). Pre všetky smery tibetského
budhizmu, ktoré sa rozvinuli po Atíšovom pôsobení v Tibete, sa vžilo označenie Sarma (Nová škola) a pre ich príslušníkov Sarmapa. Tento termín vyjadruje
však len všeobecné hromadné zaradenie množstva tradícií a smerov tibetského budhizmu, ktoré sa v tibetskom
prostredí začali rozvíjať a presadzovať
od 11. storočia.
Nastalo obdobie duchovného kvasu
a čulých kontaktov so susednou Indiou
a Nepálom. Tantrické cvičenia v rozmanitých podobách sa stávajú súčasťou
náboženského vnímania Tibeťanov. Na
báze zvláštnych techník a jednotlivých
majstrov učiteľov sa etablujú základné
školy tibetského budhizmu, ich podškoly
a odnože.
Zo skupinky žiakov zhromaždených
okolo svojho učiteľa či jeho odkazu vyrastajú onedlho veľké kláštory, ktorých
rastúci vplyv sa podporuje jednak ich
duchovným chýrom, jednak bohatstvom
a prestížou príslušníkov popredných aristokratických rodín, ktorí vstupujú do
rádu. Jednotlivé šľachtické rody podporujú a sponzorujú „svoje” kláštory, ktoré
potom politicky využívajú. Dôsledkom
týchto mocenských procesov, odohrávajúcich sa medzi 10. až 12. storočím
na pozadí náboženského a filozofického
kvasu bolo, že dejiny krajiny prestali byť
ovplyvňované akoukoľvek ústrednou autoritou, ale začali byť čím ďalej väčšmi
zviazané s náboženskými rádmi a späté
s kláštormi. V 12. storočí už boli kláštory
všade po celom Tibete. A o storočie neskôr medzi nimi prepukajú boje o posta
venie a moc.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Foto: Z. ONDOMIŠIOVÁ
Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ

Zuzana Ondomišiová (nar. 1962) – absolventka Filozofickej fakulty Univerzity
Karlovej, etnologička a tibetologička. Od
roku 1988 pravidelne navštevuje Tibet.
Prednášala externe na FF UK v Prahe,
v súčasnosti na FF Univerzity v Ostrave.
Roku 1998 založila Nadačný fond Potala
na podporu Tibeťanov a tibetskej kultúry.
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Goetheanum
svetové centrum antropozofie
ONDREJ GARAJ

P

re náboženský život je typické, že sa realizuje v náboženských
centrách. Náboženské objekty so svojou architektúrou komunikujú okolitému svetu posolstvo – svetonázor svojich staviteľov.
Podobne je to aj so svetovo známym antropozofickým centrom
Goetheanum sídliacim v malebnej švajčiarskej dedinke Dornach.
Obyvatelia švajčiarskej dedinky Dornach
(asi 10 km južne od Bazileja) zrejme netušili, že sa raz stanú svetovým náboženským centrom. V roku 1918 daroval
zubný lekár z Bazileja, nadšený obdivovateľ Rudolfa Steinera, na stavbu centra
12-hektárový pozemok na vyvýšenine
za dedinou. Objekt má pohnuté dejiny.
Pôvodne malo ústredie sídliť v Mníchove,
ale tam od miestnych úradov k takej
extravagantnej stavbe nedostal povolenie. Roku 1913 bol položený základný
kameň prvej obrovskej drevenej budovy
s dvoma kopulami, bohato vyrezávanej a
zdobenej (na snímke vpravo). Slávnostne ju otvorili roku 1920, no už na Silvestra roku 1922 bola úmyselne založeným
požiarom zničená.
O dva roky neskôr vypracoval Steiner
model nového objektu, ktorý mal byť
monumentálnejší a zhotovený na svoju
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dobu úplne novou technológiou zo železobetónu. Tak vznikol prvý objekt na
svete, ktorého plastický tvar bol vytvorený z takéhoto materiálu. Centrum sa
postupne dokončievalo, avšak jeho otvorenia sa Steiner nedožil. To sa konalo až
v roku 1928, tri roky po jeho smrti. Definitívne stavebné práce boli však zavŕšené až o šesť desaťročí neskôr, roku 1998.
Antropozofia učí, že Steiner vytvoril
tzv. organický stavebný štýl. Pre tento
štýl je charakteristické, že sa vyhýba
kolmým uhlom. To znamená, že steny,
stĺpy, okná a ostatné časti stavby majú
len nevyhnutné minimum kolmých stretov – uhlov. Podľa učenia o metamorfóze všetky časti stoja v súlade s celkom.
Čo sa nachádza v tejto veľkej železobetónovej budove s jej priľahlými objektmi? Okrem toho, že tu sídli už zmienené svetové centrum Antropozofickej
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spoločnosti, nachádza sa v nej vysoká
škola pre duchovné vedy, kurzové a
prednáškové priestory, divadlo, výstavy,
veľká knižnica a archív spoločnosti. Návštevníka privíta vínovočervené okno na
priečelí, ktorého priečky sú pravouhlé –
v rozpore so štýlom objektu. Krása okna s mnohými mýtickými symbolmi sa
ale stáva zjavnou až vtedy, keď návštevník vyjde na štvrté poschodie pred
vchod do hlavnej sály. Na okne totiž
dominuje pár veľkých očí uprene hľadiacich na návštevníka, a ponad neho do
centrálneho náboženského priestoru –
hlavnej sály, ktorej kapacita je až 1 000
miest na sedenie. V jej prednej časti dominuje obrovská divadelná scéna s rozmermi 23 x 20 m a výškou 23 m, ktorá je vybavená modernou technikou na
ovládanie kulís. Špeciálne vyrobené farebné okná medzi siedmimi betónovými
piliermi sú ozdobené zmesou symbolov
pochádzajúcich z kresťanstva a východných náboženstiev. Motívy stropu symbolizujú vývojové fázy človeka.
Hlavné ideologické posolstvo má reprezentovať súsošie Reprezentant človeka, ktoré nikdy nebolo postavené na
priečelie hlavnej sály, kam bolo pôvodne určené, ale je uložené a vystavené
v jednej z vedľajších sál. Súsošiu dominuje človek (nie je jednoznačné, či ide
o muža alebo ženu), ktorý so zvláštne
pokrčenými prstami víťazne kráča pred
zlými mocnosťami. Plastika bola zhotovená ešte za Steinerovho života, no vtedy ešte nebola dokončená. Nachádzala
sa v ateliéri, preto ju požiar nezničil.
V objekte majú miesto i ďalšie budovy: sklenený ateliér, eurytmický dom,
tlačiareň, ale najmä tzv. bio-dynamické
poľnohospodárstvo. Celkovo je tu zamestnaných asi 300 osôb, ročný rozpočet je 25 miliónov švajčiarskych frankov.
Antropozofia sa zaoberá týmito oblasťami: medicínska; matematicko-astronomická – študuje posolstvo a tajomstvá čísel a horoskopov, prírodovedecká
– zaoberá sa Zemou ako jedným organizmom s bio-dynamickým poľnohospodárstvom; pedagogická – spravuje
všetky waldorfské školy na svete; umelecká a iné. Mimoriadna pozornosť sa
venuje štúdiu mantier, ktoré ostali zachované ešte od čias Steinerovho života. Osobitný dôraz antropozofovia kladú
na prácu s mládežou s cieľom vytvoriť
u nej pozitívny vzťah k antropozofii a
získať si jej sympatie.
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Čas je jedným z najväčších skúšobných kameňov každého náboženského
hnutia a nie je to inak ani v prípade
Antropozofickej spoločnosti. Niektoré
výroky jej zakladateľa sú už dnes neudržateľné: napríklad človek sa vyvinul
z opice, najskôr boli indiáni a až potom
belosi; niektoré tvrdenia z prírodovedy a
biológie a pod. Preto podľa údajov jedného z učiteľov Centra je potrebná ich
korektúra – platné sú len prorocké slová.
Záznamy zo Steinerových prednášok už
nemajú záväznú platnosť, lebo sám ich
nerecenzoval a až neskôr boli postupne
uverejňované.
V Centre sa vyučuje aj kontroverzná antropozofická metóda eurytmia –
spôsob reči a spevu, kde sa rytmus, tón
a iné zložky učia ovládať podľa duchovného vedeckého systému vypracovaného Steinerom. Kurz trvá 4 roky, pričom

prvý rok je spojený s intenzívnym štúdiom Steinerovho diela a so seminármi
z antropológie, anatómie, anatomických
znakov a plastiky. Štúdium je denné a

spojené je s komunitným životom.
Foto: archív

Podľa vyjadrenia antropozofov reprezentuje toto učenie „múdrosť človeka“. Zakladateľ Rudolf Steiner to vyjadril nasledovne: „Antropozofia je cesta poznania, ktorá
duchovno v človeku chce priviesť do duchovna vesmíru.“ Stúpenci tohto smeru
preto zdôrazňujú, že duchovné sa dá nájsť
len duchovnou cestou.
Paradoxom pritom je, že sa antropozofia neprezentuje ako náboženstvo, ale
ako vedecká filozofia. Je tiež známa svojím synkretizmom – kresťanskú vierouku
spája s mnohými prvkami východných náboženstiev – najmä s védskou mytológiou,
učením o astrálnych a éterických telách a
reinkarnácii. Na svete má asi 14 000 členov
v 50 krajinách a u nás je verejnosti známa
najmä prevádzkovaním waldorfskej školy
a predškolského zariadenia v Bratislave.

MÍĽNIKY DVOCH TISÍCROČÍ

Kresťanskí heretici
v staroveku (3)

Kruté Deciovo prenasledovanie kresťa nov v rokoch 249 – 251 spôsobilo rozšírenie tzv. lapsi (padlých). Keď však pominulo, títo sa znovu hlásili do cirkvi. Tak
vznikol problém ich prijatia či neprijatia, ktorý prepukol do zápasu medzi zástancami mierneho a prísneho postupu.
V Kartágu prijímali padlých do cirkvi bez
väčších problémov, o čo sa zaslúžili hlavne konfesori, ktorí dávali bývalým odpadlíkom odporúčanie – tzv. libelli pacis.
Pro ti tomu vystúpil predovšetkým
biskup Cyprián, ktorému sa nepáčilo jednak hromadné prijímanie padlých, jednak
zasahovanie konfesorov do tohto procesu. Podľa Cypriána mal o tejto otázke
rozhodovať len príslušný biskup. Vo svojich spisoch De lapsis (O padlých) a De
unitate ecclesiae (O jednote cirkvi) však
nezastával prehnaný rigorizmus, zdô razňoval len potrebu ďalšieho pokánia,
resp. stanovenia určitého postupu pri
znovuprijatí tých, ktorí predtým zapreli
vieru. Práve osoba biskupa mala zaručovať vážnosť a poriadok v tejto dôležitej
otázke. Synody v Kartágu v roku 251 a
253 dali Cypriánovi za pravdu.
Podobný spor prebiehal aj v Ríme.
Na protest proti miernej praxi vystúpili
rigoristi. Keď sa rímskym biskupom stal
Kornélius, rigoristi kritizovali nielen mierny postup pri prijímaní padlých, ale obvinili aj Kornélia, že medzi nich patril. Naviac
mu vyčítali, že bol pokrstený ako clinicus, teda v nebezpečenstve smrti. Na
znak nesúhlasu s jeho osobou si zvolili
za biskupa učeného presbytera Novaciána, čím spôsobili v cirkvi rozkol. Novacián v odpore voči Kornéliovi i Cypriánovi zaujal voči lapsi odmietavý postoj.
Kornélius na to reagoval exkomunikáciou
jeho prívržencov na synode v roku 251.
Novaciánska cirkev sa však napriek tomu
rozšírila a vo východnej časti Rímskej
ríše sa udržala až do 7. storočia.

Novaciánovo meno sa prvýkrát objavuje po smrti pápeža Fabiána v roku
250, keď z poverenia rímskeho duchovenstva písal dva listy Cypriánovi. Pochádzal z Ríma, pôvodne bol stoickým
filozofom. Krst prijal počas vážnej choroby, neskôr bol vysvätený za kňaza. Vzhľadom na svoje rečnícke schopnosti sa stal
popredným členom rímskeho presbytéria. Ostro vystupoval proti Kornéliovej
zhovievavosti voči padlým. Nechal sa
zvoliť za vzdoropápeža, ale mimorímski
biskupi ho neuznali. Zomrel po roku 257.
Hieroným spomína viaceré jeho spisy,
ktoré sa ale stratili. Ostali len štyri úvahy,
aj to pod menami iných autorov. Predstavujú nám ho ako človeka mimoriadne
vzdelaného a rozhľadeného, no veľká ctižiadostivosť vrhá tieň na jeho osobnosť.
Novacianisti sa nazývali aj katharoi
(čistí) v zmysle čistoty od smrteľných
hriechov. Podľa nich tí, ktorí sa ich dopustili, nesmú byť viac do cirkvi prijatí.
Katolícka cirkev naproti tomu zastávala
stanovisko, že nemožno brániť v prístupe ku Kristovi ani padlým, pokiaľ prejavili úprimnú túžbu a učinili pokánie. Veď
Kristus je Spasiteľ hriešnikov.
Stále väčšiu váhu získaval i Cypriánov
názor, že cirkev je inštitúcia nevyhnutná
k spaseniu: extra ecclesiam salus non est
(mimo cirkvi niet spásy). To všetko viedlo
k tomu, že keď znovu nastali pre cirkev
ťažké časy za cisára Galla, boli kajúci odpadlíci z čias Deciovho prenasledovania
opäť prijímaní do cirkvi, pretože mimo nej
by v novej skúške neobstáli.
V kresťanskej cirkvi sa v priebehu 3. a
4. storočia prehlboval rozpor medzi rigoristami, ku ktorým patrili aj prívrženci
novacianizmu, a medzi tými, ktorí z dôvodov misijných a pastoračných odporúčali
miernejšiu prax. Novacianisti na výcho
de neskôr splynuli s montanistami.
PETER GAŽÍK
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L I STÁ R E Ň
Scientológov v Belgicku neuznajú
ako cirkev
BRUSEL (EPD) – Belgická vláda odmietla
žiadosť Scientologickej cirkvi (SC), ktorou
sa uchádzala o priznanie statusu oficiálne uznaného náboženstva. „Scientológia
má jasné znaky sekty, najmä pokiaľ ide o
povinnosť členov odvádzať vysoké finančné čiastky ako členské príspevky,“ povedal
belgický senátor Luc Willems. Belgická
prokuratúra v minulosti už niekoľkokrát
vyšetrovala aktivity scientológov.
Roku 2003 SC otvorila v Bruseli svoje
európske centrum. V reakcii na rozhodnutie vlády predstavitelia scientológov
uviedli, že spôsob rozlišovania medzi
uznanými a neuznanými náboženstvami
v Belgicku považuje za diskriminačný a
kritériá sú veľmi vágne.
SC vznikla v 50. rokoch v Spojených
štátoch amerických a podľa vlastných
údajov má po celom svete 8 miliónov
členov. Status oficiálne uznaných náboženstiev požíva v Belgicku len šesť cirkví
a náboženských spoločností: katolícka,
protestantská, pravoslávna a anglikánska
cirkev, ako aj islam a židovstvo.
EKUMÉNA VO SVETE 30/05, 27. 7. 2005
Slobodomurárska lóža prijala
katolíckeho kňaza
TALIANSKO – Ako informovala talianska
agentúra Aciprensa, talianska slobodomurárska lóža prijala do svojich radov katolíckeho kňaza. Meno kňaza sa utajuje.
Veľmajster lóže Fabio Venzi na jednej
konferencii vyhlásil, že toto prijatie kňaza treba chápať ako „gesto otvorenia“.
„Ešte nikdy neexistovala slobodomurárska lóža, ktorá by niečo podobné urobila
voči Katolíckej cirkvi. Týmto gestom sa
dištancuje od iných slobodomurárskych
lóží, ktoré svojím antiklerikalizmom na
celom svete veľmi poškodili imidž slobodomurárstva“, vyhlásil Venzi. „V súvislosti s nezlučiteľnosťou medzi slobodomurárstvom a Katolíckou cirkvou existujú
mnohé omyly,“ tvrdí ďalej veľmajster lóže.
„Všetky vatikánske dokumenty sa vzťahujú na slobodomurárstvo, ktoré považujem za neregulárne a ktoré nereprezentuje pravú slobodomurársku tradíciu.“
Staré cirkevné právo CIC z roku 1917
obsahovalo v kánone 2335 ustanovenie,
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Otázky, ktoré vás zaujali
V minulom čísle ste písali o Amway.
Chcel by som sa informovať o firme
Herbalife, či takisto nepatrí medzi komerčné kulty. Nie je náhodou spojená
aj s okultizmom?
PETER, Nitra
Firma Herbalife skutočne v mnohom
pripomína Amway – má podobnú štruktúru a praktizuje podobné spôsoby propagácie, náboru, manipulácie a neetickej
formy predaja. V odbornej literatúre sa
preto zaraďuje medzi komerčné kulty,
ktorých „božstvom“ je finančný zisk a
osobný úspech. Pri predaji uplatňuje
metódy pozitívneho myslenia, techniky
psychickej manipulácie a multilevel marketingu (MLM). Je to taký spôsob predaja, pri ktorom sa vytvára pyramída predajcov nejakého tovaru. Úspech každého
pre dajcu nezávisí ani tak od samotného predaja produktov, ako skôr od počtu
ďalších predajcov, ktorých získa do tejto
pyramídy – tí pritom nie sú zamestnancami firmy, ale každý pôsobí ako samostatný subjekt – živnostník.
Oficiálne nie sú diétne výrobky firmy
Herbalife registrované ako liečivo, ale
ako potravina, pretože neobsahujú tie
zdravé zložky, ktoré propagujú. Hlavnou
zložkou sú prírodné látky, ktoré napučiavajú. Reakciou s tráviacimi kyselinami
v žalúdku naberajú na objeme a vytvoria
v ňom „výplň“ znižujúcu pocit hladu, pričom neobsahujú žiadne látky, ktoré by
odbúravali tuky v tele. Znížením príjmu
kalórií sa človek napokon dostane až na
úroveň bazálneho metabolizmu a začne
chudnúť, ale rovnaké účinky môžete dosiahnuť aj rozumnou zmenou stravy a
nemusíte kupovať „zázračný“ produkt
firmy Herbalife.
Až 71 % výrobkov Herbalife skonzumujú vlastní pracovníci, ktorí okrem „povinnej“ konzumácie nosia odznak s nápisom Chceš schudnúť? Spýtaj sa ma ako
a ustavične rozprávajú o svojej práci

v svojom najbližšom okolí. Toho, kto sa do
systému zapojí, pravidelne viackrát týždenne školia na pozitívne myslenie – ako
byť stále lepší a úspešnejší. Zúčastňuje sa
na spoločných masových stretnutiach,
kde sa MLM prezentuje ako „zázračný“
spôsob zbohatnutia a produkty Herbalife ako zázračne pôsobiaca výživa.
Nie je nám známe, že by sa tu priamo používali okultné praktiky – skôr ide
o psychickú manipuláciu s cieľom zväčšiť
zisky predajcov na vrchných pozíciách
v pyramíde a o neetický spôsob predaja,
v ktorom sa verejnosť zavádza tvrdeniami o zázračných účinkoch produktov.
Na internete sme si našli ponuku práce organizácie Humana, ale spolužiačka nás odhovorila, že je to neseriózna
spoločnosť, ktorá podvádza a oberá
študentov o peniaze. Je to pravda?
EVA, KATKA, ZUZANA,
študentky gymnázia v Banskej Bystrici
Vaša kamarátka má pravdu v tom, že je
to veľmi sporná a neseriózna organizácia, ktorej už naletelo veľa mladých ľudí
s úmyslom pomáhať ako dobrovoľníci.
Organizácia Humana People to People je súčasťou komplexu Tvind, ktorý bol
pomenovaný podľa dánskeho mesta a
vybudovaný v 70. rokoch skupinou ľavicovo orientovaných mladých ľudí pod
vedením Dána Morgensa Amdi Petersena (1939). Prezentuje sa ako dánska charitatívna organizácia, ktorá pôsobí ako
celosvetová humanitárna organizácia,
zameraná na rozvojovú pomoc, boj proti
hladu a AIDS, najmä v Afrike. Pôsobí vo
vyše tridsiatich krajinách sveta. Má stovky projektov, prostredníctvom ktorých
organizuje pomoc v rozvojových krajinách a funguje aj pod rôznymi názvami
či organizáciami: Planet Aid, Green World,
Gaia-Movement Trust, Child Aid, Hope a
U´SAgain (spojenie USA + Use again –
znova použiť), v ktorom cez zberové kon-
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tajnery použitého šatstva vyberajú peniaze na projekty.
Tvind je komplex niekoľkých drevených budov, športovej haly, bazénu a
veterného mlyna postavený v Dánsku
blízko mesta Ulfborg. Dobrovoľníci sa na
prácu v Afrike pripravujú v špeciálnych
školách The traveling Folk Highschool.
Poplatky za štúdium sú 47 500 DK
(asi 285 000 Sk) a zahŕňajú 50 % z ceny
letenky do Afriky. Študent musí dopredu
zaplatiť 105 000 Sk a ostatok si má získať
fundraisingom – predávaním predražených pohľadníc a časopisov na ulici a prácou v školách, vo fabrikách, na farmách a
triedením starého šatstva. Takmer polovicu získaných peňazí pritom odovzdávajú Tvindu. Podľa výpovedí účastníkov
sa na dobrovoľníkoch šetrí na strave,
kúrení, aj na očkovaní pred cestou. Stáva sa, že niektorí z nich sa do Afriky ani
nedostanú, ak na uliciach nenazbierajú
dostatok peňazí.
V rámci Tvindu pôsobí skupina asi
600 vyvolených členov Teacher´s Group,
ktorá vlastní obrovský majetok: okrem
komplexu Tvind ešte počítačovú fabriku
v Číne (Tvind Data), organizáciu Humana
People to People, továreň na oblečenie
v Casablance (Maroko), flotilu nákladných
lodí premávajúcich medzi Európou a Afrikou, plantáže v Južnej Amerike, banku.
Peniaze získavajú prostredníctvom
kontajnerov Humana na použité šatstvo
v celej západnej Európe. Do nich dávajú
ľudia šaty s vierou, že budú odovzdané
chudobným v Afrike, pretože rozvojová
pomoc by mala spočívať v darovaní šatstva k dispozícii tamojším vládam, aby
samy spravovali tržbu z predaja. Tvind
však sám staré šatstvo predáva a utŕžené peniaze používa na vlastné sporné
projekty.
Dôvodom pochybností o charitatívnom zameraní organizácie boli negatívne
skúsenosti orgánov v mnohých štátoch
z kontroly fungovania tejto humanitárnej
organizácie: roku 1997 Inšpekcia Britskej
charity v zambijskej pobočke Humany odhalila finančné podvody založené na niekoľkonásobnom získavaní grantov na rovnaké projekty; švédska Sida v roku 1999
zistila, že iba 2 % hospodárskeho zisku
bolo naozaj využitých v prospech krajín
tretieho sveta; v Anglicku (ale i Berlíne)
bol Humane odňatý štatút verejnej prospešnosti. V Dánsku nakoniec neprehľadné finančné obchody vyniesli Tvindu podozrenie z daňového úniku 70 mil. DK,

čo v apríli 2001 viedlo k policajnej razii.
Petersena hľadal celé roky Interpol. Stíhaniu dlho unikal, avšak 17. februára 2002
ho zatkla FBI na letisku v Los Angeles a
obvinila ho spolu s „učiteľmi“ z Teacher´s
Group z rozsiahlych finančných podvodov a zo sprenevery miliónov dolárov.
Napriek týmto skutočnostiam organizácia Humana People to People stále
ponúka zapojenie sa do dobrovoľníckej
pomoci deťom v Afrike v programe People to People buď cez inzerciu v novinách, alebo na webe. Prácou pre Humanu
ale v konečnom dôsledku podporujete
Tvind – organizáciu obvinenú z klamania
verejnosti a zneužívajúcu ušľachtilé myšlienky na vlastné obohacovanie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
webovej stránke www.tvindalert.com
anglického novinára M. Durhama, ktorý
kriticky skúma činnosť Tvindu a ponúka
dôkazy o činnosti organizácie Humana
People to People.
V základnej škole, do ktorej chodia naše dve deti, má byť od nového školského roka zavedený systém vyučovania
podľa daltonskej školy. Prosíme vás o
informácie, o aké vyučovanie ide a či
to nie je v rozpore s kresťanstvom.
SOŇA, Čadca
Je skutočne chvályhodné, že sa aktívne
zaujímate o školské záležitosti a máte
starosť o výchovu a vzdelávanie vašich
detí. Daltonská škola nie je na Slovensku
zatiaľ veľmi rozšírená. My sme preto nasledovné informácie čerpali z knihy Alternatívne školstvo, ktorej autorom je odborník na vzdelávanie Miron Zelina.
Zakladateľkou daltonskej školy je americká učiteľka Helen Parkhurstová (1887
– 1973). Škola sa volá podľa experimentálnej školy v Daltone v štáte Massachusetts v USA, na ktorej bola od roku 1919
riaditeľkou. Niektoré myšlienky a podnety
prevzala od pani Montessoriovej, ktorá
tiež vytvorila vlastný výchovno-vzdelávací pedagogický systém vychádzajúci
z jej veľmi osobitej kresťanskej viery.
Základy daltonskej školy opísala Helen
Parkhurstová vo svojom hlavnom diele
Education on the Dalton Plan. Hlavné
myšlienky a princípy daltonskej školy tvorí individuálna práca so žiakmi. Každý
žiak má vypracovaný svoj vlastný program s cieľmi, ktoré chce dosiahnuť za
jeden mesiac v rámci každého predmetu
������������������
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podľa ktorého bol vstup k slobodomurárom pod hrozbou exkomunikácie
zakázaný. V novom Kódexe kánonického práva (1983) sa už slobodomurárstvo výslovne nespomína. Vzhľadom
na nejasnosti uverejnil kardinál Jozef
Ratzinger 26. novembra 1983 oficiálne
vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery, v ktorom sa hovorí: „Negatívny úsudok Cirkvi o slobodomurárskych združeniach zostáva nezmenený, lebo ich
princípy sa vždy považovali za nezlučiteľné s náukou Cirkvi, a preto zostáva
vstup k nim zakázaný.“
KATH–NET/–zg–TK KBS, 22. 8. 2005
Potvrdenie zákazu Spoločenstva
sv. Jána
VATIKÁN – Kongregácia pre klérus potvrdila rozhodnutie biskupa Josepha
F. Martina, ktorý zakázal Spoločenstvo
sv. Jána sídliace v jeho Scrantonskej
diecéze (USA) už v novembri 2004.
Komunita si neplnila úlohy ako cirkevné
spoločenstvo v diecéze. Biskup im zakázal v ich súčasnom súkromnom sídle sláviť Eucharistiu. Na internete sa
musia jasne identifikovať, pretože už
nie sú členmi Rímskokatolíckej cirkvi.
Komunita vyšla z Bratstva Pia X.,
ktorého zakladateľ arcibiskup Marcel
Lefébvre bol pre praktizovanie nedovolených biskupských vysviacok roku 1988
exkomunikovaný. Roku 1998 Pápežská
rada pre výklad textov zákonov vydala
vyhlásenie, že celé „lefébvristické hnutie“ treba považovať za schizmatické.
KATH–NET/–zg–TK KBS, 23. 6. 2005
Vláda chce vykynožiť katolíkov
ČÍNA – „Katolíkov v krajine čínska vláda
začala ešte tvrdšie prenasledovať – režim ich chce vykynožiť,“ vyhlásili zástupcovia tzv. podzemnej cirkvi v provincii Hebei. Čínsky úrad pre náboženské
záležitosti začal frontálny útok proti
cirkvi. „Táto politika násilia má ideologické, ale aj hospodársko-politické dôvody,“ povedali katolíci ďalej. „Vláda tým
chce odpútať pozornosť od spoločenských problémov.“ Najmenej 8 väznených biskupov a 13 kňazov pochádza
podľa Asia News z provincie Hebei.
KATH–NET/–zg–TK KBS, 15. 6. 2005
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osobitne. Podporuje sa sloboda každého žiaka, ale zároveň i jeho zodpovednosť
za to, čo robí, čo povie, ako sa správa.
Pri učení postupuje vlastným tempom
a zodpovedá za svoje neúspechy. Učiteľ
sa pri vyučovaní usiluje vyvážiť striedanie medzi kolektívnou, skupinovou a individu álnou prácou žiakov, triedna aj
hodinová štruktúra je pomerne uvoľnená a učebné aktivity sú veľmi variabilné.
Zdôrazňuje sa spolupráca, demokratické riadenie a vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov. Základom učenia je osobná skúsenosť žiaka so samostatnou
prácou, hľadaním a experimentovaním.

Daltonská škola v USA
Daltonské školy sa rozšírili aj do Anglicka a Holandska, kde ich v roku 1925
bolo 25, avšak do roku 1990 ich počet
vzrástol na 40. Sú to školy väčšinou základné, menej je stredných a jedna je
odborná. Tento typ školy je inšpirujúci
pre tých pedagógov, ktorí hľadajú otvorený školský systém s vysokou mierou
vlastných tvorivých možností.
Daltonská škola je ale kritizovaná pre
nedostatočné opakovanie učiva, pre nesystematické získavanie poznatkov a pre
prílišné spoliehanie sa na vlastnú aktivitu
žiaka. Žiaci s nízkou motiváciou, slabšou
vôľou a nepozorní pracujú menej a pomalšie, ako by boli schopní pracovať pod
priamym vedením učiteľa. Odporúčame
vám preto opakovane navštíviť vyučovanie, aby ste na vlastné oči videli prácu
svojich detí aj učiteľa a overili si dodržiavanie kresťanskej morálky. Potom sa porozprávajte s triednym učiteľom a riaditeľom školy o výhodách a nevýhodách
tohto systému vyučovania – konkrétne
pre vaše deti.
Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
externá spolupracovníčka
Centra pre štúdium siekt pri ERC
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O čom píšu iní
Louvre otvoril brány Da Vinciho
kódu
V Louvri nemajú filmárov príliš radi. Napriek tomu sa tam minulý týždeň po päťročnej prestávke objavil veľký filmový
štáb, ktorý začal nakrúcanie filmovej verzie bestselleru Da Vinciho kód. Jeho autor
Dan Brown nemal záujem, aby bola jeho
kniha adaptovaná pre televíziu, ponuke vo
výške šesť miliónov dolárov však neodolal, film by sa mal dostať do kín v máji
budúceho roku.
Brownova kniha nanovo interpretuje význam Svätého grálu, ktorý by nemal
označovať kalich použitý Ježišom počas
Poslednej večere, resp. nádobu, do ktorej
údajne Jozef z Arimatey zachytával Ježišovu krv stekajúcu z kríža. Trúfa si oveľa
viac, pretože sa pohráva s myšlienkou, že
jedným z Ježišových učeníkov bola žena
a Katolícka cirkev sfalšovala vlastné dejiny, aby ženy zostali stáť bokom.
Dan Brown túto provokujúcu teóriu
neobjavil, iba ju dostatočne spropagoval.
V skutočnosti je to len beletristický odraz
špekulatívnej knihy o Svätom grále, ktorá
vyšla o desať rokov skôr. Práve tam sa
objavilo tvrdenie, že Ježiš mal dieťa s Máriou Magdalénou, ktorá ani zďaleka nebola prostitútkou, a Svätým grálom je vlastne ich rodokmeň.
Dôvodov, prečo Francúzi otvorili brány Louvru, je hneď niekoľko. Kniha sa druhý rok drží medzi najväčšími svetovými
bestsellermi, predalo sa už vyše dvadsať
miliónov výtlačkov. Popri Tomovi Hanksovi v hlavnej úlohe sa v titulných rolách
vo filme objavia francúzske hviezdy ako
Jean Reno či sladučká Audrey Tautou.
Filmová spoločnosť Columbia Pictures
ráta s rozpočtom sto miliónov dolárov,
takže sa francúzski galeristi nemuseli
obávať, že by na prenájme prerobili. Oscarového režiséra Rona Howarda a jeho
tím privítali s otvorenou náručou, Veľká
galéria, kde sa kniha začína podivnou
vraždou kurátora, bude v noci patriť na
celé dva týždne filmárom.

Oveľa lepším dôvodom než poplatky za jej používanie je však publicita.
Francúzska vláda by rada pritiahla viac
amerických turistov, pretože zvyčajne
minú viac peňazí než ľudia z iných krajín.
Už dnes tisícky Američanov preleteli oceán, aby po Európe sledovali stopy, po
ktorých pátrajú hlavné postavy knihy
napísanej podľa vzoru skákajúcej žaby –
prísť na jedno miesto, vyriešiť záhadu,
skočiť na ďalšie miesto. Reklamnému
potenciálu verí aj francúzsky minister
kultúry, podľa ktorého je kino kolesom
v zdravej ekonomike.
Kniha okrem záujmu vyvolala aj niekoľko problémov. V nábožensky zmiešanom Libanone zakázali jej distribúciu,
pretože napádala jednu z veľkých cirkví,
s čím nesúhlasili ani najvyšší predstavitelia tých ďalších. Hoci ide o beletriu, ktorá sa nemusí držať reality, až priveľa ľudí
túto knihu číta doslovne. „Leonardo bol
prekrútený a znevážený,“ vyhlásil riaditeľ
jeho talianskeho múzea. „Opäť snaha zneistiť kresťanov“ – znie titulok na istej nábožensky orientovanej stránke, kde autor
horlivo polemizuje s tvrdeniami knihy.
Veľa čitateľov verí všetkému, čo kniha
predkladá, tomuto druhu naivity dokonca prepadol aj jej autor. „Všetko, čo sa
týka umenia, architektúry, tajných rituálov, tajných spoločností, všetko sú to
historické fakty,“ vyhlásil.
K iným názorom dospeli pátrania
historikov, podľa ktorých Dan Brown
niekedy nedokáže rozlíšiť vierohodnosť
zdrojov, s ktorými pracuje. Napríklad
pre knihu kľúčová spoločnosť Priorstvo Sionu, ktorá podľa neho vznikla
v 11. storočí, v skutočnosti vznikla iba
pred päťde sia timi rokmi. Je totiž výmyslom troch francúzskych recesistov
s nadaním pre falšovateľské umenie.
Príznačné je, že jeden z nich patril k sur
realistickému hnutiu.
JÁN GREGOR
HOSPODÁRSKE NOVINY, 28. 7. 2005

