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koncert
divotvorcu
Mierový

Sri Chinmoya

Mono ete aj dnes vída po Bratislave plagáty usmievavého
starieho holohlavého mua èokoládovej pleti, ako s meditatívnym výzorom hrá na violonèelo èi beí maratón. Ved¾a fotografie sú majestátne titulky: Mierový koncert Sri Chinmoya.
Stovky takýchto a podobných plagátov zdobili mesto u od
zaèiatku roka. Upútavali pozornos ¾udí na zastávkach MHD, na
potách, v kníhkupectvách, ale najmä na uliciach. Mnohí z tých,
ktorí boli oslovení mladými ¾uïmi ponúkajúcimi zadarmo vstupenku na toto výnimoèné podujatie, sa mono na chví¾u
zamysleli: Kto je tento novodobý orientálne vyzerajúci ,mu
mieru? Asi bude významný, keï má takú propagandu a keï mu
mláde s to¾kým nadením slúi 
Ja som vak o muovi menom Sri Chinmoy (v slovenskej
transkripcii rí Èinmoj) nieèo vedel: je to èlovek, ktorý rád na
seba strháva pozornos, rád sa fotografuje so známymi politikmi, umelcami èi inými osobnosami, rád vidí svoje meno vytesané na rôznych mierových monumentoch po celom svete,
vychva¾uje sa svojimi nad¾udskými, priam boskými schopnosami a nechá sa obdivova svojimi nasledovníkmi ako ijúci duchovný majster rovný mena Budhu, Krinu èi dokonca
Jeia Krista. Bol iakom zosnulého indického guru Aurobinda
a obdivovate¾om jeho predchodcu Rámakrinu, ktorí hlásali
rovnos vetkých náboenstiev a ich hlavných predstavite¾ov a
vôbec im neprekáali niektoré malé, zanedbate¾né, protireèivé odlinosti. Tuil som teda, èo môem oèakáva, keï sa
majster nechá na krídlach hudby unáa boskou inpiráciou, no bol som zvedavý najmä na tých, ktorí, ia¾, neodolali ve¾kolepej propagande a zaèlenili sa medzi jeho prívrencov.
Od jedného z nich som sa dozvedel, e na celom svete je ich
pribline pätisíc (pod¾a mojich doterajích informácií je ich
menej), z toho tritisíc pochádza z bývalých sovietskych republík (...), najviac z Ruska a Ukrajiny. Na Slovensku ich je iba nieko¾ko málo desiatok.
Ak niekto od koncertu oèakával, e si vypoèuje kvalitnú
meditatívnu hudbu v boskom podaní, bol asi ve¾mi sklamaný. Na prvý poh¾ad to vyzeralo, akoby hráè prvý raz dral
v ruke hudobný nástroj a bol ohúrený z tónov, ktoré vyludzoval. A to niektorí jeho stúpenci, a nebolo ich málo, kvôli tomuto záitku cestovali do Bratislavy vye týdòa! Vetkých 
vrátane iakov z okolitých tátov  sa tu v prvý marcový deò
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Editorial
V poslednom èase stále èastejie uvaujem o tom, preèo sa
mladí, ktorí sú väèinou kritickí k okoliu a ve¾mi citlivo vnímajú, kto to s nimi myslí dobre a kto sa iba pretvaruje, mnohí
dokonca s vysokokolským diplomom vo vrecku, nechajú zláka niekým, kto o sebe vyhlasuje, e je mesiá, vtelenie boha
urèené pre dnený vek (podobne ako bol Budha, Krina èi Kristus), ijúci prorok poverený bohom, aby vyviedol ¾udstvo
z duchovnej letargie zapríèinenej tradiènými cirkvami a pod.
Èo spôsobuje zlom, v ktorom sa racionalita a pragmatizmus
týchto ¾udí mení na zranite¾nú naivitu ústiacu a do bezhraniènej podriadenosti? Je vôbec moné, aby niekto, kto absolvuje
napríklad nároèné túdium jadrovej fyziky riadiace sa prísnymi
vedeckými zákonitosami, zároveò uveril niekomu, kto o sebe
bohorovne vyhlási, e má priamy kontakt s UFO alebo s vesmírnym duchovným majstrom ijúcim na vzdialenej planéte?
Tomu, kto sa netíti hlása, e vedci sú iba podvodníci a pekulanti a iba on, ako plne realizovaná osoba, dôverne pozná
absolútnu pravdu, ktorú súèasná veda nemá ancu vyskúma?
Priznám sa, e táto záhada je pre mòa stále akýmsi ôsmym
divom sveta. Je pravda, e to povestné ració, pre ktoré èlovek
získal hrdé pomenovanie homo sapiens (èlovek múdry) je síce
èasto ovládané citmi alebo vplyvom prostredia, avak na druhej strane uveri niekomu, e jednou rukou zdvihol 3,5 tony,
alebo e nama¾oval 140 tisíc obrazov, vyaduje takisto znaènú
dávku iracionality. Èím sú títo manipulátori výnimoèní, e davy
¾udí sú ochotné uveri hocijakej ich výstrednej li? Je to tým, e
sa v nás skrýva túba dosiahnu nieèo výnimoèné, nevedné a
keï sa nám èosi podobné a neuverite¾né ponúka, niektorí z
nás tomu dychtivo pod¾ahnú? Azda niektorých u omrzela
vednos kresanstva a radi si v sebe lovcami duí nechajú
prebudi driemajúcu nedôveru k akejko¾vek náboenskej intitúcii, akou je aj cirkev.
Pravda, dôvodov, pre ktoré sa rôznym megalomanom a
duevne chorým èi vypoèítavým narcistom darí získava obdivovate¾ov môe by omnoho viac, dokonca mnohé z nich sú
ve¾mi prozaické: samota, strata sebavedomia, nechu riei
svoje vlastné problémy Avak my by sme si mali predovetkým víma následky, ktoré z tejto závislosti od faloných prorokov èi novodobých modiel vznikajú. A nielen to. Mali by sme
sa im snai trpezlivo a s láskou k tým, ktorí sú nimi zasiahnutí, èeli. Hoci nás to mono bude stá nemálo síl a v jednotlivých prípadoch to nebude vôbec jednoduché, myslím si, e to
nebude zbytoèná investícia.

BORIS RAKOVSKÝ
éfredaktor

. . . . .
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Kristov krí  svetlo ivota
Jei im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto
nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú (Mt 24, 4-5).

BIBLICKÉ SLOVO

Jei Kristus priniesol základnú ivotnú orientáciu do ivota mnohých ¾udí. On, vtelený Boh, ukázal,
v èom spoèíva hodnota ¾udského ivota èloveka, ako
treba tento ivot zvláda. Taktie priniesol vetkým
¾uïom presvedèivé a jasné svetlo ukazujúce cestu a
dávajúce nádej do budúcnosti. Nie kadému je vak
táto pravda príjemná. Jeiovo posolstvo lásky sa
èasto znehodnocuje èi zahmlieva. Sú aj takí, ktorí ho
celkom vedome prekrucujú a vytvárajú miesto neho
svoj vlastný obraz. Èoraz aktuálnejí je problém
správne rozozna, èo je Boie slovo a èo jeho skomolenina, ako aj to, kto je skutoèným Jeiovým
nasledovníkom a kto sa za neho len vydáva. Stále
naliehavejie sú otázky: Kde je pravda týkajúca sa
viery a kde nie? Ako môeme nájs tú pravú cestu
ivota? Odpovede ponúka Sväté písmo, ktoré nielen
predstavuje cie¾  nebeské krá¾ovstvo a spoloèenstvo s Jeiom Kristom  ale ponúka aj spôsob a prostriedok, ako tento cie¾ dosiahnu.
Na ilustráciu uvediem krátky príbeh. Sv. Martina sa raz rozhodol pokúa diabol. Zobral na seba
podobu bohatého a mocného krá¾a a prihovoril sa
mu: Martin, ïakujem ti za vetko, èo si doteraz pre
mòa urobil. Chcem ti dokáza, e aj ja som verný.
Chcel by som, aby si odteraz stále pri sebe cítil
moju prítomnos. Chcem, aby si vedel, e sa vdy
môe na mòa spo¾ahnú. Sv. Martin sa opýtal:
A kto vlastne si? Na to diabol odvetil: Ja som Jei
Kristus. A kde sú potom tvoje rany? opýtal sa Martin. Diabol odpovedal: Ja prichádzam z nádhery
nebies. Tam niet utrpenia ani iadnych rán.
A Martin na to odvetil: Na Krista, ktorý nemá na
sebe znamenie kría, na takého sa ja spo¾ahnú
nemôem.
U mnohí zvodcovia prili s rôznymi lákadlami:
snaili sa zvies peknými slovami, iní zase brutálnou
silou èi vakovakými ponukami. Mnohí vak tak ako
prili aj odili. No mnohí sú stále medzi nami. To, èo
majú vetci títo zvodcovia spoloèné, je snaha odvies
¾udí preè od Boha, preè od Jeia Krista. S¾ubujú
spásu, avak v skutoènosti vedú a lákajú ¾udí od
spásy preè.
Kto je nám dnes, v naich zloitých èasoch,
schopný ponúknu ozajstnú spásu? Komu môeme
dôverova? Odkia¾ mono oèakáva pomoc aj vtedy,
keï prídu na nás zlé dni, akosti èi trápenia? Aj
vtedy, keï sme suovaní bolesami èi pochybnosami? Ukriovaný, vzkriesený a stále ivý Jei Kristus,
ten jediný nám prináa spásu. To je  a vdy by mala
by  naa odpoveï na vetky zvodné ponuky, s ktorými sa v súèasnosti stretávame.
PETER PAVLOVIÈ
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REPORT
Nebeské poslanie N. L. Makedonovej
Dòa 4. decembra 1998 vo veku 48
rokov pri autonehode tragicky zahynula Natália de LemenyMakedonová. Vo verejnosti bola táto bývalá
uèite¾ka jogy francúzskeho pôvodu
známa ako autorka trojdielneho
výkladu Nového evanjelia  Veèné
zákony (Nové pokolenie, Duchovná
premena a Imanuelov príchod),
v ktorom prezentovala svoje odváne a v mnohom nielen na nae
pomery ve¾mi nezvyèajné duchovné objavy v poslednom období
èeriace inak pomerne ustálenú
tuzemskú náboenskú scénu. Naím
cie¾om nie je na tomto malom priestore teologicky analyzova uèenie p. Makedonovej, chceme èitate¾a informova o jedineènom pecificky slovenskom fenoméne, akým táto samozvaná prorokyòa nepochybne bola.
Autorka sa vo svojom rozsiahlom diele Veèné zákony napísanom formou jednoduchých otázok a odpovedí snaí o svoj vlastný výklad Biblie.
Ako sama hovorí, od roku 1997 (keï vyiel prvý diel tohto zväzku) sa jej
podarilo pozbiera slovenský národ a odpúta ho od nepravých vodcov a
smerov. Svoje poslanie vysvet¾uje tým, e jej úlohou nie je získa vetkých
na svoju stranu, ale iba tých, ktorí si napriek veobecnému chaosu zachovali èistú túbu po zmene a vemone sa bránia vplyvu temna. Vo svojom
uèení hlása, e ona je Prakrá¾ovnou  Boou matkou, ktorá mala v novembri minulého roka porodi vo vyvolenom slovenskom národe syna Stvorite¾a  Imanuela. Jeho otcom mal by údajne Duch Svätý. Len keï sa ¾udstvo
obráti a prejaví záujem o Veèné zákony, oddiali Stvorite¾ jeho samoznièenie.
Tvrdenia N. L. Makedonovej vychádzajú okrem iného i z uèenia Abdru-shina (Oskara Bernhardta), zakladate¾a Hnutia grálu a autora knihy
Vo svetle Pravdy (Posolstvo grálu). Makedonová o òom tvrdí, e sa do
neho inkarnoval Duch Pravdy (Duch Svätý) a e jeho duch viedol aj jej
ruku pri písaní svojho diela. Treba vak zdôrazni, e Abd-ru-shinovo uèenie, podobne ako uèenie N. L. Makedonovej, nesie v sebe prvky typické pre
New Age, akými sú synkretizmus (spájanie nespojite¾ného), vyhlasovanie
èloveka za Boha, viera v reinkarnáciu, okultizmus ap.
pecifickým sa v teórii Natálie Makedonovej javí slovenský prvok,
ktorý tu zároveò zohráva dominantnú úlohu. Pripadá mi to tak, ako keby
vetky tie reèi o malom zakomplexovanom slovenskom národe nali ivnú
pôdu práve v jej uèení. Aby slovenskému národu dodala sebavedomie,
vymyslela pre neho úlohu spasite¾a sveta: Slováci sú pôvodný idovský
národ a do nich sa inkarnovali mnohí starovekí proroci a apotolovia. Ïalou jej nepochybne originálnou mylienkou sa javí výklad symboliky známeho mariánskeho medailónu, na ktorom je podobne ako v slovenskom
znaku znázornený dvojkrí. Písmeno M vraj symbolizuje Mojia, ktorý sa
znovu narodil vo vyvolenom (slovenskom) národe. Srdce na medailóne,
symbolizujúce jeho osobu, je prebodnuté meèom a pod¾a tohto symbolu,
ktorý nosí vo svojom mene, bude aj spoznaný. Tento príklad ukazuje, ako
¾ahko sa z politického fanatizmu môe sta nový politicky motivovaný
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Nachádzajme

PRAVÉ
hodnoty
V súèasnosti na Slovensku
pôsobí vye 40 siekt. V náboenskej terminológii toto
slovo neznie príli lichotivo,
skôr naopak, má príchu nieèoho, èo je a príli autoritárske, fanatické èi demagogické. Napriek tomu v demokratickej pluralitnej spoloènosti
má kadý právo vyznáva a
nasledova èoko¾vek a kohoko¾vek, pokia¾, samozrejme,
neliape po právach iných.
Preto tát nerozde¾uje náboenské zoskupenia na cirkvi
a sekty, ale na registrované a
neregistrované náboenské
spoloènosti. Môe sa registrácia zneui? Môu sa po jej
dosiahnutí v zoskupení skrýva rozlièní novodobí manipulátori èi samozvaní mesiái? Ako registrácia prebieha a
na èo oprávòuje? Na tieto a
podobné otázky sme sa opýtali PaedDr. Miroslava Holeèka,
riadite¾a cirkevného odboru
Ministerstva kultúry SR.

➽ Pán riadite¾, ktoré
cirkvi a náboenské spoloènosti sú na Slovensku
registrované?
Cirkvi a náboenské spoloènosti mali v kadej spoloèensko-ekonomickej formácii a
v kadej historickej etape jej
vývoja svoje nezastupite¾né
miesto. Ich postavenie a funkciu chápeme nielen ako nevyhnutnú súèas sociálnej truktúry, ale aj ako významný prvok
pri formovaní duchovného
vedomia jednotlivca i národa.

V Slovenskej republike
pôsobí 15 registrovaných cirkví
a náboenských spoloèností. Tie
z nich, ktoré vyvíjali èinnos zo
zákona alebo na základe tátneho súhlasu ku dòu úèinnosti
zákona è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských
spoloèností, sa povaujú za
registrované bez oh¾adu na
poèet ich èlenov. Ide o Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev, Pravoslávnu cirkev,
Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

Svedkovia Jehovovi bola zaregistrovaná v roku 1993.

Reformovanú kresanskú cirkev, Ústredný zväz idovských
náboenských obcí, ako aj
o ïalie denominácie, ktorých
poèet èlenov sa pohybuje od
nieko¾ko sto po nieko¾ko tisíc.
Menovite sú to Apotolská cirkev na Slovensku, Bratská jednota baptistov v Slovenskej
republike, Cirkev adventistov
siedmeho dòa, Cirkev bratská,
Cirkev èeskoslovenská husitská
na Slovensku, Evanjelická cirkev
metodistická, Kresanské zbory
na Slovensku a Starokatolícka
cirkev. Náboenská spoloènos

. . . . .

➽ Spomenuli ste Svedkov
Jehovových. Oni sami sa
vak zo spoloèenstva kresanských cirkví vyèleòujú,
a preto sú ním ponímaní
ako sekta. V Rusku sa
dokonca pre ich negatívny
postoj k tátnym symbolom, k úèasti v armáde a
k transfúzii krvi uvauje
o zruení ich registrácie.
Aký je Vá poh¾ad na túto
kontroverznú skutoènos?
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V zmysle naej platnej
legislatívy, predovetkým spomínaného zákona è. 308/1991
Zb., sú Svedkovia Jehovovi
náboenskou spoloènosou. Pretoe splnili vetky podmienky
registrácie stanovené vo vyie
uvedenej právnej norme, ako aj
v zákone SNR è. 192/1992 Zb.
o registrácii cirkví a náboenských spoloèností vrátane
potrebného poèetného cenzu
boli Svedkovia Jehovovi na Slovensku v roku 1993 zaregistrovaní ako náboenská spoloènos. Treba vak doda, e nevyuívajú jedno z podstatných
práv registrovaných subjektov 
tátne finanèné prostriedky.

1/99 . . . . .
 Myo Sahn Sah). Ïalej sú to
synkretické náboenské spoloènosti (Cirkev Jeia Krista svätých posledných dní  mormóni, Cirkev zjednotenia  munisti, Dianetika  scientológovia,
Hnutie posvätného grálu,
Baháí) a nakoniec kresanské
náboenské spoloènosti (Cirkev
Kristova, Cirkev Manna, Internacionálne zdruenie obchodníkov plného evanjelia, Kresanské spoloèenstvá, Nazaréni,
Nové Zjavenie, Novoapotolská
cirkev, Slovo ivota Internatio-

orgán cirkvi alebo náboenskej
spoloènosti, ktorého èlenmi
musia by plnoleté osoby.
Tento návrh musí obsahova
názov a sídlo cirkvi èi náboenskej spoloènosti, jej základnú
charakteristiku, uèenie, poslanie a územie, na ktorom mieni
pôsobi, ïalej vyhlásenie, e
bude plne repektova zákony
a veobecne záväzné predpisy a
bude tolerantná k ostatným
cirkvám a náboenským spoloènostiam i k osobám bez vyznania. K návrhu na registráciu je

➽ Máte preh¾ad o tom,
ko¾ko neregistrovaných
náboenských skupín a
kultov je aktívnych na Slovensku? Ko¾ko z nich
poiadalo Ministerstvo kultúry SR o registráciu?
Pod pojmom neregistrované cirkvi a náboenské spoloènosti rozumieme v naom civilizaènom prostredí netradièné
svetové náboenstvá a ich
odnoe, ako aj rôzne denominácie tradièných náboenských
cirkví a prúdov. Vo veobecnosti sa zvyknú tieto spoloèenstvá oznaèova ako sekty.
V hovorovom jazyku sa u nás
pojem sekta pouíva ako oznaèenie rôznych pseudonáboenských skupín, psychokultov
alebo hnutí, ktoré nepatria
k veobecne akceptovate¾ným
registrovaným náboenským
spoloènostiam. Pod¾a dostupných prameòov odborných zoskupení zaoberajúcich sa touto
problematikou pôsobia na
území Slovenskej republiky
neregistrované náboenské subjekty tyroch základných typov:
svetové náboenstvá (budhizmus, islam), orientálne náboenské smery (Ánanda Márga,
Hare Krina hnutie  ISKCON,
Joga v dennom ivote, Osho,
Sahada joga, amba-ola Slovakia, rí Èinmoj, Zazen International Slovakia, Zenové centrum

. . . . .

Foto: J. KOTRÈ
nal, Spoloènos priate¾ov Jeia
Krista Meè Ducha, Uèeníci Jeia
Krista, Univerzálny ivot, Slobodná ¾udová misia). Celkovo
sa ich poèet odhaduje na pribline 30 a 40 skupín. Doteraz
ani jedno z nich oficiálne nepoiadalo MK SR o registráciu,
hoci niektoré sa u informovali
o podmienkach a postupe pri
registraènom procese.

➽ Môete pecifikova,
aké sú to podmienky? Aké
výhody a povinnosti z
registrácie vyplývajú?
Podmienky registrácie
upravuje predovetkým spomenutý zákon è. 308/1991 Zb.
Návrh na registráciu podáva
najmenej trojèlenný prípravný
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potrebné priloi aj základný
dokument zakladanej cirkvi èi
náboenskej spoloènosti (tatút,
poriadok èi stanovy). Ve¾mi
dôleitou podmienkou registrácie je zoznam aspoò 20 tisíc
plnoletých osôb, ktoré majú
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a hlásia sa k
spoloèenstvu uchádzajúcemu sa
o registráciu. Registrujúci
orgán, ktorým je Ministerstvo
kultúry SR, preskúma, èi zaloenie a èinnos zakladanej cirkvi
alebo náboenskej spoloènosti
nie je v rozpore s predmetnými
ustanoveniami zákona èi s
inými zákonmi, s ochranou bezpeènosti obèanov a verejného
poriadku, zdravia a mravnosti,
so zásadami ¾udskosti a znáanlivosti, alebo èi nie sú ohrozené

práva iných právnických osôb a
obèanov. Ak sú splnené vetky
podmienky, MK SR rozhodne
o zaregistrovaní subjektu.
Treba doda, e cirkvi a
náboenské spoloènosti môu
de iure aj de facto slobodne
pôsobi bez oh¾adu na to, èi sú
alebo nie sú zaregistrované.
K základným výhodám registrácie vak patrí monos èerpa
finanèné prostriedky na èinnos
(napr. platy duchovných, prevádzka ústredia atï.), právo
vstupu do verejných informaèných médií, právo vytvára subjekty odvodzujúce svoju právnu
subjektivitu od predmetnej
cirkvi alebo náboenskej spoloènosti (napr. rehole, kongregácie, koly a iné), ako aj prísluné daòové ú¾avy a pod.

➽ Niekedy sa vak stáva,
e náboenská skupina,
ktorá ako cirkevné spoloèenstvo nespåòa podmienky
registrácie, sa zaregistruje
ako obèianske zdruenie,
prièom zatají svoj náboenský charakter. Na èo takáto
registrácia danú skupinu
oprávòuje a je vôbec platná? Neskrývajú sa za takýmito obèianskymi zdrueniami rôzne aktívne a
ambiciózne sekty a kulty,
ktoré by inak právnu subjektivitu nezískali?
V posledných rokoch prenikli do ivota naej spoloènosti nové netradièné náboenské
zoskupenia. Je pravda, e väèina z nich sa intenzívne usiluje
v Slovenskej republike získa
právnu subjektivitu. Mnohé
z nich vak nie sú schopné splni podmienky registrácie, predovetkým nemôu preukáza
skutoènos, e sa k nim hlási
20 tisíc plnoletých osôb s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, a tak sa snaia zaregistrova na Ministerstve
vnútra SR ako obèianske zdruenia pod¾a zákona è. 83/1990
Zb. o zdruovaní obèanov,
hoci sa tento zákon vyslovene
nevzahuje na zdruovanie
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obèanov v cirkvách a náboenských spoloènostiach. Takto
pôsobia na verejnos pod rúkom veobecne uznávaných a
prijímaných aktivít, ako sú
napríklad dobroèinné akcie,
vzdelávacie podujatia, mierové,
ekologické, umelecké èi portové iniciatívy, ktoré vak majú
náboenské podfarbenie a cie¾
získa nových stúpencov.
Podobnú prax vak mono sledova aj v tých krajinách, kde
majú monos registrova sa
ako cirkvi.

➽

Uvauje sa o tom,
e kvórum potrebné na
registráciu sa aj u nás
zníi, podobne ako je to
v krajinách Európskej
únie? Ak áno, akými opatreniami chce tát zamedzi
prípadné zneuívanie
náboenskej slobody zo
strany kultu, resp. pokodzovanie ¾udského zdravia
a psychiky? Neuvauje
sa v tejto súvislosti
s ustanovením akéhosi
grémia odborníkov z rôznych vedných oblastí, ktorí
by objektívne, kvalifikovane, a najmä komplexne
vedeli posúdi prípadnú
spoloèenskú kodlivos
kultu?

➸

V súlade s Programovým
vyhlásením vlády SR, v ktorom
vláda deklarovala úmysel pripravi novú legislatívnu úpravu
vzahov medzi tátom a cirkvami èi náboenskými spoloènosami, zaèal cirkevný odbor
Ministerstva kultúry SR pracova na príprave zákona o
základných vzahoch medzi tátom a uvedenými cirkevnými a
náboenskými subjektmi. Pri
Ministerstve kultúry SR sa
vytvára expertná skupina, v
ktorej budú zastúpení odborníci z oblasti obèianskeho, kánonického a cirkevného práva,
financií, daòovníctva a pod.
delegovaní jednotlivými registrovanými cirkvami a náboenskými spoloènosami. Èlenmi
tohto grémia budú aj experti
prísluných rezortných orgánov
tátnej správy. Nepochybne sa
toto odborné fórum bude
zaobera aj problematikou podmienok registrácie, osobitne
poèetným cenzom. Oèakáva sa,
e táto právna norma prejde
procesom aproximácie. Treba
vak taktie podotknú, e ani
v èlenských krajinách Európskej únie neexistuje v tejto
oblasti jednotná legislatíva.
Jednou zo záruk ochrany
proti zneuívaniu náboenskej
slobody zo strany detruktív-
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Nebeské poslanie L. N. Makedonovej
kultový fenomén, keï sa pre jeho pôsobenie nájdu vhodné podmienky. Tieto si p. Makedonová nevytvárala len sama organizovaním prednáok alebo prostredníctvom vlastného vydavate¾stva Natajoga, ale nezvyèajný priestor jej poskytli i masmédiá.
Zorganizovala dokonca tlaèovú konferenciu na tému Tretie
fatimské posolstvo napriek 40-roènému úsiliu cirkvi odhalené.
Aj vïaka týmto aktivitám sa jej podarilo poèas necelých dvoch
rokov svojej spasite¾sko-misionárskej aktivity získa mnostvo
stúpencov, a to nielen z radov h¾adajúcich. O tom, e v jej prípade nelo iba o produkcie osamoteného jednotlivca svedèí aj
fakt, e jej mylienky sa naïalej íria aj prostredníctvom slovensko-anglickej internetovej stránky, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Odtia¾to pochádza aj zdôvodnenie toho, preèo sa Spasite¾
nakoniec nenarodil. Jej stúpenci tu obviòujú z neúspechu celý
slovenský národ, ktorý zlyhal, pretoe odmietol obidvoch Boích
vyslancov. Nevytvoril tak podmienky a ochranu pre narodenie
druhého Boieho SynaImanuela  Ducha Svätého. Preto si Boh
vzal pod svoju ochranu Imanuela a jeho matku. S hlbokou ranou
v dui si uvedomujeme, e Zem u nie je hodna nies Boieho
syna. Keï sme dopustili, aby sa ukonèilo pozemské spojenie
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S týmto negatívnym javom
sa v naom táte dosia¾ nestretávame. Kritériá registrácie sú
nato¾ko prepracované, e nie
je moné, aby sa pod názov
registrovaná cirkev èi náboenská spoloènos skryla detruktívna alebo tzv. industriálna
sekta.

nych kultov je skutoènos, e
poèetný cenzus nie je jediným
kritériom registrácie. Pôsobí tu
celý rad ïalích ochranných
intrumentov, o ktorých sme
sa u zmienili. Navye v Slovenskej republike sa kvalifikovane a komplexne problematikou nových náboenských
hnutí, a teda aj tých tzv.
detruktívnych siekt a kultov,
zaoberajú tátne ustanovizne 
Ústav pre vzahy tátu a cirkví,
ako aj netátne subjekty, ako
je napríklad Ekumenická spoloènos pre túdium siekt a
Dialog centrum Slovakia, ktoré
úzko spolupracujú so zahraniènými partnermi.

➽ Èo by ste chceli
v súvislosti s duchovnou
orientáciou zaela naim
èitate¾om?
Aby sa vdy pridàali
pravých hodnôt, na ktorých
je postavená naa civilizácia.
Mám na mysli hodnoty antickej kultúry, umenia a práva,
no predovetkým hodnoty
idovsko-kresanskej svetonázorovej orientácie. Redakcii
zároveò elám, aby sa jej
v kadom èísle darilo prináa
èo najviac fundovaných
a rozirujúcich informácií,
ktoré èitate¾a tohto zaujímavého a potrebného tvrroèníka
uschopnia by odolným
voèi vetkému, èo by siahalo
na jeho kresanskú duchovnú
èi mravnú integritu.

➽ Niektoré sekty pôsobiace najmä v USA sa vyhýbajú daòovým povinnostiam tým, e sa vydávajú
za cirkev. Iné od svojich
èlenov získavajú dôverné
informácie z ich súkromia
èi pracoviska. Na Západe
sa napríklad stávajú problémom tzv. industriálne
sekty páchajúce priemyselnú pioná s cie¾om získa
èo najväèí politický èi
ekonomický vplyv. Pamätá
naa legislatíva aj na takéto prípady poruovania
základných ¾udských práv?

Za rozhovor ïakuje
BORIS RAKOVSKÝ

s Bohom, ostáva u len na kadom z nás, aby pokraèoval v h¾adaní Pravdy sám
N. L. Makedonová útoèila svojimi názormi najmä na Katolícku cirkev a jej uèenie. Okrem iného hlásala také bludy, ako
napr.: Jei nie je Boí Syn, Mária nie je panna, modlenie otupuje
ducha a pod. Samozrejme, e tieto jej mylienky nemohli zosta
zo strany Katolíckej cirkvi bez odozvy. Za vetky spomenieme
len názor predsedu KBS biskupa Mons. Rudolfa Baláa, ktorý
k tejto téme okrem iného výstine poznamenal, e pre veriaceho kresana je jej teória blud a ¾udia budú takýmto zvodom podlieha dovtedy, kým ich viera nebude pevná a praktická.
Pred príchodom nového milénia vzrastá po celom svete
poèet rôznych siekt a kultov. Ani Slovensko nie je imúnne pred
ich expanziou. Väèinou u nás pôsobia také pseudonáboenské
skupiny, ktoré majú medzinárodný charakter, ale sú u i také,
ktoré vznikli v pecificky slovenskom prostredí. Takým je i prípad kultu Natálie Makedonovej, ktorej, ako sa ukázalo, jedinými pravdivými slovami boli: Jedna zo strán sa musí ukáza ako
nepravá, buï ja alebo cirkev. Vetci u vieme, aká je správna
odpoveï
-ml-

. . . . .
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Stretnutie trvalo pribline pol hodiny.
Prezident bol ve¾mi milý, skromný a
bezprostredný, ako keby ani nebol politickou osobou. S poteením poèúval
tyri piesne, ktoré Sri Chinmoy zloil
na jeho poèes; potom on a Sri Chinmoy odili na osobný rozhovor do vnútornej miestnosti, kde Sri Chinmoy pre
neho hral na esraj. Ku koncu stretnutia
museli prezidentovi poradcovia pripomenú jeho povinnos, aby ukonèil
svoju konverzáciu so Sri Chinmoyom. 
Takto referoval èasopis Køídla inspirace, ktorý vydávajú iaci Sri Chinmoya
(v slovenskej transkripcii rí Èinmoja)
o jeho stretnutí s prezidentom Václavom Havlom, ktoré sa konalo 25. novembra 1994 v Prahe. Avak nielen prezident Havel a bývalý slovenský prezident Kováè poskytli osobnú audienciu
tomuto muovi. rí Èinmoj sa môe
pochváli celou zbierkou fotografií, na
ktorých sa usmieva spolu s najvýznaènejími mumi a enami z celého
sveta. Len v krátkosti mono menova
Billa Clintona, Matku Teréziu, nieko¾kých pápeov, olympijských víazov,
napr. Emila Zátopka, Roberta Zmìlíka,
Carla Lewisa, slávne hviezdy zábavného priemyslu od Paula McCartneyho a
po Arnolda Schwarzeneggera atï.
Neostáva teda ne sa pýta, èím je tento
mu taký význaèný, e si zaslúil túto
pozornos. Kto to je, e sa mu vzdávajú
také pocty?
Keï nahliadneme do jeho ivotopisu,
zistíme, e nemá nijaké formálne vzdelanie
v nijakej z oblastí, ktorým sa venuje. V skutoènosti bol jeho ivotný osud asi najviac
poznamenaný dvadsaroèným pobytom
v komunite náboenského vodcu rí Aurobinda, kam ho odviedli, keï v dvanástich
rokoch osirel. Tu objavoval aj svoje prvé
duchovné záitky, ktoré vychádzali z dlhých, a trnáshodinových meditácií.
Jeden záitok opisuje aj v svojom príhovore 5. 11. 1997: Meditoval som, a zrazu
vidím predo mnou, za mnou, vade okolo
mòa bol rí Aurobindo, ktorý leal v tranze s rukami skríenými na prsiach
A tak som na jednej strane mal poteenie
zo svojho vysokého stupòa meditácie, ale
na druhej strane som si vravel: Ako vstanem? Ako môem stúpi na prsia rí
Aurobindovi? Tak to trvalo asi pätnás
minút. Vtedy prila Matka (predstavená
komunity, pozn. autora), meditovala so
mnou asi pä minút a potom sa na mòa
usmiala a odila. Hneï nato rí Aurobin-
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Chu
Sri Chinmoy
(1)
dovia boli preè, jednoducho zmizli. Od rí
Aurobinda, zakladate¾a komunity (áramu),
v ktorom rí Èinmoj vyrastal a ktorý sa
takto rí Èinmojovi zjavil, aj rí Èinmoj
prevzal základný smer svojho uèenia, tzv.
integrálnu jogu. Tá uèí, e treba spoji umenie, port a duchovné techniky do jedného
celku, aby sa dosiahol duchovný pokrok.
V tom istom príhovore opisuje, ako po
prvýkrát videl boha Krinu. Rozpráva, e
v roku 1944, keï pracoval na poli, len tak
sa pozrel hore na mangovník a uvidel, e
vetky plody (zrelé èi zelené) sa stali Krinom. Potom sa dokonca i listy zmenili na
Krinu. A nakoniec sa celý strom stal Krinom hrajúcim na flautu.
Dvadsa rokov v takomto prostredí
meditácií a videní mal teda za sebou rí
Èinmoj, keï sa v roku 1964 rozhodol odís
do Spojených tátov amerických. Tam najprv dva roky pracoval na indickom konzuláte. Onedlho sa vak zaèal venova výluène duchovnej èinnosti a zhromaïovaniu
iakov. Usadil sa natrvalo v oblasti Jamaica,
neïaleko New Yorku a vytvoril tak základ
pre ústredie svojho, dnes u celosvetového
hnutia. Keï opisujeme ivot rí Èinmoja,
nemali by sme sa vraca len do Bengálska
z roku 1931, kde sa narodil pod menom
Chinmoy Kumar Ghose, ale mali by sme
zaèa jeho údajnými predchádzajúcimi
inkarnáciami.
rí Èinmoj ako hinduista samozrejme
verí v prevte¾ovanie a ako majster si vie na
svoje predchádzajúce inkarnácie spomenú.
Zväèa vak o nich nechce hovori. Take,
keï sa ho raz jeden jeho iak pýtal: Môem
sa vás opýta na nieèo z vaich predchá-
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dzajúcich inkarnácií?, vyhýbavo mu
odpovedal: Èo mám spoloèné so svojimi
predchádzajúcimi inkarnáciami? Povedzme, e viem, e som bol v svojej predchádzajúcej inkarnácii zlodej. Keï o tom
poviem ¾uïom, bude ma to kompromitova, tak preèo by som vám o tom mal rozpráva? Zlodej nikdy neprizná, e je zlodej. A naopak  keï vyhlásim, e som bol
v skorej inkarnácii ve¾mi významný a
dobre známy, poviete: Ako je to moné, e
v tejto súèasnej inkarnácii nikto o vás
nevie, hoci ste u dosiahli vek tyridsajeden rokov? Take aj tak je to vetko
naniè. Napriek tomu z iných prameòov
vieme o jeho presvedèení, e vo svojich
minulých ivotoch bol významnými osobnosami. Napríklad, keï sa vysvet¾uje,
preèo si rí Èinmoj ob¾úbil práve film Mrs.
Doubtfire: Málokedy chodí rí Èinmoj so
svojimi vyznávaèmi do kina  boli to len
filmy ako Hviezdne vojny, E. T., JFK, a
tentoraz Mrs. Doubtfire. Tento film ho
obzvlá zaujal, pretoe sa tam herec prezlieka za enu  a on toto musel robi v
svojej inkarnácii ako Gorakshanath.
Vo svojej vlastnej inkarnácii ako
Gorakshanath (pribl. 10. èi 11. stor. n. l.)
bol iakom ve¾kého oivaitského majstra
Matsyendranatha. Bolo to v tejto inkarnácii, keï guru po prvýkrát dosiahol Realizáciu boha. Potom mal guru nieko¾ko
ïalích inkarnácií, ne sa ako Chinmoy
Kumar Ghose 27. augusta 1931 v bengálskej Shakpure inkarnoval pre tento ivot.
( ) Zo svojich ïalích inkarnácií sa guru
zmienil len o dvoch, v ktorých sa svojho
èasu objavil ako dôleitá postava, avak
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aktívne neprejavil svoju realizáciu boha.
Tieto dve inkarnácie sa udiali poèas Francúzskej revolúcie v Paríi na konci
18. storoèia, v ktorej bol guru satý ako
jeden z hlavných revolucionárov, a na
zaèiatku 19. storoèia v raných Spojených
tátoch, kde guru zastával vysoký úrad vo
vláde
Inkarnáciu ako takú vidí rí Èinmoj
ve¾mi prakticky. Hovorí: Keï ste nieèo
neurobili v minulosti, môete to urobi
teraz, a ak to neurobíte teraz, môete to
urobi zajtra. To je úèel reinkarnácie 
keï ste nieèo nedorobili, budete ma na
to príleitos v ïalom ivote.

Duchovné praktiky
Nielen vo viere v prevte¾ovanie vak
zostáva rí Èinmoj verný svojmu hinduistickému pôvodu. Vetko jeho uèenie odráa jeho hinduistický pôvod a výchovu
v árame rí Aurobinda. A tak i jeho
duchovná prax sa typicky opiera o meditáciu, tranz, kontempláciu a pod. Sám väèinou tieto praktiky zahàòa do sústavy troch
krokov: koncentrácia  meditácia  kontemplácia. Na osvojenie si koncentrácie
pouíva najrozliènejie praktiky. Jedna
z nich je napr. táto: Najskôr si nakreslite
na stenu na úrovni oèí malé koliesko a
v jeho vnútri malý èierny bod. Mal by by
èierny; nie modrý èi èervený ani nijakej
inej farby. Potom si staòte èelom k stene
vo vzdialenosti asi jedného metra a zamerajte svoju pozornos na koliesko.
Vae oèi by mali by uvo¾nené a napoly
otvorené. Nechajte silu vaej koncentrácie prichádza zo stredu váho èela. Po
troch èi piatich minútach otvorte oèi
dokorán a snate sa cíti, e od hlavy po
pätu ste len oèi. Celá vaa fyzická existencia sa nestala nièím iným ako poh¾adom a tento poh¾ad je zameraný na bod
vo vnútri kolieska. Teraz zaènite zmenova predmet vaej koncentrácie. Po nieko¾kých sekundách sa pokúste cíti, e sa
celé vae telo stalo také malièké, ako je
bod na stene. Snate sa cíti, e tento bod
je ïalou èasou vaej vlastnej existencie.
Potom vojdite do bodu, preniknite ním a
choïte na druhú stranu. Z druhej strany
bodu nazrite spä a uvidíte svoje vlastné
telo. Vae fyzické telo je na jednej strane,
ale silou vaej koncentrácie ste vyslali
svoje subtílne telo na druhú stranu bodu.
Skrze svoje subtílne telo vidíte svoje fyzické telo a skrze svoje fyzické telo vidíte
svoje subtílne telo.

Ïalie dva kroky sú si také podobné, e
dokonca ani Èinmojovi iaci si niekedy nie
sú istí, èi práve meditujú alebo kontemplujú. rí Èinmoj potom definuje rozdiel takto:
Vo vnútornom svete, keï chcem vyletie
najvyie, meditujem. A keï sa chcem vo
vnútornom svete ponori hlboko, hlbie, èo
najhlbie, vtedy kontemplujem.
No meditácia je predovetkým kadodenný chlieb duchovného ivota iakov rí
Èinmoja. Rozoberá sa na mnohých stránkach kníh tohto hnutia a iaci dostávajú
mnostvo pokynov, ako správne meditova.
V prvom rade sa odporúèa èas, ktorý je pre
meditáciu vhodný: Najlepí èas na meditáciu je medzi treou a tvrtou hodinou
ráno. Je to Brahma Muhurta, Hodina
boha. Nezáleí na tom, na akej úrovni ste,
dokonca èi ste len zaèiatoèník; ak budete
v tom èase meditova, stretnete sa s ve¾mi
malým odporom. Aj keï väèina iakov rí
Èinmoja v naich krajinách nemedituje tak
zavèasu, oèakáva od nich ich Majster, e
svoju kadodennú meditáciu uskutoènia
pred 6.30 h. On sám vraj kadé ráno v èase
medzi 2.00 a 6.30 h medituje o svojich iakoch a je moné sa vtedy na neho napoji.
Nevysvetlené vak zostáva, ako je to s èasovými pásmami, ktoré toto odporúèanie
ignoruje. Keï toti guru ijúci v New Yorku
zaèína meditova o 2.00 h, jeho èeskí
vyznávaèi majú u 8.00 h a svoje meditácie
dávno za sebou.
Aj prostredie meditácie
urèuje a odporúèa rí Èinmoj: Keï meditujete doma,
mali by ste ma kútik v svojej izbe, ktorý je absolútne
èistý a posvätený  sväté
miesto, ktoré pouívate len
na meditáciu. Tam si môete vytvori svätyòu a umiestni do nej obraz svojho duchovného majstra,
Krista alebo nejakej inej
milovanej duchovnej postavy, ktorú povaujete za
svojho majstra. Do meditácie sa mono uvies najrôznejími spôsobmi. Jedným
z nich je napr. cvièenie: Keï
robíte nádych, opakujte raz
meno boha, Krista alebo
kohoko¾vek obdivujete. ( )
Potom zadrte dych a opakujte toto meno tyrikrát.
A keï vydychujete, opakujte dvakrát meno alebo
mantru, ktorú ste si vybrali. Len èo nadobudnete skú-
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senos v tomto dychovom cvièení, budete
schopní ho robi v rozsahu tyri-estnásosem: nádych na tyri doby, zadranie
dychu na estnás a výdych na osem. ( )
Niektorí ¾udia cvièia v rytme tyri-estnás-osem, ale to je pre ve¾mi skúsených.
Inokedy rí Èinmoj odporúèa svojim iakom: Predtým, ne zaènete svoju meditáciu, opakujte Supreme asi dvadsakrát
tak rýchlo, ako je to len moné, aby ste
preèistili svoj dych. Anglické slovo Supreme, znamenajúce Najvyí je v tomto
hnutí ústredným pojmom pre Boha a èasto
sa aj v èeskom prostredí pouíva v pôvodnej anglickej podobe.
Meditácia je teda ústredným náboenským úkonom v tomto hnutí. A rí Èinmoj
dáva meditujúcim ve¾ké prís¾uby. Hovorí:
keï meditujeme, boh nám dopraje vetko,
èo potrebujeme. Výsledkom meditácie vak
nemá by len duchovné povznesenie; ona
má do náho fyzického sveta prináa výsledky, vrátane uzdravení. Asi tak, ako keï
rí Èinmoj na otázku: Môe mi meditácia
pomôc pri vylieèení fyzickej choroby?
odpovedá: vetky choroby sú výsledkom
prítomnosti negatívnych síl. Teda vlastne
keï dôjde k duchovnej náprave, zmizne aj
choroba. Inokedy na otázku, èi môe meditácia pomôc vylieèi choroby tela, ako je
napríklad vysoký krvný tlak? rí Èinmoj
jednoznaène odpovedá: Meditácia nás
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privádza k námu zdroju. Kde niet nedokonalosti, niet ani choroby. ( ) Vysoký
krvný tlak, zlyhanie srdca a vetky choroby, ktoré sú známe v boom stvorení, sú
výsledkom prítomnosti negatívnych síl.
Tieto negatívne sily sa môu prekona len
vtedy, keï sa odovzdáme kladnej sile. Keï
meditujeme, snaíme sa sta dokonalým
kanálom pre kladnú silu. Na otázku: Ako
môeme poui meditáciu, aby sme sa
zbavili bolesti? odpovedá: Aby ste vylieèili
boles, mali by ste sa snai vzýva svetlo.
Boles je vlastne druh temnoty vo vnútri
nás. Keï vnútorné svetlo èi svetlo zhora
zaène pôsobi v bolesti samej, vtedy sa
boles odstráni a premení sa na rados.
Skutoène pokroèilí h¾adajúci môu v skutoènosti cíti rados v bolesti samej. Ale
pre toto musí by èlovek ve¾mi vysoko
pokroèilý. Vo vaom prípade, poèas svojej
modlitby èi meditácie by ste sa mali snai znies dolu svetlo zhora a cíti, e
boles je temnotou vo vnútri vás. Keï znesiete dolu svetlo, boles bude buï osvetlená a premenená, alebo odstránená
z váho systému.
Ve¾mi èasto sa v jeho uèení hovorí aj o
tzv. apirácii, ktorú jeho iaci opisujú ako
urèitý vnútorný plameò alebo túbu. V podstate ide o ifru pre vetko dobré, èo je
skryté v èloveku. rí Èinmoj hovorí: H¾adajúci má najdôvernejieho priate¾a vo
vnútornom svete  Apiráciu, vzrastajúce
vnútorné volanie. Naopak má najhorieho nepriate¾a  iados. Chce by úplne
oslobodený od svojho nepriate¾a, t. j. iadosti, a chce by vdy so svojím priate¾om
 Apiráciou.
Dôleitou úlohu v Èinmojovom systéme hrá spievanie slabiky Aum: Aum je
jeden, nedelite¾ný zvuk; je to vibrácia Najvyieho. Aum je zárodoèným zvukom
vesmíru, pretoe týmto zvukom boh uviedol do pohybu prvú vibráciu Svojho stvorenia. Najsilnejia zo vetkých mantier je
Aum; Aum je matkou vetkých mantier.
Kadú sekundu boh tvorí sám Seba nového vo vnútri Aum. Bez zrodenia je Aum,
bez smrti je Aum. Niè iné, len Aum existovalo, existuje a bude navdy existova.

Okultné praktiky
V uèení rí Èinmoja majú dôleitú pozíciu i ïalie praktiky, napr. èítanie z ruky
alebo výklad snov. Sny pod¾a rí Èinmoja
hrajú podstatnú úlohu v duchovnom raste.
Preto svojich iakov vyzýva: Vaou starosou je len ma sny a s pomocou snov
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získa nový ivot a bea v ústrety svojmu
urèenému Cie¾u. Ak nevenujete patriènú
pozornos svojim snom, sny si uvedomia,
e nie sú potrebné, a preto neprichádzajú
a neklopú na vae dvere. Tak ako je
sedem vyích svetov a sedem niích svetov, je aj mnoho snových svetov. I pre sny,
podobne ako pre meditáciu, sú najvhodnejie vèasné ranné hodiny: Sny, ktoré dostávame v ranných hodinách medzi treou a
tvrtou v Brahma Muhurta èi Hodine
boha, sa pravdepodobne zhmotnia, avak
tieto sny si musíte chráni pred neèistými
mylienkami. A ak máte sny pri zatmení
Mesiaca alebo Slnka, tieto sny sa zvyèajne
vyplnia.
rí Èinmoj sa aj sám venuje výkladu
snov svojich iakov. Ve¾ký význam dáva
(podobne ako v ivote) najrôznejím farbám, ktoré sa v snoch vyskytujú. Hovorí
doslova, e kadá farba má duchovný
význam. Raz mu jedna iaèka rozpovedala
svoj sen, aby ho vyloil: Mala som sen o
svojej starej sestre. Bola obleèená do zeleného sárí a stála na ceste za súmraku. rí
Èinmoj jej sen vykladá v zmysle symboliky
farieb: Zelená znamená nový ivot. Keï
mala tvoja sestra zelené sárí, znamená to,
e do nej vstúpil nový ivot, nová nádej.
Podobne vykladá aj iný sen. Ïalia iaèka
sa ho pýta: Snívalo sa mi o ve¾mi lesklom,
jasne oranovom hadovi. Èo to znamená?
A rí Èinmoj odpovedá: Tento vá sen bol
ve¾mi významný, ale farba, ktorú ste videli, nebola oranová, ale zlatá. Zlatá farba
znamená boské prejavenie. Had znamená energiu. ( ) Keï vidíte èierneho hada,
musíte vedie, e to je neboská sila. No
keï vidíte zlatého alebo èerveného hada,
zlatá znamená boské prejavenie a èervená znamená silu. Zlatý had znamená prejav boskej energie. Do vás, do váho
duchovného ivota, vstúpila boská energia a chcela skrze vás prúdi v podobe
prejavenia. A ete jedna otázka: Mal som
sen, kde ste mi povedali, aby som pre vás
urobil modrú loptu. A odpoveï: Modrá
znamená èosi ve¾mi roz¾ahlé, èosi nekoneèné, a lopta znamená svet alebo univerzálne Vedomie. Modrá lopta tu predstavuje veèný nástroj. Hovoril som ti, e
Najvyí a urobil svojím spo¾ahlivým
nástrojom. Navye èiernobiele sny majú
znova svoju zvlátnu duchovnú dôleitos,
tak ako rí Èinmoj vykladá: Èiernobiele
snívanie znaèí zjednotenie temnoty a svetla, noci a dòa, negatívnych, nièivých síl a
pozitívnych, tvorivých síl.
Avak nielen farby v snoch sú pre rí
Èinmoja správami o duchovnom stave
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dotyèného. Tak môe vysvet¾ova: Ak vidíte
jeleòa, beiaceho jeleòa, bez oh¾adu na
to, z akej úrovne vedomia vá sen prichádza, ukazuje to, e v svojom duchovnom
ivote beíte ve¾mi rýchlo. Keï vidíte v
sne slona, bez oh¾adu na to, na ktorej
úrovni sa sen odohráva, musíte cíti, e
ste v svojom duchovnom ivote energeticky nabíjaní nezmernou silou. Keï vidíte
psa, ktorý vás hryzie, znamená to, e ste
stratili vieru v svoj duchovný ivot, v svojho majstra i v seba samého. Keï vás vak
pes nasleduje, znamená to, e máte absolútnu vieru v svojho majstra a ste jeho
poslunými iakmi.
Bené sú aj situácie, keï za ním chodia
due najrozliènejích ¾udí. To sa môe údajne sta i poèas inej aktivity alebo i prejavu:
Poèas môjho rozhovoru s vami práve prila dua Rekhovej sestry a sedela pri
mojich nohách. Bola dobrou iaèkou, prejavoval som jej náklonnos, ale ona opustila nau cestu. ¼udskými oèami som sledoval rozpravu s vami a zároveò som
svojím tretím okom sledoval ju. Práve
teraz prila dua Katyayani a obchádza
okolo. Zatia¾ èo som hovoril s vami, jej
dua sedela pri mojich nohách. Keby tu
bol prítomný okultista najvyieho rádu,
ihneï by to uvidel. Katyayani ije v Kanade a Rekhova sestra v Novom Mexiku. A
z Kanady a Nového Mexika prili ich due
ku mne. Raz dokonca pri svojom vystúpení
vyhlásil, e k nemu práve prila dua Václava Havla a poiadala ho, aby zaspieval
istú pieseò.
Avak nielen due, ale vetky veci môu
komunikova s ¾uïmi, pretoe kadá vec má
pod¾a rí Èinmoja vedomie. Tým sa celý
svet stáva pre Èinmojových iakov súborom
najrozmanitejích dobrých èi zlých ivlov a
vibrácií, s ktorými sa treba nauèi zaobchádza a komunikova. Vedomie týchto vecí
toti môe do èloveka prechádza. To platí
samozrejme predovetkým o strave. rí Èinmoj vysvet¾uje: Vegetariánska strava hrá
úlohu v duchovnom ivote. Èistota je v
ivote apiranta nanajvý dôleitá. Túto
èistotu musíme zavies v tele, vo vitálne a
v mysli. Keï jeme mäso, vchádza do nás
agresívne zvieracie vedomie. Nae nervy
sa stanú podrádené a nepokojné a toto
môe zasahova do naej meditácie. Keï
h¾adajúci neprestane jes mäso, vo veobecnosti nezíska jemné záitky alebo
jemné vízie. Ryby sú ete kodlivejie, pretoe sú to stvorenia plné lenivosti, záha¾èivosti, nehybnosti, neèistoty a nevedomia.
Na druhej strane sa Èinmoj domnieva,
e najviac vedomia majú sladkosti, po nich
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ovocie a napokon syr. Azda i v dôsledku
toho sú sladkosti v tomto hnutí ve¾mi ob¾úbené. Zvlátnu dôleitos dostáva jedlo
vtedy, keï sa prijíma ako tzv. prasádam,
teda keï sa predloením na oltár pred Èinmojov obraz stáva zvlátnym duchovným
pokrmom.
Treba vak dáva pozor i na vedomie
najrôznejích predmetov, obzvlá pred
meditáciou. Preto iakov varuje: Keï sa
dotknete hmotného predmetu, vedomie
predmetu hneï vstúpi do vás. Keï sa
dotknete románu, okamite do vás vojde
vedomie autora. Keï ste ospalí a zaènete
robi domáce práce preto, aby ste sa prebrali, vtedy do vás vstúpi vedomie domácich prác. Keï ste ospalí, najlepie je osprchova sa. Voda znaèí vedomie. Keï toto
vedomie vstúpi do vás, nebudete spa. Raz
dokonca rí Èinmoj rozprával, ako komunikoval s vedomím svojich ponoiek, ktoré
ho varovali, e môe dosta kàè do nohy.
On to vak podcenil a neposlúchol, pretoe
sa domnieval, e ich vedomie je ve¾mi
slabé. Nakoniec na túto ¾ahkovános doplatil pri tenisovom zápase.

Postoj k iným
náboenstvám
Napriek týmto svojim osobitým názorom je rí Èinmoj ochotný prija pod svoje
krídla vetky ostatné náboenstvá. Obzvlá
v prvých fázach zoznamovania s týmto hnutím má záujemca dojem, e môe ís o istý
druh meditaèného cvièenia otvoreného prísluníkom vetkých náboenstiev. Typická
je kniha Meditace, vydaná i v Èechách. Na
prvých dvesto stranách sa vôbec nehovorí
o osobe rí Èinmoja. Vetko je formulované
celkom veobecne náboensky a takmer
podlízavo voèi kresanom. V prvej èasti
knihy sa píe dokonca o meditácii o Panne
Márii: Cíte, ako Panna Mária drí diea,
Krista. Cíte, e Boská Matka vás drí v
náruèí ako diea. Prvú zmienku o význame
osoby rí Èinmoja mono nájs a na strane 201. Potom ale, hoci na zaèiatku svojej
knihy bol celkom otvorený voèi vetkým
iným náboenstvám, dovedie svojho èitate¾a k presvedèeniu, e aj keï boli tu na Zemi
v minulosti i iní avatarovia (vtelenia boie),
z ktorých väèinou menuje Budhu, Krinu a
Krista, je omnoho lepie ma v súèasnosti
ijúcu inkarnáciu boha, ktorou je, samozrejme, on sám. Doslovne hovorí: Nie je nevyhnutné ma ijúceho guru, ale iste je to
vhodné. Viete, e existuje cie¾ a chcete ho

dosiahnu. Ak ste múdri, prijmete pomoc
od niekoho, kto vám môe ukáza naj¾ahiu, najbezpeènejiu a najúèinnejiu
cestu k cie¾u. Ak chcete, aby vám realizácia boha trvala stovky a tisíce rokov, nie
je nevyhnutné ma duchovného majstra.
Ale keï chcete dosiahnu cie¾ èo najrýchlejie, vtedy je to nevyhnutné. Typické
v tomto spôsobe argumentácie je to, e sa
popri svojej vlastnej ponuke druhá monos nevyluèuje ako záporná (tým by sa
samozrejme mohol èitate¾ odradi), ale sa
uvádza len ako menej výhodná (zaiste
potom nikto nebude taký hlúpy, aby si
vybral tú horiu monos).
Keï sa dotyèný rozhodne pre ijúceho
majstra, ktorým je rí Èinmoj, predchádzajúca tolerancia a ústretovos sa vytráca. Pravidlo je u celkom jasné: Ak sa cvièíte
v duchovnej disciplíne pod vedením jedného majstra, je vdy vhodné vzda sa
spojenia s ïalími cestami. iak je potom
úplne a bezpodmieneène naviazaný na svojho jediného majstra. To sa manifestuje i
typickým náboenským úkonom tohto hnutia, toti meditáciou nasmerovanou k tzv.
transcendentálu. Transcendentál je fotografia rí Èinmoja v zvlátnom, transcendentálnom stave mysle. iaci ju umiestòujú na
oltár, ktorý si stavajú v svojom domove, a
dostávajú sa do stavu vytrenia ve¾kým
sústredením s upretým poh¾adom na èelo
rí Èinmoja. Tak ako im odporúèa: Najlepí typ meditácie prichádza, keï vstúpite
do môjho vedomia, dívajúc sa na moju
fotografiu, kde som vo vysokom meditatívnom vedomí. Zatia¾ èo meditujete nad
mojou fotografiou, nesmiete myslie na
niè iné. Len sa pokúste vhodi svoje vonkajie i vnútorné bytie s najväèou apiráciou do môjho obrazu.
Zaujímavé je, e rí Èinmoj odporúèa,
aby táto fotografia bola èiernobiela, pretoe
tak pôsobí úèinnejie. To môe ma svoje
hlbie dôvody. Keï toti pri tomto sústredení na seba ide o autohypnózu, do ktorej
sa iak takto uvedie, potom  ako je veobecne známe  predmet, ktorý nerozpty¾uje svojimi farbami a obsahuje len èiernu a
bielu, je ove¾a úèinnejím prostriedkom.
Navye je známe, e sústredenie na lesklé
predmety u¾ahèuje autohypnózu. V tomto
oh¾ade iste hrá fotografia holohlavého guru
s lesknúcou sa pleinou svoju rolu. Inou
pomôckou autohypnózy je poh¾ad do plameòa svieèky, èo sa tie robí v tomto hnutí.
Èinmojova fotografia sa tak stáva pre jeho
iakov jedinou vo¾bou, keï hovorí: Tí, ktorí
sú mojimi skutoènými iakmi, by nemali
meditova nad fotografiou nikoho iného,
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len nad mojou. ( ) Po koncentráciu, po
meditáciu, po kontempláciu, po vetko
vnútorné vedenie by ste si mali prís ku
mne, pretoe so mnou máte priame vnútorné spojenie. Preto vdy hovorím svojim
iakom, aby sa vnútorne obracali na mòa
a ja im vdy pomôem.
Skutoènú výluènos tohto hnutia je
moné dokumentova i rí Èinmojovým
rozdelením celého ¾udstva na tých, ktorí
stoja na strane dobra (boí) a na vetkých
ostatných, ktorí sú na druhej strane (proti
bohu). Guru na Zemi napoèítal len ve¾mi
málo ¾udských bytostí na strane Najvyieho  svojich iakov (a skutoèných iakov ïalích ijúcich majstrov), ako aj asi
dvesto ïalích ¾udských bytostí, ktoré
nemajú ijúceho majstra. Spolu len tri
tisíc ¾udí!!! Keï sa teda uvádza, e iakov
rí Èinmoja je celkom asi dvetisíc, potom
na vetkých ostatných náboenských i
nenáboenských ¾udí, ktorí sú na tej správnej strane barikády, ostáva len tisícka.
Navye tých, ktorí nenasledujú nijakého
indického guru (teda vetkých kresanov,
moslimov atï.) ostávajú na celom svete len
dve stovky. (eby to boli sympatizanti
s týmto hnutím?) Tak sa stáva rí Èinmoj
fakticky jedinou cestou a napriek vetkým
proklamáciám je jeho uèenie výluèné. Na
tejto skutoènosti niè nemení ani fakt, e
toto hnutie vydalo napr. CD s nahrávkami
spevu iaèok rí Èinmoja, ktoré spievajú
texty výrokov pápeov, Matky Terézie, biblických verov atï., ktoré on zhudobnil. Ani
to, e, iaci rí Èinmoja, keï sa usilujú o to,
aby mohli svoje koncerty usporadúva
v kresanských kostoloch, tak sa vedia
vydáva aj za kresanskú skupinu.
Samozrejme pri verejnej prezentácii
hnutia o výluènosti nehovoria. Tak to nie je
ani pri koncertoch rí Èinmoja, ktoré sú na
verejnosti asi najvýraznejou propagáciou
tohto hnutia. Tieto koncerty vdy predchádza ve¾ká náborová kampaò. A azda sa ani
pred vo¾bami nestáva, eby na nás h¾adela
tvár jedného mua z to¾kých plagátov a billboardov, ako keï sa v nejakej krajine chystá tzv. mierový koncert rí Èinmoja. Patria
mu vetky vo¾né plochy na ohradách a ståpoch, vo výkladných skriniach obchodov,
na kolských nástenkách a informaèných
centrách. Vari vade (okrem oficiálnych
plôch na plagáty, kde sa musí plati) je
moné vidie tohto starnúceho, èokoládovo
hnedého mua.
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Fenomén

(3)

Od èias jej vzniku je okolo Scientologickej
cirkvi stály rozruch. Väèinová spoloènos
sa snaí jej pôsobenie zväèa obmedzova, alebo ho aspoò kontrolova. Scientológovia naproti tomu dobre ovládajú
prax obaovania, zastraovania a alôb.
Tento rozruch a napätie sú azda spôsobené tým, e  ako scientológovia tvrdia
 kadé náboenstvo bolo v niektorom
bode svojej histórie nazývané sektou.
Alebo je scientológia v spoloènosti skutoène takým cudzorodým prvkom?

práve na odha¾ovanie údajnej psychiatrickej kriminality. V roku 1997 táto komisia
vystúpila s letákmi Pokodení psychiatriou aj u nás. Letáky obsahovali výzvu: Ktoko¾vek, kto bol pokodený lieèením elektrickými okmi, mozgovou operáciou psychiatrickými drogami, alebo sexuálne
pokodený psychiatrami, psychológmi
alebo inou lekárskou duevnou praktikou, polite úplné podrobnosti na adresu Pri skontaktovaní scientológovia takto
postihnutých ¾udí vyspovedali (výpoveï
nahrali na diktafón), ale nijakú lekársku,
právnu èi inú pomoc (okrem ponuky scientologických produktov) im neposkytli.
Medzi oponentmi scientológie vak ani
zïaleka nie sú len psychiatri a psychológovia. Prvým federálnym úradom Spojených
tátov, ktorý sa dostal do konfliktu s L. R.
Hubbardom a jeho nasledovníkmi, bol FDA.
U v roku 1957 zhabali Scientologickej cirkvi 21 tisíc tabliet Dianazinu, vitamínového
prípravku, predávaného ako liek proti chorobe z oiarenia. Ten istý úrad zhabal
v januári 1963 asi 100 E-metrov, scientologických detektorov li, ktoré sa vydávali za
prístroje na lieèbu fyzických a mentálnych
chorôb. Interný Hubbardov príkaz, v ktorom sa zdôrazòuje, e E-meter je úèinný
náboenský nástroj, pomohol scientológom v tomto spore s FDA obstá. Ten istý
rok vak zaèalo parlamentné vyetrovanie
v austrálskom táte Victoria, ktoré vyvrcholilo v roku 1965 tzv. Andersonovou
správou. V jej predhovore sa okrem iného
tvrdí: Scientológia je zlá, jej techniky sú
zlé, jej prax je vánou hrozbou pre spoloènos z lekárskeho, morálneho i sociálneho h¾adiska K parlamentnému vyetrovaniu scientológie pristúpila aj Ve¾ká Británia na základe mnostva kandálov, èo

spôsobilo presídlenie Hubbarda a jeho
scientologického ústredia do usadlosti
Saint Hill pri mesteèku East Grinstead
v anglickom grófstve Sussex v roku 1959.
Na základe výsledkov tohto vyetrovania
bol Hubbard vyhlásený za neiaducu osobu
na území Ve¾kej Británie. Pod tlakom
z tejto strany i z mnohých iných strán Hubbard v kritických esdesiatych rokoch zriadil strány úrad (Guardian Office, GO).
Jeho náplòou bola obrana scientologických
záujmov pred nepriate¾mi zvonka i z vnútra. Ilo vlastne o tajnú políciu so tyrmi
hlavnými úradmi: pre spravodajstvo, pre
verejnos, pre právne záleitosti a pre
financie. Na vrchole èinnosti zamestnával
tento úrad vye tisíc scientológov na plný
úväzok, no vyuíval aj ïalie tisícky dobrovo¾ných pracovníkov. Najdôleitejím
odborom GO bolo spravodajstvo, ktoré získavalo informácie o potenciálnych nepriate¾och scientológie, a koordinovalo ich
následné vyetrovanie a obaovanie
v duchu Hubbardovho Manuálu spravodlivosti: Spravodajstvo je predovetkým zbieranie údajov o ¾uïoch Je to èinnos
zaloená najmä na poèúvaní a zapisovaní do zväzkov. Vykonáva sa vdy a stále a
o vetkých a o vetkom Keï potrebujeme niekoho vystrai, vyetrujeme.
Medzi mnohými akciami GO sa najviac
hovorilo o Operácii Snow White (Snehulienka) zaèatej v roku 1973 so zámerom
oèisti scientológiu v USA od vetkých
materiálov, ktoré boli pre òu nepriaznivé.
Táto operácia bola zameraná proti IRS,
Interpolu a ïalím vládnym úradom Spojených tátov a zahrnovala intaláciu odpoèúvania do finanèných úradov, krádee
dokumentov, infiltráciu scientológov do
významných úradov a podobne. Jeden

zvaný

SCIENTOLÓGIA
Opozícia scientológie
Týmito dvoma slovami scientológovia
oznaèujú vetky prejavy, ktoré sú voèi
scientológii z najrozliènejích dôvodov a
pozícií kritické. V tomto spiknutí mali hra
hlavnú úlohu tri federálne úrady Spojených tátov: FBI (úrad pre vyetrovanie),
IRS (finanèný úrad) a FDA (úrad pre potraviny a lieky). Svoj komplot proti scientológii mohli urobi iba na základe tajnej
dohody medzi americkou vládou a médiami. Za tým vetkým vak údajne stoja psychiatri. Nenávis L. R. Hubbarda (a tým aj
vetkých scientológov) si psychiatri vyslúili za kritiku dianetiky. U v roku 1950
varovala Americká lekárska spoloènos
(AMA) svojich èlenov aj verejnos pred dianetikou. Tak prispela k tomu, e po prvom
úspenom roku dianetiky (1950), nastala
vána kríza a Hubbardova Nadácia výskumu dianetiky sa ocitla vo vánej finanènej
kríze a Hubbardova dianetická nadácia
dokonca v roku 1952 zbankrotovala. Hubbard psychiatrom túto kritiku nikdy nezabudol, a tak napr. na zozname nepriate¾ov
scientológie (smernica nazvaná príznaène
Targets, t. j. Terèe) je na prvom mieste
uvedené: Psychiatria a psychológia.
Kvalifikované odmietnutia scientologických psychoterapeutických experimentov zo strany psychiatrov a psychológov
znamenajú pre dianetiku najväèiu hrozbu
a dosia¾. Táto kritika sa povauje za
vrcholne nepriate¾ský akt, a tým sa na òu
vzahuje iná Hubbardova smernica Útoky
na scientológiu, a v nej je na prvom mieste medzi akciami, ktoré majú týmto útokom zabráni, hluèné vyetrovanie útoèníkov. U z týchto nieko¾kých náznakov
pochopíme dôvod, preèo v roku 1986
scientológovia zaloili Obèiansku komisiu
za ¾udské práva (CCHR), ktorá má slúi
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z najvýznamnejích agentov GO bol
zatknutý v roku 1976, na základe ïalích
výpovedí bol zhabaný kompromitujúci i
ukradnutý materiál v scientologických centrách v Los Angeles a San Francisku, onedlho nato boli 11 vysokí funkcionári GO
zatknutí a v októbri 1979 deviati z nich
odsúdení, z toho traja (vrátane éfky GO a
Hubbardovej manelky Mary Sue) na pä
rokov väzenia a pokutu 10 tisíc dolárov.
Èinnos GO bola dramaticky ukonèená
(Hubbard ju obvinil z infiltrácie agentmi
IRS a celkom zavrhol svoju odsúdenú manelku) a jej úlohy prevzala od roku 1983
iná scientologická organizácia  Úrad pre
mimoriadne záleitosti (OSA).
Inou Hubbardovou reakciou na tlaky
zo strany verejnosti v esdesiatych a
sedemdesiatych rokoch boli intrukcie,
týkajúce sa nepriate¾ov scientológie, známej ako Lovná zver (Fair Game). V Hubbardovom liste z roku 1967 je nepriate¾
osobou utlaèovate¾a (tzv. SP, supressive
person), o ktorej platí: Nepriate¾  lovná
zver. Môe by zbavený majetku alebo
akýmko¾vek spôsobom pokodený hociktorým scientológom bez toho, e by
dotyèný scientológ dostal disciplinárny
trest. Nepriate¾ môe by zbavený vánosti, obalovaný, oklamaný alebo znièený. Keï sa tieto slová dostali na verejnos,
bol Hubbard nútený slovné spojenie
lovná zver odvola kvôli tomu, e spôsobuje zlé vzahy s verejnosou. Avak u
nasledujúca veta tohto príkazu zdôrazòuje,
e toto odvolanie neruí nijaké intrukcie,
ako sa správa k SP.
To, e sa táto prax scientológov
nezmenila ani dnes, dokazujú aj èeskí
scientológovia. Jednou z prvých Hubbardových intrukcií, ktoré èeskí scientológovia preloili do èetiny, bola intrukcia
Kritika Scientológie, v ktorej sa napr.
píe: Po celý èas musíme vyetrova pozadie kritiky Scientológie, musíme nájs
zloèiny, za ktoré by jednotlivec alebo aj
skupina mohli by uväznení v mene existujúceho zákona. ( ) Keï stojíte proti
Scientológii, ihneï objavíme  a nájdeme a odhalíme  vae zloèiny. Ak nás
necháte na pokoji, my necháme na pokoji vás. ( ) Nikdy nediskutujte o Scientológii s kritikom. Diskutujte len o jeho zloèinoch, vedomých a nevedomých. A iná,
tie do èetiny preloená intrukcia, hovorí o kritikoch ako o tých, ktorí robia èiernu propagandu. Títo ¾udia údajne skrývajú hrozné, obrovské zloèiny Nie kradnutie jabåk alebo halierikov v detstve.
Skutoèné zloèiny ako úerníctvo, vydie-
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Manifestácia scientológov proti opatreniam nemeckých úradov Foto: JOHANNES AAGAARD
ranie, sprenevery a masové vrady Ale
vy to nájdete. ( ) Potom jedného dòa
nebude nijaký nepriate¾.
Zatia¾ posledná ve¾ká aféra sa rozhorela potom, èo v roku 1996 poslanec vládnej strany CDU v Nemecku nepriamo
vyzval k bojkotu filmov a koncertov, v ktorých úèinkovali hollywoodske hviezdy,
ktoré sa hlásia ku scientológii (Tom Cruise, John Travolta, Chick Corea a ïalí). To
podnietilo mnostvo amerických umelcov,
ktorí sami nie sú scientológmi, aby napísali otvorený list kancelárovi Kohlovi, v ktorom porovnávajú údajné súèasné prenasledovanie scientológov s prenasledovaním idov v 30. rokoch. Pod týmto prenasledovaním sa myslí (okrem zmieneného
bojkotu) stála neochota nemeckých úradov vidie v scientológii náboenský spolok. Pod¾a nemeckých úradov nie je èinnos scientológov záujmová a cirkevná, ale je zameraná na zarábanie peòazí a
získavanie moci, èo sa èasto deje nelegálnym spôsobom. Rozpor medzi poh¾adom
Spojených tátov, kde bola scientológia
uznaná za náboenskú organizáciu v roku
1993, a Nemeckom spôsobil mnostvo diplomatických výziev, rokovaní a tlakov,
napr. zo strany amerického Kongresu. Prístup Nemecka k scientológom bol kritizovaný dokonca vo výroènej správe ministerstva zahranièia USA za rok 1996.
Nemeckí predstavitelia vak zo stanoviska
svojich úradov neustúpili. Vo februári
1997 mestské úrady v Stuttgarte podmienili (pod¾a vzoru Bavorska z minulého
roka) prijatie uchádzaèov o prácu vo verejných slubách písomným potvrdením, e
uchádzaè nie je scientológ. V júni toho isté-

ho roka sa nemecká vláda rozhodla
dohliada na scientológiu prostredníctvom
vnútornej spravodajskej sluby. Pod tlak
sa scientológovia v Nemecku dostali i
v iných oblastiach.
V stálych sporoch so svojimi odporcami (vládnymi úradmi, odborníkmi z oblasti psychológie a psychiatrie, médiami,
bývalými èlenmi, príbuznými súèasných
èlenov a ïalími angaovanými ¾uïmi a
organizáciami) pokraèuje história scientológie a po dnené èasy (hoci sa intenzita
v posledných 20 rokoch trochu zníila).
aloby zo strany scientológov sa vak
napriek svojmu ve¾kému poètu nepovaujú za najlepie rieenie. V odseku Kedy
alova Hubbard v u zmienenom Manuáli spravodlivosti píe: Nikdy, pokia¾ je to
moné. Zaberá to èas a prináa skôr akosti. aloby sú najlepie ako hrozby.
A tak viac ako vidite¾né spory (v Èeskej republike u boli alované niektoré
médiá a novinári) je pre scientológiu typické málo vidite¾né zastraovanie, hrozby a
obaovanie vetkého druhu  intervencia
a sanosti u nadriadených, vyhráky alobami i smrou, ohovárania a obaovania
telefonátmi, vydávanie tlaèovín s falonými
informáciami, infiltrácia a pod. Toto vetko
sa deje navzdory tomu, e vo Vyznaní
Scientologickej cirkvi (dnes u èasto distribuovanom medzi novinármi a vplyvnými osobami na dôkaz serióznosti scientológie) sa vraví, e vetci ¾udia majú neodnímate¾né práva slobodne myslie, slobodne hovori, slobodne vyjadrova svoje
vlastné názory písomnou formou a nesúhlasi s názormi iných alebo sa o nich
vyjadrova alebo o nich písa.
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Opozícia
vo vlastných radoch
Tlaky na scientológiu v 60. rokoch
boli pravdepodobne tie príèinou Hubbardovej snahy získa absolútnu moc nad
svojimi nasledovníkmi. Vtedy bolo vydaných mnostvo etických intrukcií a prepracovaná celá oblas ivota scientológov
zvaná etika. Túto etiku scientológovia
definujú ako akcie, ktoré koná jednotlivec, aby si zabezpeèil preitie alebo 
inými slovami  ako rozum a zámer
k optimálnemu preitiu. Keïe to teoreticky neznie zle, praktickým dôsledkom je
honba scientológov za preitím, teda za
vysokými tatistikami, za stále väèím
mnostvom predaných kníh, poskytnutých kurzov, auditovaných klientov a zarobených peòazí. Nanajvý neetickým
skutkom sú nízke tatistiky. Keï napr. po
nieko¾kých rokoch èinnosti zbankrotovalo
prvé èeské Dianetické centrum v Èeských
Budìjoviciach, rieila tento neúspech jeho
vedúca ako etický problém s prideleným
etickým komisárom.
Pod etikou sa teda v scientológii rozumie predovetkým to, èo scientológii slúi.
Ako napísal Hubbard  Jedným slovom:
èlenovi tábu (t. j. kadému scientológovi,
ktorý má pozíciu v scientologickej organizácii  pozn. autora) prejde aj vrada, ak
má vysoké tatistiky, a nemôe ani kýchnu bez toho, aby dostal úder, keï ich
má dolu. Tento prístup vysvet¾uje nielen
existenciu intrukcií o Lovnej zveri (pozri
vyie), ktorú mono klama a zavádza
ju, ale aj existenciu zvlátnej tréningovej
rutiny TR-L, ktorá má scientológov nauèi
klama bez mihnutia oka aj za ve¾mi stiesnených podmienok napr. pri policajnom
vypoèúvaní. Kadý scientológ, ktorý sa
stýka s utlaèovate¾skou osobou (SP) je
oznaèený ako potenciálny zdroj akostí
(PTS) a odoprie sa mu ïalí auditing a
postup po scientologickom mostíku k slobode. Túto situáciu riei so svojím etickým
komisárom, ktorý ho vedie k prerueniu
akéhoko¾vek styku s touto SP. Pod pojmom utlaèovate¾ské osoby sa myslia vetci, ktorých postoj k scientológii sa oznaèuje ako nepriate¾ský. V praxi to èasto
bývajú rodièia, manelia alebo deti scientológov, ktorí sa rozhodnú o svojho príbuzného so scientológiou bojova. Ich
blízki scientológovia vak budú kona
eticky, keï s nimi vetky kontakty preruia.
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Kvôli tým scientológom, ktorí majú
nízke tatistiky alebo sú PTS, ale aj kvôli
ïalím moným príèinám zaseknutia scientologického stroja vytvoril Hubbard etické
kondície, ktoré urèia stupeò úspechu
alebo preitia nieèoho a vydal znaky,
pod¾a ktorých majú scientológovia pozna
svoj etický stav, a zároveò formule,
pomocou ktorých má scientológ dosiahnu
vyie kondície. Do extrému boli tresty za
nízke kondície dovedené na Hubbardovej
flotile, kde boli previnilci vystavení nedostatku spánku, nemohli sa umy, boli pokorení príkazom nosi zvlátny odev a znamenie svojej potupy na tvári a pod. Inou
etickou technológiou sa v roku 1974 stal
nútený program rehabilitácie (RPF), ktorý
sa prirovnával k akému väzeniu. Neúspení scientológovia sa eticky napravujú v táboroch na pozemkoch scientológie
fyzickou prácou a nútenými nieko¾kohodinovými spoveïami navzájom jeden druhému. Za dôleitý nástroj zvyovania výkonu
sa povaujú správy spolupracovníkov. Keï
sa tieto správy nenapíu, nesú vedúci
alebo spolupracovník, ktorí správu nenapíu, spoluvinu na kadom priestupku,
ktorý ich podriadený, alebo v prípade
ohrozenia práce, nadriadený, urobí,
hovorí sa v nie ve¾mi vydarenom èeskom
preklade Hubbardovej intrukcie z roku
1985. Rozliuje sa 21 druhov takých správ
(napr. správa o neèinnosti toho, kto by
mal by v akcii, správa o chybe a pod.),
ktoré sú posielané na etickú sekciu do
pododdelenia Inpekcie a správ. Dôvodom na spísanie takej správy je napr. aj
rozhovor dvoch scientológov, v ktorom sa
jeden z nich prizná k citovému vzahu.
Tento vzah sa potom ihneï nahlási. Týmto
spôsobom sa urýchli etické vyetrovanie,
zdvihnú sa tatistiky a dosiahne sa ove¾a
èistejie (clearer), astnejie a produktívnejie prostredie Etické správy a priznania pri auditingoch tých scientológov, ktorí
sú podozrievaní z nelojálnosti, spracúva
scientologická tajná sluba (GO, resp. OSA),
zvlá s prihliadnutím na zloèiny, sexuálne
incidenty, drogové prípady a akéko¾vek
znepokojujúce fakty.

Organizácia scientológie
Scientológiu tvorí nepreh¾adné mnostvo organizaèných jednotiek, take sa
môe pokojne hovori o Hubbardovom
impériu. Ak sa sústredíme na tie, ktoré
v dejinách scientológie zohrali najväèiu
rolu, musíme okrem u zmienených úvod-
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ných Hubbardových nadácií uvies Hubbardovu medzinárodnú spoloènos scientológov (HASI), zaloenú v roku 1952.
O dva roky neskôr sa  ako sme u povedali  zo scientológie stalo náboenstvo a
od tohto roku sa teda datuje existencia
Scientologickej cirkvi (Church of Scientology). Prvá organizácia tohto mena bola
zaloená v Los Angeles a v tomto meste je
aj ústredie Medzinárodnej scientologickej
cirkvi (CSI), organizácie s pevnou truktúrou a hierarchiou, ktorá vznikla po ve¾kom otrase scientológie v roku 1981.
V súèasnosti scientológovia uvádzajú,
e sa k tomuto náboenstvu hlási 8 miliónov ¾udí a e scientologická cirkev expandovala do 54 krajín, v ktorých má 1039
kostolov a misií. Jednou z týchto misií je aj
Praská misia Scientologickej cirkvi, ktorá
pôsobí ako zatia¾ jediná na území Èeskej
republiky. O zabezpeèenie týchto miest sa
stará Medzinárodná organizácia scientolo-

Foto: BERLINER DIALOG
gických misií (SMI). Ete na niej úrovni
ako misie sú tzv. po¾ní auditori a centrá
dianetiky. Ich rast zabezpeèuje organizácia
I HELP (International Hubbard Ecclesiastic
League for Pastors). Na úrovni scientologických kostolov je 13 tzv. Centier pre
celebritov (Celebrity Centers), zameraných
na predaj scientologických produktov
umelcom a ïalím známym osobnostiam.
V roku 1959 Hubbard presunul ústredie svojich aktivít do Ve¾kej Británie do
usadlosti Saint Hill. S menom tejto usadlosti sa spája najvýznamnejia éra vydávania Hubbardových intrukcií, pochádzajúcich z jeho komunikaènej kancelárie. Poèas
svojho ivota ich vydal nieko¾ko desiatok
tisíc (v podobnej forme vychádzajú dodnes) a ich záväznos sa pre scientológov
rovná záväznosti náboenského posvätného spisu. Na tejto usadlosti (a dnes aj na
troch ïalích miestach) mono získa ve¾mi
pokroèilé stupne na moste k slobode 
poskytujú ich tzv. Saint Hill Organizations.
Na sklonku roka 1966 zakúpilo Hubbardovo
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impérium prvú rybársku loï a o rok
neskôr trailer, premenovaný na Apollo.
V tom èase silnel vo Ve¾kej Británii odpor
k scientológom v súvislosti s parlamentným vyetrovaním. Hubbard robil prípravy
na usídlenie vo vtedajej Rodézii, ale
tamojie úrady mu nepredåili vízum. Keï
potom v roku 1967 britský minister zdravotníctva Kenneth Robinson vyhlásil v Dolnej snemovni scientológii boj, rozhodol sa
Hubbard vytvori tzv. Sea Org ako námorné náboenské rádové spoloèenstvo.
Ve¾ká Británia potom v roku 1968 skutoène prijala opatrenie na zastavenie prílivu
scientológov (trvalo a do roku 1980) a
Hubbardovi nedovolila vstúpi na svoju
pôdu. Sea Org (SO) nadlho (1967  asi
1982) predstavoval hlavné centrum moci.
Tvorili ho celkom oddaní scientológovia,
ktorí podpísali kontrakt na miliardu rokov.
Organizácia kopírovala americké námorníctvo, scientológovia boli obleèení do
námorníckych iat a Hubbard sa zaèal titulova Commodore. Vetky scientologické
úrady nad urèitú úroveò sa môu obsadzova iba èlenmi SO. Na predaj najvyích
kurzov a auditingov boli zriadené tyri
Pokroèilé organizácie (Advanced Organizations, AO). Najvyie auditorské stupne a
kurzy pre stupne V  VII OT (operujúceho
thetana) predáva Vlajková servisná organizácia (Flag Service Organization), zaloená v meste Clearwater na Floride, kde od
roku 1975 kotví Apollo. Najvyí dosia¾
uvo¾nený stupeò operujúceho thetana
(OT VIII) predáva na lodi Freewinds Vlajková námorná servisná organizácia (Flag
Ship Service Organization, FSSO). Freewinds, loï pre 500 cestujúcich, ktorú
scientológovia kúpili v roku 1986, slúi
ako ústredie celej rozvetvenej organizácie.
So Sea Orgom zaèala krátko po svojom
zaloení (1966) súai o moc scientologická tajná sluba (Guardian Office, GO). Po
vyzradení operácie Snow White a uväznení
ich popredných predstavite¾ov sa vak
Hubbard rozhodol ju rozpusti (stalo sa tak
v roku 1981, ktorý sa pre toto rozpustenie
stal rokom ve¾kých otrasov), pretoe pôsobila bez oh¾adu na politiku pána Hubbarda. Nová tajná polícia scientológov
(O.S.A.  Úrad pre mimoriadne záleitosti)
je  po skúsenostiach s GO  u celkom
podriadená Sea Orgu. Iné centrum moci sa
pomaly tvorilo na neoèakávanom mieste:
v Organizácii komodorových poslíèkov
(Commodore Messenger Org), zaloenej
v roku 1970. Zdruovala mladých ¾udí, väèinou deti pokroèilých scientológov, ktoré
mohli rodièia navtívi raz za dva týdne

na 45 minút. Tieto deti boli auditované od
raného veku a u okolo 14. roku dosahovali vysoké stupne auditingu a zastávali
významné pozície v scientologickej hierarchii. Títo poslíèkovia boli Hubbardovi vdy
poruke (pomáhali mu s obliekaním, hygienou a pod.), prichádzali do styku aj s jeho
korepondenciou, a tak sa dostávali priamo k zdroju informácií. Keï sa Hubbard
zaèal od roku 1980 skrýva, odiiel z doh¾adu s poslíèkom Anne Broekerovou a jej
manelom Patom, svojím blízkym dôverníkom, ktorý mu a do konca ivota sprostredkúval styk so svetom. Taktie David
Miscavige, ústredná postava Centra náboenskej technológie (Religious Technology
Center, RTC), zaloeného v roku 1982, patril medzi poslíèkov. Túto organizáciu, ktorá
má licenciu na vetky scientologické produkty, prevzal vo veku 22 rokov. Z mocenského zápasu po Hubbardovej smrti (1986)
vyiel  zdá sa  víazne práve on a jeho
RTC je dnes vïaka licenciám pravdepodobne najmocnejou scientologickou organizáciou, zatieòujúcou samu CSI (Medzinárodnú scientologickú cirkev). Jej súèasným
prezidentom je bývalý mormón, Amerièan
Heber Jentzsch.
S menom Davida Miscavige sa spája aj
presun dôrazu na pôsobenie scientologických predvojových organizácií (napr. u
zmienený Narconon, Criminon, a ïalie),
zdruených v Asociácii za lepie itie a
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vzdelávanie (ABLE) alebo vo Svetovom
ústave scientologických podnikov (WISE),
o èinnosti ktorého sme sa u tie zmienili.
Zastreujúcou organizáciou vetkých scientológov je od roku 1984 Medzinárodná
spoloènos scientológov (International
Association of Scientologists, IAS). Na
záver tejto kapitoly vak treba znovu pripomenú, e tu neboli (a ani nemohli by)
spomenuté vetky organizácie, spojené so
scientológiou, a e nie je ani isté, èi sa na
niektorú významnú (ale mono skrytejiu)
nezabudlo.

Záver
Aká je teda odpoveï na otázku
z úvodu, èi je scientológia biela alebo èierna? Povzbudením pre tých, ktorí dávajú
prednos prvej odpovedi, je iste optimizmus, ktorý pozna napr. na tomto výkonnom nariadení L. R. Hubbarda: My ideme
nahor, kým svet smeruje nadol. ( ) Toto
je naa planéta. Prevezmi ju! Avak aj
pre tých, ktorí dávajú prednos èiernemu
variantu, je pripravený happy end v podobe vyèistenej (vyklírovanej) planéty:
A tak, nakoniec, dokonca aj tí, ktorí sa
pokúali zastavi Scientológiu, budú
ai z jej víazstva. Teda hor sa k èistým
zajtrajkom!
ZDENÌK VOJTÍEK

Kresba: BERLINER DIALOG
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FÓRUM

Oddaní
modrého
boha
Návtevníci niektorej zo západných metropol sa mono stretli s podivuhodným zástupom extaticky spievajúcich ¾udí s vyholenými hlavami nesúcimi na kvetmi ovenèených alegorických
vozoch sochy akýchsi preèudesných bostiev. Mono si v tej chvíli
v duchu povedali: Veï dnes je u vetko moné, a li pokojne
ïalej. Kto sa vak skrýva za touto nezvyèajnou exotickou scenériou? Je to iba dav mladých ¾udí otrávených konzumným spôsobom
ivota a túiacich oslobodi sa od kadodennej vednosti, alebo je
to zasa akési cudzorodé náboenské hnutie zachraòujúce nau
zblúdiviu, duchom materializmu otrávenú civilizáciu? Ak by sa
vak dali s týmito ¾uïmi do reèi, o chví¾u by sa dozvedeli, e to
nie je nik iný ako Medzinárodná spoloènos pre uvedomovanie si
Krinu (ISKCON) známa ako Hare Krina hnutie.

Duchovné pramene a ciele
ijeme v èasoch, keï stretávame èoraz viac rozlièných importovaných duchovných prúdov uprostred naej eurokresanskej tradície. Duchovný ivot Západu sa vak diametrálne líi od východného náboenského vyjadrenia, ktoré v naich èasoch zaèína
mohutne zasahova tradiène kresanské krajiny Európy. Táto situácia sa vak zo strany kresanstva nedá riei ignorovaním nových
prúdov, ani ich povrchným hodnotením. Treba pravdivo postihnú
najmä to, o èo v nich ide. Jedným z hinduistických prúdov je aj hnutie Hare Krina. Hoci u nás nemá silnú èlenskú základòu, zaèína by
populárne najmä u mladých h¾adajúcich ¾udí.
Tradícia a uèenie Hare Krina hnutia vychádza z vainavizmu,
ktorý je spolu so ivaizmom a aktizmom jednou z hlavných foriem
moderného hinduizmu. Vainavizmus patrí medzi tzv. súhlasiace
sústavy nazývané ástika. Sú to systémy, ktoré budujú na základoch
starého brahmanizmu a sú verné védskej tradícii. Z piatich hlavných filozofických kôl vainavizmu nadväzuje Hare Krina hnutie
na Èaitanjovo uèenie aèintya-bhedabheda, ktoré hlása, e boh je
súèasne osobný i neosobný. Dua je nekoneène malá boská èiastoèka, ktorá sa stykom s hmotným svetom zneèisuje (typická duálnos hmoty a ducha v hinduizme) a klesá do niích druhov tiel,
kým uvedomovaním si boha sa oèisuje a evoluène postupuje vyie a k oslobodeniu sa od kolobehu rodení, smrtí a utrpenia (samsara) a k návratu k bohu. Celý tento proces sa deje pod¾a neúprosného zákona karmy  hinduistického princípu odplaty za èiny.
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Dobré i zlé konanie postihujú dobré alebo zlé karmické dôsledky,
ktoré sú v koneènom dôsledku vdy zlé, pretoe udriavajú duu
v u spomínanom kolobehu ivotov, ktorý má charakter utrpenia, a
v zajatí hmotného sveta oddelene od boha. Preto sa má èlovek snai správa nekarmicky, t. j. tak, aby si svojím konaním neprivodil
nijaké karmické konsekvencie. Takéto správanie mono dosiahnu
jedine tvrdou askézou, potláèaním zmyslov alebo zapojením zmyslov do sluby bohu. A práve zapojenie zmyslov do sluby bohu,
ktoré oddaní boha Krinu nazývajú oddaná sluba bohu alebo tie
bhaktijoga, je pre krinovcov cestou k vyslobodeniu sa z hmoty a
k návratu k bohu Krinovi. Oddane slúi bohu teda pod¾a nich znamená kona vdy s mylienkou na neho, s láskou k nemu, bez nároku na odmenu. Èistý oddaný nechce od boha niè, len to, aby mu
mohol stále slúi. Ako tvrdia prívrenci tohto hnutia bhaktijoga
nemá karmické reakcie, oèisuje duu èloveka a pribliuje ju k bohu.
Výsledkom je vymanenie sa z kolobehu opakovaných zrodení a
veèný pobyt v Krinovom sídle na najvyej duchovnej planéte Krinalóke, kde viac neexistujú hmotné strasti ako zrod, choroby, starnutie a smr.

Abhaj Èharan De  príprava na misiu
Hare Krina hnutie zaloil v USA v polovici esdesiatych rokov
v tom èase takmer sedemdesiatroèný indický guru Abhan Èharan
De, pôvodne obchodník, neskôr známy pod menom ríla Prabhupáda. Tento mu bol v mladosti viac politicky ne náboensky aktívny  viedla ho mylienka odporu proti anglickým kolonizátorom,
ale zároveò i duchovná stránka veci  morálna a náboenská èistota, ktorú stelesòoval politicko-náboenský vodca Mahátmá Gándhí.
Preto sa snail nasledova Gándhího a íri jeho mylienky. V jeho
orientácii nastal zlom, keï stretol svojho budúceho duchovného uèite¾a Bhaktisiddhártu Sarasvatí Gósvámího, ktorý ho nasmeroval na
náboenskú misiu Èaitanju Maháprabhua. Prabhupáda sa zaèal stýka s oddanými a neskôr, v roku 1932, prijal v Allahabade zasvätenie. Na radu svojho guru zaèal vydáva èasopis Spä k Bohu (Back
to Godhead) a pripravova sa na misiu v anglicky hovoriacom svete.
V tom èase prestala ma pre Abhaja význam jeho vlastná rodina, ktorá nejavila nadenie nad jeho náboenskou èinnosou. Definitívny odchod z domova bol spôsobený faktom, e jeho manelka
vymenila posvätnú knihu rímad Bhágavatam za èajové zákusky.

. . . . . Rozmer
V 50. rokoch zanechal teda obchod i rodinu a pripravoval sa na misiu, hoci mal ve¾ké finanèné akosti. Aby mohol káza, prijal sannjás (ivot odriekania) a s òou meno Abhaj Èaranáravinda Bhaktivédanta Swami a zaèal preklada do angliètiny posvätné indické spisy.
Prabhupáda zanechal po sebe preklady vye esdesiatich náboenských diel hinduizmu, z ktorých niektoré boli preloené a do 40
jazykov, a kniné nakladate¾stvo The Bhaktivedanta Book Trust
(vzniklo v r. 1972). To je dnes povaované za najväèie svetové
vydavate¾stvo v oblasti indického náboenstva, pravda tlaèiaceho
výhradne knihy rílu Prabhupádu. Základnou knihou, akousi bibliou hnutia je Bhagavadgíta (Spev Vzneeného). Je to èas rozsiahleho eposu Mahábhárata. Zaznamenáva rozhovor bojovníka Ardunu
s Krinom, Pánduovcov z Kuruovskej dynastie, ktorí bojovali
s Dhrtarátrovcami z tej istej dynastie v bitke na Kuruovskom poli,
ktorá sa údajne odohrala pred 5000 rokmi. Bhagavadgíta Krinu
oznaèuje za inkarnáciu boha, ktorý zostúpil na Zem v krá¾ovskej
dynastii v úlohe princa. V Bhagavadgíte odovzdáva Ardunovi úplné
duchovné poznanie. Oddaní veria, e kto pretudoval Bhagavadgítu,
má úplné poznanie a nemusí u tudova iné spisy. Odporúèa sa ale
ïalej tudova rímad Bhágavatam, v ktorom sa píe o Krinových
zábavách, ako nazývajú príbehy z Krinovho pozemského ivota.
Keï ukonèíte aj toto túdium, èaká vás Èaitanja-èaritámrta, kniha o
uèení a ivote Èaitanju Maháprabhua. Tieto tri knihy sú pre Hare
Krina hnutie základné a najdôleitejie. Vetky pochádzajú z prekladate¾skej dielne rílu Prabhupádu, ktorý ich zo sanskrtu preloil
do angliètiny a urobil k nim výklady. Oddaní veria v autoritu postupnosti duchovných uèite¾ov, to znamená, e môu pouíva len tieto
preklady a výklady, ktoré nezmenené odovzdáva uèite¾ na iaka.

Guru  boia milos na Zemi
Nièím nenahradite¾ným v duchovnej tradícii Východu je vzah
iaka k duchovnému uèite¾ovi  guru. Vo vainavizme sú tyri
postupnosti duchovných uèite¾ov  sampradáje. ríla Prabhupáda,
ktorého jeho prívrenci oslovujú aj Jeho Boská Milos patrí do
Brahmá-sampradáje. Prísluníci hnutia sú presvedèení, e pravý
duchovný uèite¾ odovzdáva nezmenené duchovné poznanie, nevnáa do písiem vlastné názory a svojvo¾né výklady, a preto nemôe
prís k omylu pri tradovaní uèenia. Ak by sa tak predsa stalo, zostúpi Krina na Zem vo svojich inkarnáciách a pôvodné uèenie obnoví. Aby si bol èlovek istý výberom duchovného uèite¾a, pouívajú
kontrolný systém guru-ástra-sadhu (duchovný uèite¾, zjavené
písma, svätí mui). Znamená to, e uèenie a kvalita ivota guru musí
by v súlade s tým, èo hovoria písma a svätci minulosti.

Prabhupáda  misionár Západu
Pripravený uskutoèni svoje poslanie odchádza Prabhupáda
v roku 1965 loïou z Kalkaty do Bostonu. V USA práve kvitla atmosféra hippies ovplyvnená drogami, hudbou, pacifizmom a odporom
k metiactvu, konzervativizmu a materiálnym istotám. Bola to vhodná pôda na prijatie èohoko¾vek, èo nereprezentovalo bezduchý konzum Západu. Hare Krina hnutie sa v zaèiatkoch presadilo hlavne
vïaka hudbe. Východné filozofie boli tie ob¾úbené, mláde v nich
h¾adala osvietenie a odpovede na zmysel ivota. V roku 1966 sa
hnutie zaregistrovalo pod názvom ISKCON (International Society
for Krsna Consciousness  Medzinárodná spoloènos pre uvedomovanie si Krinu).

1/99 . . . . .

Hnutie bolo populárne, nápadné a novinársky vyh¾adávané.
Prabhupádovi pomáhal aj vplyv populárnych osobností spájaných
s hnutím  A. Ginsberg, G. Harrison, A. Ford, E. Reutherová a iní.
Vo Ve¾kej Británii Prabhupádovi výdatne prospel kontakt so slávnou
hudobnou skupinou Beatles, ktorú oddaní pouili na propagáciu
svojho hnutia. Najviac sa z nich o hnutie zaujímal George Harrison,
ktorý ich aj ve¾koryso finanène obdaril. No ete viac im pomohol
tým, e ich spropagoval vo svojich piesòach, ktoré sa v tom èase
drali na popredných miestach svetových hitparád (napr. známa pieseò My sweet Lord). Kontakt s Beatles bol pre hnutie ve¾mi dobrým
ahom, z ktorého okrem iného vyaili aj päposchodovú budovu v
strede Londýna. Meno Prabhupáda (ten, pri ktorého nohách je
mnoho iakov alebo ten, ktorý sa nachádza pri nohách Pána) prijal
Abhaj od svojich amerických iakov. Tí neskôr v západnej Virgínii
zaloili farmu Nový Vrindávan, ktorá má vraj fungova na ideáloch
duchovného jednoduchého ivota na vidieku pod¾a hesla: Jednoduché itie, hlboké myslenie. Vetci majú chova kravy a obrába pôdu.
Koncom esdesiatych rokov na Západe vzniklo okolo 20 stredísk hnutia, predovetkým v USA. Rozruch v hnutí spôsobilo prvé
pristátie èloveka na Mesiaci (v r. 1969), ktoré oddaní ostro odmietli
ako podvod, lebo pod¾a Véd Mesiac patrí k tzv. vyím planétam, na
ktoré sa èlovek nemôe dosta v tomto hmotnom tele. Krinovci
dodnes zastávajú tento názor a pokúajú sa ho podloi viac èi menej
dôveryhodnými argumentmi. Prabhupáda poèas pobytu v USA ve¾a
cestoval po svete, nieko¾kokrát obletel vetkých 5 kontinentov a
vrátil sa do Indie. Zomrel 14. novembra 1977 vo Vrindávane v Indii
zanechajúc po sebe 11 nasledovníkov, ktorí mali pokraèova v jeho
misii. Mali. No práve oni spôsobili hnutiu negatívnu reklamu, keï
sa zaèali prie o moc, peniaze a vplyv v hnutí. V súèasnosti u takmer vetci z hnutia odili alebo boli z neho exkomunikovaní.

Védsky model spoloènosti
ivotná filozofia hnutia vychádza z tradièného varnáramského
spoloèenského systému deliaceho ¾udskú spoloènos do tyroch spoloèenských skupín (varien) a duchovných tádií (áramov). tyri
varny zahàòajú rozdelenie tradiènej indickej spoloènosti na brahmanov (kòazov), katrijov (bojovníkov), vaijov (obchodníkov a ro¾níkov) a údrov (robotníkov). Na najniom stupni mimo systému stáli
tzv. párijovia (zapudení)  pôvodné obyvate¾stvo, ktoré nevyznávalo védske náboenstvo. tyri duchovné tádiá (áramy) predstavujú
tyri obdobia ¾udského ivota. Prvý stupeò je brahmaèári  tudent
ijúci v celibáte. Ide zväèa o slobodných èlenov hnutia ijúcich v
komunitách. Druhý stupeò sa nazýva grhasta. Sú to tí èlenovia, ktorí
si zaloili rodinu a uplatòujú v nej védske náboenské zásady. Tretí
stupeò  vánaprastha  nastupuje po odrastení detí, keï sa otec rodiny stiahne do ústrania (èasto s manelkou) a pripravuje sa na zrieknutie sa sveta. Posledný a najvyí duchovný stupeò je sannjásí. Znamená definitívny odchod od rodiny (i od eny), duchovné odovzdanie sa, zrieknutie sa sveta, celibát. Práve v tomto tádiu môe èlovek
zaèa káza a uèi, sta sa guru. Varnáramský systém, silne kotviaci
a vyúsujúci z uèenia o karme a reinkarnácii, definitívne urèuje èloveku jeho miesto v spoloènosti a hierarchii bez monosti zmeny, èo
spôsobilo hlboký úpadok medzi¾udských vzahov v hinduistickej
Indii. Prísloveèná ¾ahostajnos k umierajúcim na uliciach v kontraste
k úcte k ovenèenému dobytku je obrázkom aj dnených èias. Faloní guru priivujúci sa na tradiènej pohostinnosti indických ien,
faloní bohovia nepredstavujúci ani cestu ani pravdu ani ivot  to
je obrázok volania po skutoènom Bohu v dnenej Indii

. . . . .
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Zásady sluby Krinovi
Oddaná sluba Krinovi má svoje presné zásady a pravidlá.
Jestvujú tyri hlavné zásady, ktoré musí kadý oddaný Krinovi
dodriava: 1. nejes mäso, ryby, vajcia, cibu¾u, cesnak, hríby a ani
iadne produkty zo zabitých zvierat; 2. nepoíva nijaké omamné
látky vrátane alkoholu, tabaku, kávy, èaju, kakaa a vetkých drog;
3. neoddáva sa zakázanému sexu, t. j. akémuko¾vek pohlavnému
styku okrem toho, ktorý majú manelia dovolený (iba raz mesaène
v období plodných dní eny) a aj to iba preto, aby splodili deti,
ktoré rodièia vychovávajú ako oddaných Krinovi. Ak manelia u
ïalie deti nechcú, ich pohlavný styk nie je dovolený vôbec;
4. nehra hazardné hry a nepekulova.
Tieto prísne predpisy sú odôvodòované vô¾ou boha, ktorý vraj
nechce, aby sme z rôznych dôvodov poívali urèité veci. Stránenie
sa akýchko¾vek produktov zo zabitých zvierat má v pozadí filozofiu
nenásilia (ahimsa). Pod¾a nej si Krina neelá zabíjanie, ktorým spôsobujeme zbytoèné utrpenie ivým bytostiam, nièíme vlastné milosrdenstvo, zhorujeme vlastnú karmu i karmu zabitého, lebo sa
musí v ïalom ivote narodi v tom istom tele, aby si doil karmu
prísluného ivota. S ahimsou je teda silne zviazaná aj filozofia reinkarnácie, t. j. opakovaných zrodení a smrtí, ktorá je v príkrom rozpore s kresanstvom.

Mantra, ktorá prináa slobodu
Okrem dodriavania tyroch základných zásad je podmienkou
pre prijatie zasvätenia od duchovného uèite¾a denné odriekanie
(drmolenie) 16 kôl na posvätnom ruenci zo santalového dreva
(dapa). Znamená to, e oddaný musí kadé ráno mechanicky a v
rýchlom slede 1728-krát zopakova tzv. mahámantru (ve¾kú mantru), ktorá znie: Hare Krina, Hare Krina, Krina Krina, Hare Hare
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Mantra údajne
oèisuje myse¾ a je zvukovou reprezentáciou boha Krinu. Spievanie
mantry zaviedol ako metódu pre tento vek Kali indický brahman
Èaitanja Maháprabhu, ktorého hnutie povauje za inkarnáciu Krinu. Toto spievanie boích mien (sankírtan) je hlavnou misijnou
praktikou Hare Krina hnutia, avak poèas Èaitanjovho ivota,
v 15. storoèí znamenalo nóvum v ortodoxnom hinduizme, reformu
orientujúcu èloveka k ivému vzahu s bohom. Aj preto sa Èaitanjovo uèenie rozírilo a pretrvalo a u odvtedy sa dá vlastne datova
vznik sankírtanového hnutia, o ktorom sa dá poveda, e je akýmsi
predchodcom Hare Krina hnutia.

Starostlivos o boha Krinu
Védske náboenstvo je obetným náboenstvom (z kresanského poh¾adu modlosluobníctvom), kde sa obetuje sochám bostiev,
ktoré v hnutí predstavujú jediného boha Krinu v rôznych podobách. Pre oddaných soky nepredstavujú zobrazenie boha, ale priamo jeho hmotnú inkarnáciu. Týmto sochám sa obetuje nielen jedlo
uvarené pod¾a peciálnych predpisov, ale aj voda, látky, perky,
kvety. Jedlo obetované bostvám (prasádam) je vraj samotný Krina. Preto sa povauje za posvätené a oddaní nejedia nijaké iné
jedlo okrem prasádam. Taktie pre oddaného je neprijate¾né jes
èoko¾vek, èo uvarí neoddaný. Takéto jedlo je pre nich karmicky
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Nede¾né árati

Foto: M. PLANÈÁROVÁ

neèisté a brzdí ich duchovný vývin. Táto poiadavka vak v praktickom ivote dostáva do rozporu mnoho rodín, kde ijú spolu
oddaní s neoddanými. V kontraste k týmto èisto kultickým predpisom mono postavi slobodu v stravovaní, ktorú dal èloveku Boh
v Novom zákone. Okrem ponúkania jedál sa v priebehu dòa bostvá budia a ukladajú na spánok, cez niektoré sviatky sa kúpu
alebo vodia na prechádzku. Oddaní sú nato¾ko viazaní k svojim
bohom, ktorí vyadujú pravidelnú starostlivos, e s nimi dokonca
cestujú. Uctievanie Krinu je viazané na prísne predpisy oh¾adne
skladby oltára, priebehu bohosluby a obiet. Bohosluby sa nazývajú árati a majú obetný charakter. V chrámoch (áramoch), kde sa
zasvätené bostvá Krinu nachádzajú, je takýto bohosluobný
poriadok: 4,30  mangala árati (obrad uctievajúci bostvá), 7,00 
vítanie bostiev, dhúpa, 8,00  obetovanie raòajok, mangala árati,
12,00  obetovanie obeda, mangala árati, 16,00  budenie bostiev
po poludòajom odpoèinku, 19,00  veèerné árati, mangala árati,
20,30  uloenie bostiev na spánok, dhúpa.

Hare Krina hnutie
v Èechách a na Slovensku
U nás sa hnutie zaèalo íri prakticky a v druhej polovici 80.
rokov. V Èechách nalo lepiu ivnú pôdu ako na Slovensku aj vïaka
ove¾a výraznejej sekularizácii èeského obyvate¾stva. Hnutie k nám
preniklo zo západnej Európy  najmä zo védska. Centrá hnutia sa
nachádzajú prakticky vo vetkých európskych krajinách. V Èechách
stúpenci hnutia sídlia najmä v Prahe, avak najznámejím sídlom
komunity je farma Krnùv Dvùr neïaleko Beneova (v lokalite obce
Chotýany). Koncom marca 1996 som mala monos túto netradiènú
usadlos navtívi. Ako prvú farmu v Èechách vybudovanú na zásadách varnáramského systému ju zaloili v roku 1991. Oddaní odkúpili starý statok Dvùr Lhotka a premenovali ho na Krnùv Dvùr.
V èase mojej návtevy (z ktorej je aj fotodokumentácia) bola budova farmy zvonka ete stále znaène zdevastovaná, hoci vnútorné
priestory boli prispôsobené na bývanie. Okrem hlavnej obytnej
budovy sú tu menie hospodárske budovy, kde oddaní chovajú
kravy, kone a ovce. Mui a eny bývajú na farme prísne oddelene 
mui v bhakta árame, eny v mátadí árame. Neexistuje vzájomná
návteva ien u muov a naopak. Aj bezdetní manelia ijú oddelene.
Súvisí to nielen s nedostatkom priestorov (ktoré sa vraj dobudujú),
ale i s prísnymi predpismi oh¾adne sexuálneho ivota. Oddaní majú
zakázaný nielen nedovolený pohlavný styk, ale aj komunikáciu
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na úrovni nevinného flirtu, o ktorej tvrdia, e je to jemná forma
nedovoleného sexu. Výber ivotného partnera preto neuskutoèòuje
osoba, ktorá hodlá uzavrie manelstvo, ale chrámový vedúci, ktorý
vyberie vhodných adeptov. Poèet manelských párov na farme je
dos vysoký, èlovek zvonka vak ako postrehne, ktorí dvaja patria k sebe, pretoe svoj vzah navonok nijako neprejavujú. Ani bené
telesné kontakty, ako dotyky alebo pohladenie nie sú dovolené, pretoe vraj iba zvyujú hmotnú pripútanos manelov k sebe navzájom,
hoci by mali by pútaní len ku Krinovi.
Chrámová disciplína vak preniká nielen do vzahov medzi
muom a enou, ale aj do výchovy a vzdelávania detí oddaných.
Poèas môjho pobytu bolo na farme okrem asi 30 dospelých pä
malých detí. Najmladie diea malo pol roka, ostatné boli v kolskom veku (6  7 rokov). Pre tieto deti bola na farme zriadená
kola  gurukula, kde okrem bených základov vzdelávania ako èítanie, písanie èi poèty, dostávali najmä náboenské vzdelanie v duchu
Hare Krina hnutia. Napriek tomu, e Ministerstvo kolstva ÈR im
opakovane nepovolilo realizova ich projekt vzdelávania, deti neposielali do tátnych kôl, ale drali ich uzavreto na farme, prièom ako
dôvod uvádzali moné ikanovanie na tátnych kolách, prípadne
nátlak oh¾adne stravy èi náboenstva. Takisto deti uvádzali tieto
dôvody, hoci o svete vonku ve¾a nevedeli a vlastne ani nemali
monos vedie. Ako bol konflikt vyrieený mi nie je známe, ale
rodièia detí boli odhodlaní v prípade ïalieho nepovolenia gurukuly a následného trestného stíhania odís s demi do Indie.
Èo sa týka snáh a ambícií oddaných, tie sú tie ovplyvnené ich
náboenstvom. Nemali by robi niè, èo nesúvisí s oddanou slubou.
Mnohí si to vysvet¾ujú tak, e nemajú nijaký záujem o vzdelávanie
v zmysle svetského túdia, najmä u ien je to markantné. Pre niektorých je ivot v komunite v podstate najjednoduchím rieením
 èlovek zapadne do vyieho organizmu ako je on sám, prispôsobí
sa jeho pochodom a osobné boje zaòho riei vedomie komunity.
Neponecháva sa tu ve¾ký priestor na vlastné pochybnosti. Èo sa
týka zamestnania èi obivy, okolo farmy sú ve¾ké polia, kde oddaní
v lete sami hospodária, a tak si zaobstarávajú ekologicky èistú
potravu. Potravinovo sú takmer sebestaèní. Okrem práce na farme
sa ivia predajom kníh rílu Prabhupádu, ako aj devocionálnych èi
upomienkových predmetov z Indie. Na farme sa dá kúpi vetko od
bostiev cez vonné tyèinky, biutériu, tilakovú hlinu, vrecká na
ruenec, ruence, èasopisy, hudobné nástroje, sárí (tradièný indický
odev) a po reklamné perá s podobou Prabhupádu èi poh¾adnice
zobrazujúce Krinove zábavy.
Vzahy oddaných k hosom a okoliu sú mierne, pozitívne, ale
nie prispôsobivé. Kadý, kto repektuje ich pravidlá a komunitu, je
na farme milo prijatý. Sú ochotní vies dialóg, avak (ako aj u iných
sektárov) je rozhovor s nimi poznaèený ich ve¾mi úzkym videním
sveta. Niekedy má èlovek pocit, e vetky tie argumenty, ktoré uvádzajú, vedia od slova do slova naspamä.
Na Slovensku vznikla prvá farma v roku 1995 príchodom manelského páru z Krnovho Dvora do Po¾ného Kesova pri Nitre. Angara-purna déví dásí a Rághava dása kúpili starí domèek s pozemkom
a zaèali s prestavbou jednotlivých èastí. V èase mojej návtevy
(december 1995) farma Gauránga fungovala len 5 mesiacov a mala
iba spomínaných dvoch obyvate¾ov, hoci pôvodne zaèínali tyria.
aké zaèiatky polovicu budúcej komunity odradili a radej zostali
v domácich podmienkach. Pokia¾ mi je známe ani v súèasnosti nie
je na farme viac oddaných. Podobne ako v Chotýanoch aj tu predstavuje aisko obivy práca na poliach a predaj náboenských predmetov z Indie. Udriavajú stále kontakty s Krnovým Dvorom, prijímajú hostí, káu, ale nechodia medzi iné skupiny.
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Krinovci a tí druhí
Nezáujem o iné náboenstvá, ako aj neúspechy kresanov na
ich pôde mono vysvetli tým, e Hare Krina hnutie, ako väèina
indických náboenských systémov, povauje vetky náboenstvá
iba za akési medzistupne k pravde. Náboenská výluènos západných náboenských systémov, ako je islam, judaizmus èi kresanstvo, im je celkom cudzia. Ku kresanstvu majú síce akceptujúci
postoj, avak deformujú jeho skutoèný obsah z h¾adiska vlastnej
filozofie. Zrejmé je najmä podcenenie úlohy Krista v diele vykúpenia ¾udstva. Jeia povaujú len za ideálneho uèite¾a pravdy zoslaného Bohom. Pod¾a nich je aktjavéa avatárom, nepriamou inkarnáciou boha, stvorenou bytosou so zvlátnym duchovným poslaním. Podcenenie Jeia Krista vyplýva z ich uèenia o mnostve
boích inkarnácií. Jei medzi nimi nezastáva nijaké významné èi
výnimoèné miesto. Brahmana Èaitanju stavajú vyie ako Krista,
lebo je vraj priamou inkarnáciou, teda bohom. Jei pre nich
nepredstavuje boha, spásu ani víazstvo nad hriechom a smrou.
Majú úplne odlinú koncepciu spásy (móka), ku ktorej sa môe
jednotlivec sám dopracova. Spása je v ich ponímaní únik z kolobehu opakovaných zrodení a smrtí, dosiahnutie Krinovho veèného sídla na Krinalóke. V kresanstve je spása darom Boím, plodom zástupnej smrti Jeia Krista za nae hriechy v znamení Jeho
víazstva nad smrou, ktorá by inak bola koneèným údelom ¾udstva. V kresanstve èlovek prijíma spásu od Boha, v hnutí Hare
Krina sa k nej dopracúva vlastným konaním. V kresanstve je
spása vykupite¾ským dielom Boha, ktorý sa stal èlovekom z lásky
k èloveku, za ktorého aj zomrel. Je dielom Kristovým, Jeho zásluhou je veobjímajúca a u v pozemskom ivote môe by èlovek jej
úèastníkom. Naopak v Hare Krina hnutí je to dielo jednotlivca,
v ktorého rukách sa nachádza (i keï pochádza od Krinu) a musí
automaticky prichádza skrze oddanú slubu.
Aj význam spásy je pre oddaného Krinu úplne iný ako pre
kresana. Kým pre kresana je to vrcholný prejav Boej lásky k
nemu a k ¾uïom, oddaný si spásu príli nevíma  je to len akýsi
dobrý ved¾ají produkt oddanej sluby. V priamom rozpore s kresanstvom je aj popieranie smrti a zmàtvychvstania Jeia Krista.
Krinovci vravia, e Kristova smr bola zinscenovaná a e po tejto
fingovanej udalosti odiiel Jei do Indie, kde sa oenil a zomrel vo
vysokom veku v Kamíre. Tým vlastne dávajú najavo svoju nadradenos a prezrádzajú svoj skutoèný zámer  vyui autoritu Biblie,
ako aj autoritu samotného Krista na presadzovanie vlastnej náboenskej ideológie. Dúfam, e aj tento môj èlánok bude malým príspevkom k tomu, aby sa im to nepodarilo.
MÁRIA PLANÈÁROVÁ
Mgr. Mária Planèárová (* 1973)
 absolventka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Uvedenú tému spracovala v diplomovej práci. Informácie o Hare
Krina hnutí èerpala nielen
z literatúry, ale najmä z vlastnej
skúsenosti a od èlenov tohto
hnutia priamo v teréne.
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P OLL E M I KA

Èasto sa stáva, e prívrenci rôznych náboenských skupín tvrdia o Kristovi, e nezomrel na kríi, ale e prekonal agóniu kría, zotavil sa a odiiel do inej krajiny (do
Indie, Japonska, Tibetu, Ameriky atï), aby
tam pôsobil a do svojej staroby. Autori
týchto teórií skres¾ujú evanjelium a popierajú podstatu kresanskej viery  ukriovanie a zmàtvychvstanie Jeia Krista

Jei preil ukriovanie a znova cestoval na Východ, tentoraz pod menom Yuz Asaf. Usadil sa v Kamíre,
pokraèuje príbeh, kde sa oenil a
zomrel prirodzenou smrou. idia
v rínagare, hlavnom meste Kamíru, doposia¾ uctievajú starú kryptu,
o ktorej po generácie veria, e je
v nej Jei  alebo Ia, ako ho oslovujú  pochovaný.
(Bol Jei v Indii?, str. 3,
Satya  Series, 1987)

Zmàtvychvstanie  Rytina Nazarénskej koly

Odpoveï:
Pre veriaceho kresana je odpoveï
jasná: Kristus po ukriovaní a pochovaní na
tretí deò vstal z màtvych, poèas nasledujúcich tyridsiatich dní sa zjavoval svojim verným a potom vstúpil na nebesia. Avak
v poslednom èase sa vynárajú odliné teórie, ktoré ponúkajú rozlièné tvrdenia o udalosti ukriovania a z nich odvodzujú názory
o ïalom Kristovom pôsobení.
Na skutoènos ukriovania v zásade
reagujú nasledovne: 1. Kristus bol ukriovaný, ale neumrel, ilo len o klinickú smr.
V hrobe sa prebral a sám, alebo s pomocou
apotolov, z neho unikol. 2. Ukriovaný
vôbec nebol Kristus, namiesto neho podstúpil túto smr jeho mladí brat, prípadne
dvojèa èi dvojník. Takto prebratý, alebo
dokonca vôbec neukriovaný Kristus potom
opustil Palestínu a odiiel do ïalekej cudziny. Napríklad pod¾a niektorých cez Sibír
priiel do Japonska, iní hovoria, e odiiel
do Indie, Európy a sú aj takí, èo tvrdia, e
priiel do Ameriky (mormóni). Jedna
z posledných teórií tvrdí, e bol mimozeman a celé ukriovanie a zjavovanie sa
vzkrieseného Krista bolo len akousi holografiou, èi virtuálnou realitou na vyej
technickej úrovni, ne ju poznáme dnes.
Venujme sa prvému problému  èi
Kristus na kríi naozaj umrel. Tento fakt
opisujú vetci evanjelisti. Oèitý svedok
sv. Ján píe: Keï vak prili k Jeiovi a
videli, e je u màtvy, nepolámali mu
nohy, ale jeden z vojakov mu prebodol
kopijou bok, odkia¾ hneï vyla krv a voda
(Jn 19, 33-34). Aj zo vetkých kázní apotolov (a to ete v Jeruzaleme) a apotolských
listov je zrejmé hlásanie Kristovej smrti na
kríi. Nepriamo to potvrdzuje aj Turínske
plátno. Pod¾a výsledkov skúmania nesie
odtlaèok tela vetky znaky muèenia, aké sú
opísané v súvislosti s Jeiovým utrpením:
bièovanie, bitie, korunovanie tàním, pre-
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bodnutie boku atï.). Pravdepodobnos, e
tieto znaky by sa zhodne vyskytli aj u iného
odsúdenca je taká malá, e s urèitosou
mono tvrdi, e Turínske plátno je Kristovým odtlaèkom. Experti potvrdzujú, e ide
o odtlaèok màtveho tela. Okrem posmrtnej
strnulosti sú tu aj stopy onej krvi a vody
z prebodnutého srdca, èo je jav, ktorý môe
nasta len po smrti.
Pri úvahe, e Kristus bol klinicky
màtvy, ako pripusti, e by opustil hrob.
Aj historik Jozef Flávius píe, e poèas
idovskej vojny bol na jeho príhovor sòatý
z kría jeho známy. Nemohol vak vôbec
pouíva konèatiny a po èase zomrel. Predpoklad, e ukriovaním vysilený Kristus
vynaloil obrovskú námahu pri odvalení
kameòa (zvonka zapeèateného) a potom
bol schopný v noci odís na prerazených
nohách, je jednoducho absurdný.
Pomohli mu apotolovia? Hrob bol zapeèatený a stráený. A rímska strá nespala.
Zásah apotolov je vylúèený. Farizeji síce
chceli nahovori vojakov, aby svedèili, e
v noci uèeníci Krista ukradli, ale poèas viacroèného obdobia, keï apotolovia pôsobili
v Jeruzaleme, neboli nikdy takto obvinení a
vyetrovaní. A pritom kráde màtvoly bola
zloèinom, ktorý odsudzovalo nielen idovské,
ale i rímske právo. A navye boli to eny,
ktoré im priniesli zves o prázdnom hrobe.
Ïalou otázkou je, èi na kríi neumrel
namiesto Krista niekto iný. Kresanská
viera stojí od poèiatkov na umuèenom a
zmàtvychvstalom Kristovi. Za túto pravdu
boli apotolovia i mnohí Jeiovi uèeníci a
nasledovníci ochotní poloi svoje ivoty.
A nikto z protivníkov kresanstva poèas stároèí nespochybòoval Kristovo ukriovanie.
Farizeji, ktorí sa s ním viac ráz stretli a
hádali, by to predsa museli zisti ako prví.
Podobne ani idovská tradícia zachytená v
Talmude o tomto nepochybuje, napriek
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tomu, e Krista odmieta a bagatelizuje. Takisto o tom nepochybujú ani dobové spisy,
dokonca vrátane gnostických, ktoré inak
ve¾a fantazírujú o jeho ivote a vzahoch.
A do dnených èias nik nepriiel s názorom, e na kríi umrel niekto iný ne Jei
Kristus. Nakoniec, zo spôsobu konania,
z postojov a slov, pod¾a toho, ako sa Kristus správal poèas vyetrovania a ukriovania je jasné, e ide o toho istého Krista,
ktorý pred týmito udalosami hlásal svoje
uèenie ¾udu a vyuèoval apotolov. Sám viackrát zdôrazòoval oèakávané utrpenie a pris¾ubuje svoje zmàtvychvstanie. Ak by na
základe zámeny osôb apotolovia hlásali
jeho smr a zmàtvychvstanie, ilo by o podvod, ktorý by síce krátkodobo mohol
zabra, ale bol by odsúdený na zánik. Nikomu sa toti nechce celý ivot riskova a obetova sa kvôli podvodu. V prípade, e na
kríi by neumieral Kristus, stál by tam jeho
milovaný uèeník, stála by tam Mária Magdaléna, ktorá mu vïaèila za uzdravenie?
Kristus, ktorý by bol navye uiel do cudziny, by asi znechutil a sklamal svojich uèeníkov. Ak by to aj naozaj urobil, je nemyslite¾né, e èlovek s jeho vlastnosami by sa
utiahol a zvyok ivota by preil v skrytosti. Kristus il pre svoje poslanie, il, aby
vyuèoval. Navye v cudzine by sa nemusel
obáva nepriate¾stva farizejov a mohol by
slobodne ïalej pôsobi a získava stúpencov. V koneènom dôsledku by sa potom
kresanstvo muselo íri do sveta práve
z týchto oblastí. Niè také sa vak neudialo.
Ak sa teda zamý¾ame nad spomínanými teóriami, musíme kontatova, e vetko
nasvedèuje tomu, e na kríi trpel a umrel a
následne vstal z màtvych ten Kristus, ktorý
tri roky chodil po Izraeli, vyuèoval ¾ud a
apotolov a ohlasoval príchod Boieho krá¾ovstva. Iné teórie nemajú opodstatnenie.
ANDREJ BOTEK
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Sluobníci
STRÁNEJ
VEE
Od Charlesa Russella ➳
po súèasnú krízu
Organizáciu Svedkov Jehovových, predtým známu pod názvom Medzinárodní
bádatelia Biblie, zaloil na konci minulého storoèia americký obchodník s látkami
z Pensylvánie Charles Taze Russell (* 1852
  1916). Russell bol vychovaný v presbyteriánskej cirkvi a asi v pätnástich rokoch
preiel hlbokou náboenskou krízou, lebo
sa mu zdalo, e nie je moné zlúèi predstavu pekelných trestov s Boím milosrdenstvom a láskou. Táto kríza bola ukonèená tým, e sa stal èlenom jednej radikálnej adventistickej skupiny a prijal jej uèenie o neexistencii ¾udskej due. V roku
1879 sa vak osamostatnil a zaèal vydáva
vlastný èasopis Sionská strána vea a
Hlásate¾ Kristovej prítomnosti (Zions
Watch Tower and Herald of Christs Presens), ktorým propagoval svoje mylienky
o blízkom konci sveta v roku 1914. Okolo
èasopisu sa rýchlo sformovalo progresívne
rastúce hnutie. Na jeho organizaènú podporu zaloil Russell v roku 1881 hospodársku korporáciu Sionská traktátová
spoloènos Strána vea. Tá bola o tri
roky neskôr úradne zaregistrovaná v táte
Pensylvánia ako organizaèné centrum hnutia. Preto je rok 1884 samotnými Svedkami Jehovovými povaovaný za dátum ich
novodobého vzniku. Základným vierouèným spisom C. T. Russella sa stali nieko¾kodielne túdie Písma. Ich k¾úèovým
posolstvom bolo presvedèenie, e rok
1914 sa stane posledným rokom ¾udských
dejín a e na jeho sklonku bude na zemi
ustanovené Boie krá¾ovstvo. Keï sa tak
nestalo, bol dátum konca sveta ete nieko¾kokrát presúvaný, najmasovejie oèakávania sa viazali na roky 1925 a 1975.

Po Russellovej smrti (r. 1916) prevzal
vedenie organizácie sudca Joseph F. Rutherford (1916  1942). Ten v svojej knihe
Milióny teraz ijúcich nikdy nezomrú vyhlásil za
zaèiatok Boej nadvlády na zemi rok
1925. Preslávil sa
predovetkým ako
úspený organizátor, ktorý poèas
svojho ivota vybudoval z Bádate¾ov Biblie prísne hierarchickú a vojensky poslunú organizáciu. Tá sa
od roku 1931 zaèala oficiálne nazýva
Svedkovia Jehovovi a kadý jej èlen bol zapojený do agitaènej èinnosti kázania z domu do domu a za òu bol aj zodpovedný.
Za Rutherfordovho nástupcu Nathana
H. Knorra (1942  1977) bolo zaloené
centrálne koliace
stredisko Svedkov
Jehovových v Brooklyne  Misionárska kola Gileád
(1943) a onedlho
boli aj presadené
povinné návtevy
koly teokratickej
sluby pre vetkých radových èlenov organizácie na celom svete. Knorrovo vzdelávacie úsilie do
vnútra organizácie prináalo fenomenálne
ovocie navonok: v roku 1942, keï zomrel
Rutherford, mala organizácia 115 000
zvestovate¾ov, v roku 1977, keï zomrel
Knorr, sa toto èíslo zvýilo dvadsanásobne na plných 2 223 538 zvestovate¾ov.
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Svedkovia Jehovovi sa povaujú za Boiu
vidite¾nú organizáciu, ktorú si vyvolil Boh,
aby mu v dnených èasoch bola komunikaèným sprostredkovate¾om právd, pomocou ktorého treba pouèova Boí ¾ud na
zemi. Svoju organizáciu a svoj ivot v nej
chápu ako teokraciu (vládu Boha). Svedkovia sú presvedèení, e celé kresanstvo je
ujarmené poverou a modlárstvom, a tvrdia, e im sa podarilo oslobodi smerom
k pravému náboenskému ivotu tým, e
opustili vetky doterajie cirkvi  èi u cirkev katolícku, pravoslávnu alebo ktorúko¾vek z protestantských. Dnes vak sami stoja
pred krízou a sú nútení vyrovna sa s mnohými nenaplnenými proroctvami
tvrtý prezident Svedkov Jehovových
Frederick W. Franz (1977  1992) bol jedným z nemnohých
èlenov brooklynského vedenia, ktorý v mladosti dosiahol aj isté lingvistické vzdelanie.
Absolvoval dva semestre starej gréètiny a poznal aj hebrejèinu, aj keï len
ako samouk. Franz zariadil nový preklad
Biblie  Preklad Nového sveta svätých
Písiem, ktorý bol zverejòovaný postupne
v rokoch 1950 a 1960. Tri roky po svojom
zvolení do èela organizácie, v roku 1980,
vak musel èeli jednému z najaích ohrození, akému kedy bola organizácia Svedkov
Jehovových vystavená. Muom, ktorý stál
v centre krízy, bol Franzov synovec Raymond, ktorý sa zapojil do vierouènej polemiky oh¾adne neuskutoènených predpovedí
konca sveta v rokoch 1914, 1925 a 1975.
Vierouèné rozpory viedli takmer k roztiepeniu Vedúceho zboru a boli vyrieené a
vylúèením Raymonda Franza z organizácie.
(Recenziu knihy R. Franza Kríza svedomia
uverejnil Rozmer 2/1998.) Ïalia neudrate¾nos numerologických pekulácií
viedla v devädesiatych rokoch napokon k tomu, e
za predsedníctva
Miltona G. Henschela (od 1992)
bol odvolaný jeden
zo
základných
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vierouèných èlánkov Spoloènosti, hlásajúcich, e konca sveta sa doije generácia ¾udí,
ktorá si pamätá rok 1914.
V súèasnosti prechádzajú Svedkovia
Jehovovi celosvetovo tádiom depresie.
V roku 1997 zaznamenali pokles èlenskej
základne v 30 krajinách sveta a v ïalích
17 krajinách nemali nijaký nárast. Na získanie jedného nového svedka musia vynaloi vye 3500 hodín svedeckej sluby,
teda viac ako pätnás rokov intenzívnej
èinnosti. Napriek tomu sa celosvetový
nárast èlenstva oproti roku 1996 udral
v plusových hodnotách (tvoril 3,6 %) a
poèet zvestovate¾ov presiahol 5,5 milióna.
Na Slovensku v roku 1997 dosiahol vrcholný poèet zvestovate¾ov 12 587 èlenov, èo
predstavovalo pri 613 krstoch nárast 1 %
oproti predchádzajúcemu roku.

menami a tie sú potom vo svojej rýdzosti
celosvetovo oznamované prostredníctvom
dvojtýdenníka Strána vea (v náklade
22 103 000 výtlaèkov v 128 jazykoch) a
Prebuïte sa! (v náklade 19 617 000 výtlaèkov v 81 jazykoch).

Èo hlása Strána vea?
Prvou zásadou Svedkov Jehovových je
rozde¾ovanie vetkých pravoverných veriacich na dve základné kategórie: na exkluzívnu triedu 144 000 pomazaných, ktorí
cítia vo svojom vnútri, e prijali krst
duchom svätým. Èlenovia tejto triedy majú
s Bohom osobný kontakt a sú ním vybratí,
aby po smrti vládli s Jeiom v nebi ako
králi. Ïalej je tu druhá trieda tzv. iných
oviec, ktorí nemajú monos osobného
kontaktu s Bohom, a tak mnohé privilégiá
na tomto svete  napríklad èlenstvo vo
vedúcom zbore  sú pre nich uzavreté. Èlenovia tejto triedy sú veriacimi akejsi druhej kategórie a po smrti majú nádej, e
budú i pod panstvom pomazaných na rajskej zemi ako ich otroci.
Svedkovia Jehovovi sú presvedèení, e
vedenie ich organizácie plní v súèasnosti
úlohu tlaèového hovorcu Boha a jej úlohou je interpretova Boiu vô¾u a neporuene odovzdáva jeho slovo ¾uïom na
celom svete. Nárokujú si, e kadé slovo
svojho uèenia zdôvodòujú Bibliou. Oproti
ostatným protestantským skupinám vak
priznávajú, e Biblia sama nestaèí a e
musí by autenticky vykladaná Bohom
poverenou autoritou. Touto autoritou je
pre nich Vedúci zbor pozostávajúci
výhradne z pomazaných Svedkov Jehovových. Dôverou v autoritu Vedúceho zboru
nie sú schopné otrias ani mnohé premeny
uèenia, ku ktorým z èasu na èas dochádza.
Pre svoju dogmatickú strnulos je naopak
Vedúci zbor nazývaný verným a rozványm otrokom. Pod¾a svedkov Vedúci zbor
bdie nad Jehovovým uèením a jeho pre-
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Najdôleitejia udalos dejín sa pod¾a
Svedkov Jehovových stala v roku 1914,
keï Jei Kristus bol Bohom (ktorého
meno znie Jehova a vyslovovanie tohto
mena je nutné ku spáse!) korunovaný za
krá¾a Boieho krá¾ovstva. Pritom zvrhol
Satana z neba na zem, èo sa prejavilo
výrazným zhorením tunajích podmienok
ivota. Mnostvo vojen, hlad, choroby,
zemetrasenia, zvýenie kriminality a úpadok morálky sú znamenia, ktoré ukazujú,
e Jei panuje a e koniec sveta je blízko.
Pod¾a Svedkov Jehovových vak Jei Kristus nie je Bohom, iba Boím Synom, stvorenou bytosou, ktorá je Bohu podriadená.
Predstava Boej Trojice je pod¾a svedkov
nebiblická a pohanská. Pred svojím vtelením il Jei v nebi ako archanjel Michael
a pred dvoma tisícami rokov sa stal èlovekom, aby zomrel popravený na kole (nie
na kríi) a tým vykúpil viny hrieneho èloveka. Jeiovo vzkriesenie v duchovnom
tele (fyzické telo Jehova z hrobu odstránil
a znièil) potom bolo odmenou, ktorú
dostal za svoju vernos Bohu.
Èo sa týka vzniku ivota na Zemi,
zastávajú Svedkovia Jehovovi v tejto otázke prísne kreacionistické stanovisko (kreacionizmus = názor, e Boh stvoril svet aj
vetky bytia z nièoho  pozn. red.). Prvý
èlovek sa volal Adam, bol stvorený Bohom
v roku 4026 pred n. l. a je isté, e bol stvorený z prachu zeme a na obraz Boí. To
znamená, e mal s Bohom spoloèné isté
vlastnosti ako spravodlivos, múdros a
lásku. Èo vak pod¾a Svedkov Jehovových
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Adam s Bohom nemal spoloèné bola jeho
duchovnos. Adam mal telo, ale nemal nehmotnú duu, pretoe dua neexistuje a pri
smrti neostáva z èloveka vôbec niè. Tým sa
svedkovia elegantne vyhýbajú problému
pekla: vzh¾adom na koneèný cie¾ èloveka
zdôrazòujú iba vzkriesenie tela. Peklo nie
je a nespravodliví ¾udia sú trestaní tým, e
jednoducho nebudú vzkriesení.
Dôleité je, e aj ako dokonalý èlovek
mal Adam slobodu necha si v srdci vyrás
sebectvo a voli zlo na úkor dobra. Podnet
na vzburu proti Bohu vyiel od jedného
z anjelov  Satana a konkrétnou formou
tejto vzbury bolo jedenie ovocia zo zakázaného stromu. Adam zlyhal a Jehova, verný
svojmu varovaniu, vyniesol nad ním rozsudok smrti. Dôsledkom toho bolo, e hriech,
utrpenie a smr vstúpili na svet a od toho
èasu Satan vládne nad svetom. Svoju snahu
po odpustení mnostva zvykov a èinností,
ktoré pod¾a svedkov pochádzajú od Satana,
vyjadrujú svedkovia heslom: odde¾te sa
od Babylonu!. V prvom rade hlásajú nutnos oddelenia sa od ostatných náboenstiev kresanstva. Preto sa zriekajú pouívania obrazov a náboenskej symboliky,
odmietajú slávi Ve¾kú noc a aj Vianoce. Dá
sa poveda, e v zásade vetky sviatky a
oslavy sú podozrivé z babylonského
pôvodu a treba ich ignorova. Pod¾a Svedkov Jehovových je vak treba sa oddeli
nielen od Babylonu (svetovej ríe faloného náboenstva), ale aj od svetového
panstva politiky. Preto odmietajú úèas na
politických oslavách, na vo¾bách do zastupite¾ských intitúcií, na zdravení tátnej
vlajky a spievaní tátnej hymny. Odmietajú aj záväzok vojenskej sluby a ich vzah
k civilnej slube je ve¾mi nepriate¾ský.
Mnoho podozrievavosti voèi nim vyvoláva
aj ich striktné odmietanie prijímania krvi
v jedle a prijímanie krvných transfúzií.
Vrcholným okamihom konca sveta
bude pod¾a Svedkov Jehovových bitka
Armagedon, v ktorej Boh Jehova znièí vetkých svojich nepriate¾ov. Ako zbrane pouije zaplavujúcu prietr mraèien, zemetrasenie, krúpy smrtiacej ve¾kosti, prúdy tekutého ohòa a síry, vody tryskajúcej z hlbín
zeme a ¾ahajúce blesky. V Armagedone nepôjde v pravom zmysle o vojnu zlých ¾udí
s dobrými sluobníkmi Boími. Ako v nijakej inej vojne ani v Armagedone nevezmú
Svedkovia Jehovovi zbraò do ruky. Na
popravu zlých ¾udí si Jehova poslúi silou
anjelských armád pod vedením MichaelaJeia. Dobrí ¾udia sa ani v Armagedone
nedajú zláka na násilie a jednoducho poèkajú, a Boh sám zavài svoje dielo.

. . . . . Rozmer
Ako o tom Svedkovia Jehovovi snívajú, po Armagedone zaène obdobie tisíc
rokov, v ktorom Satan bude spútaný a nad
rajskou Zemou bude ustanovená teokratická vláda Jeia Krista. Poèas tisícroèného
krá¾ovstva nebudú nijaké vojny, utrpenie,
znièenie, nebude ani hlad ani choroby.
Kadý bude ma svoj dom, vyhovujúce
zamestnanie a vetci budú pracova pod
vládou pomazaných, aby celú Zem premenili na raj. Tisícroèné Krá¾ovstvo vak
bude pre obyvate¾ov Zeme predovetkým
obdobím intenzívnej výuèby a na konci
tohto obdobia budú vetci preskúaní:
Satan po tisícroènom sputnaní bude znovu
oslobodený a bude sa snai odvies èloveka od sluby Jehovovi. Svedkovia Jehovovi
sú presvedèení, e niektorí ¾udia neosvedèia svoju rýdzos, prejdú na stranu Satanovu a zomrú druhou smrou, èo znamená,
e podobne ako Satan a jeho démoni,
budú aj oni definitívne znièení.

Odporcovia
Trojièného bludu
Publikácie Svedkov Jehovových zvlá
obírne rozoberajú Boiu jedineènos a
vánivo broja proti trojiènému uèeniu.
Zdôrazòujú, e slovo Trojica sa v Biblii
nikde nevyskytuje. Dejiny vraj potvrdzujú,
e Trojica bola vypoièaná od pohanov a
táto mylienka vznikla v starovekom Egypte a Babylone. Na rozdiel od tradièného
kresanstva, ktoré interpretuje Boiu trojjedinos ako urèitý popis Boej psychiky
(vzahu integrujúceho Ja k personifikujúcemu sa Poznaniu a personifikujúcej sa
Láske) chápu Svedkovia toto uèenie celkom fyzikálne a v svojej polemike s kresanskými cirkvami upozoròujú na nezmyselnos tvrdenia, e tri = jedno.
Svedkovia veria v Boha vevediaceho,
ale v iných súvislostiach namietajú, e Boh
pri stvorení èloveka nemohol pozna vetky
zlá, ktoré èlovek spôsobí, pretoe by potom
zodpovednos za tieto èiny spadala aj naòho. Proti Boej vadeprítomnosti prichádzajú zasa s predstavou, e Boh je obmedzený
priestorom podobne ako fyzikálne telesá.
Nachádza sa na urèitom mieste vo vesmíre a
má duchovné telo, ktoré je síce mimoriadne
ve¾ké, ale aj tak má dobre vymedzený
tvar. Vzh¾adom na pochybnosti, èi by Boh
nachádzajúci sa kdesi vo vesmíre mohol
vedie vetko, èo sa kde deje, a èi by mohol
aktívne zasahova do ¾udských záleitostí,
prichádzajú Svedkovia s teóriou aktívnej

Boej sily. Tá vychádza z Boha, podobne
ako elektrina z elektrárne, rozvádza sa po
celom vesmíre a umoòuje mu poznáva a
robi vetko, èo chce aj na ve¾kú vzdialenos. Táto sila je duch svätý, ktorý je iba
nástrojom, ktorým Jehova pôsobí, ale rozhodne nie je psychickým fenoménom a nemá charakter osoby. Svedkovia samozrejme súhlasia, e Biblia pouíva v spojení
s Duchom Svätým termíny, ktoré sa bene
pouívajú len pre ivé bytosti: Duch Svätý
poèuje, prihovára sa, miluje, je moné
mu klama, dokonca ho aj zarmucova.
V polemike s kresanskými cirkvami vak
poukazujú na to, e Biblia èasto pouíva
metafory a termíny, ktoré súvisia
s Duchom Svätým, vyhlasujú za jedny
z nich. Pod¾a Stránej vee ide jednoducho
o obraznú antropomorfizáciu. Napokon
podobne je to aj s Jeiom. Ani ten nie je
pod¾a Svedkov Bohom v doslovnom zmysle.
Keï Biblia hovorí, e Jei je Boh, myslí sa
tým boh s malým b, èo má by iba obraz
skutoènosti, e Jei je prvá a najvyia
stvorená bytos.
Je veobecne známe, e poòatím Jeiovej osoby sa Svedkovia Jehovovi najvýraznejie odliujú od tradièných kresanských cirkví. Keï sa v Biblii píe, e Jei
je jednorodený Syn Boí, tradièná kresanská teológia vysvet¾uje, e rodením
vzniká jedinec tej istej prirodzenosti ako je
rodiè. V Jeiovom prípade je rodièom Boh
a Jeiova prirodzenos je teda prirodzenosou Boha. Pre Svedkov Jehovových
vak toto prídavné meno znamená najskôr stvorený. Jei bol vraj stvorený
Otcom pred vetkými ostatnými tvormi a
rodenie sa má chápa metaforicky. Aj
keï Svedkovia pripúajú predchádzajúcu
Jeiovu existenciu pred vtelením v Máriinom lone, v ich publikáciách sa zásadne
vyluèuje monos, e by bol Jei totoný
s Bohom. Tie èasti Písma, kde sa hovorí o
Jeiovom bostve (napr. Kol 2, 9), sa
pod¾a mienky Svedkov nemajú bra
doslovne, ale tie iba metaforicky. Keï
oslovuje apotol Tomá Jeia Pán môj a
Boh môj (Jn 20, 28), myslí tým metaforicky, e Jei je mocnou osobou. Keï apotol
Ján hovorí, e Jei bol od poèiatku boh
(Jn 1, 1), potom predikát boh  argumentujú Svedkovia  nevyjadruje identitu,
ale vlastnos a má by opä chápaný metaforicky. Z tohto dôvodu pasá z Listu Kolosanom: V òom boli stvorené vetky veci
na nebi aj na Zemi (Kol 1, 16) Svedkovia
prekladajú: V òom boli stvorené vetky
(ostatné) veci na nebi aj na zemi, kde
slovo ostatné pridávajú do zátvorky, aby
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sa naznaèilo, e Jehova stvoril Jeia sám,
ale pri stvorení sveta Jehova pouíval Jeia ako svojho majstra pri diele. A z toho, e uèeníci vzdávali Jeiovi bohopoctu,
sa vraj dá len vyvodzova, e v skutoènosti skrze Jeia uctievali Jehovu.
Pred svojím narodením il, pod¾a
Svedkov Jehovových, Jei v nebi ako
duchovná osoba a bol známy na nebesiach
ako Boie Slovo. Svedkovia odmietajú
tradièný kresanský názor, e Boie slovo
znamená Boiu múdros èi poznanie. Kým
Boie poznanie zahrnuje úplne vetko,
zahrnuje toto poznanie aj samotného Boha
a odtia¾ u nie je ïaleko k predstave ïalej
Boskej osoby vo vnútri jeho poznávacej
schopnosti. Personifikácia Boej múdrosti
vak Svedkom príli zaváòa predstavou
Trojice. A tak pod¾a nich slovo znamená
hovorcu. Aby zdôraznili Jeiovu odlinos
od osoby Boha, stotoòujú Jeia s archanjelom Michaelom. Písmo o nijakom inom
archanjelovi nehovorí (okrem knihy Tobiá, ktorú Svedkovia v zhode s väèinou
protestantských cirkví nepovaujú za
súèas Biblie) a úloha Michaela ako odporcu Satana pripomína úlohu, ktorú mal
Jei. Z tohto dôvodu svedkovia vyhlasujú,
e ide o tú istú osobu. Svedkovia nespochybòujú skutoènos, e Michael-Jei bol
Mesiáom oèakávaným idmi a na svet priiel tak, e sa narodil z Márie, ktorá bola
pannou. Pre Jehovu Boha toti nebolo
vôbec aké zázraèným spôsobom prenies
ivotnú silu a osobnos Jeiovu do
panenského lona eny.

Organizácia
a hierarchia
Základom teokracie Svedkov Jehovových je trojstupòová duchovná hierarchia:
Kristus  pomazaní  iné ovce. Svedkovia
Jehovovi zdôrazòujú, e hlavou ich organizácie je Kristus, ktorý od roku 1914 kra¾uje v nebi. Prostredníctvom anjelov je
v spojení so svojím komunikaèným prostriedkom, ktorým je ostatok pomazaných
zo 144 000 spravodlivých kresanov. Úlohou pomazaných, ktorí ijú na Zemi, je
duchovne riadi ve¾ký zástup ostatných
oviec, teda kresanov, ktorí ijú v nádeji
na ivot v pozemskom raji. Pomazaní dozerajú na celosvetovú èinnos Boieho ¾udu a
na tento úèel si zaloili tlaèového hovorcu, ktorým je Biblická a traktátová spoloènos Strána vea. Táto spoloènos
nie je teda duchovným spoloèenstvom, ale
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vydavate¾skou firmou, ktorá hospodársky
zabezpeèuje vetku zvestovate¾skú a literárnu agendu Svedkov Jehovových. Na jej
èele stojí sedemèlenný výbor riadite¾ov,
ktorého èlenovia zasadajú aj vo Vedúcom
zbore Svedkov Jehovových.
Úlohou Vedúceho zboru je vies celosvetovú èinnos Svedkov Jehovových. Ako
právny a administratívny nástroj zriaïuje
Vedúci zbor v rozlièných èastiach sveta
odboèky spoloènosti Strána vea. Odboèka predstavuje samostatnú správnu jednotku z h¾adiska produkcie základnej literatúry a riadenia kazate¾skej èinnosti na
svojom území. Výkonným orgánom odboèky je trojèlenný výbor, ktorý je menovaný
Vedúcim zborom a je kontrolovaný pravidelnými inpekciami zónových dozorcov.
Organizácii odboèky je podriadené ve¾ké
mnostvo miestnych zborov Svedkov Jehovových, ktoré sú usporiadané do krajov, a
urèitý poèet krajov tvorí oblas. Kraje a
oblasti nemajú administratívne zriadenie,
predstavujú iba ohranièené územie, ktoré
podlieha kontrole prísluných cestujúcich
dozorcov. Pre kadú oblas je menovaný
oblastný cestujúci dozorca (so svojimi
pomocníkmi), pre kadý kraj jemu podriadený krajský cestujúci dozorca. Základnou
administratívnou jednotkou Boieho ¾udu
je zbor. Kadý Svedok Jehovov musí by
domovsky zakotvený v jednom z takmer
stotisícich zborov po celom svete. Zbory sa
èlenia na tudijné skupiny a na ich èele
stojí vedúci  starí alebo sluobný
pomocník, analogicky zodpovedajúci kòazovi a diakonovi v Katolíckej cirkvi. Tí sú
vdy muského pohlavia, lebo eny sú
vylúèené z úèasti na akomko¾vek riadení
organizácie a vetky miesta hierarchie
Svedkov Jehovových majú uzavreté. Skupiny majú 3 a 15 veriacich a pod¾a slov
Svedkov Jehovových sú úmyselne udriavané malé, aby sa ich vedúci osobne
poznali s jednotlivými èlenmi a mohli
s nimi nadviaza úzke osobné kontakty.
Je pravda, e vetky tudijné a zvestovate¾ské aktivity Svedkov Jehovových sú
v irokom rozsahu bezplatné, èo Svedkovia
vysvet¾ujú tak, e len menia èas nákladov
na ne sa hradí z príspevkov získaných predajom literatúry. Väèiu èas pokrývajú svojimi príspevkami, darmi a prácou sami
Svedkovia. Popri peòaných daroch ide èasto o vecné dary, perky, nehnute¾nosti èi
bankové kontá. Vlastný majetok alebo roèný zisk Spoloènosti ostávajú neznáme, ale
zo stále rastúceho vlastníctva pozemkov,
tlaèiarní a nehnute¾ností je moné odhadova, e jej príjmy rozhodne nie sú malé.
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Zborové zhromadenia
Pod¾a literatúry Svedkov Jehovových
by sa mal kadý èlen zboru teoreticky
zúèastni na piatich zhromadeniach týdenne, z ktorých kadé trvá necelú hodinu. Z toho tyri zhromadenia vyadujú,
aby sa na ne vetci úèastníci vopred dobre
pripravili. V praxi to ale väèinou býva
tak, e sa niektoré zhromadenia spájajú
do uzavretých tematických blokov, take
má Svedok obsadené iba tri veèery týdenne. Koncom týdòa, väèinou v nede¾u,
sa Svedkovia schádzajú na verejné zhromadenie a túdium vierouènej doktríny.
Ako tudijnú príruèku pouívajú svoj najdôleitejí vzdelávací èasopis  Stránu
veu. túdium Stránej vee trvá asi hodinu a je istou formou náboenského rituálu, lebo pri slávnostných príleitostiach
verejného charakteru (napríklad pri postupoch tried koly Gileád) sa na òom aktívne zúèastòujú aj èlenovia Vedúceho zboru
vrátane prezidenta. túdium je bene spojené so zhromadením s prednákou,
spravidla trvajúcim 45 minút a predstavuje verejný vzdelávací príhovor na urèitú
biblickú alebo teologickú tému. Stred týdòa (streda) býva väèinou venovaný sluobnému zhromadeniu a kole teokratickej sluby. Program zhromadení sa
zameriava jednak na pokyny a intrukcie
interného bulletinu Svedkov Jehovových
Naa sluba Krá¾ovstvu, jednak na nacvièovanie biblických rozhovorov na najrozliènejie témy formou demontrácií a praktických ukáok, aby ich prezentácia vyznela èo najpresvedèivejie. Napokon piate
zhromadenie, túdium knihy, sa koná
v ¾ubovo¾nom èase v týdni medzi tým. Na
rozdiel od predchádzajúcich zhromadení,
ktoré prebiehajú za úèasti celého zboru vo
zvlátnych budovách  Sálach Krá¾ovstva,
na túdium knihy (myslí sa tým peciálna
príruèka zameraná na hlbie oboznámenie
sa s urèitou morálnou alebo náboenskou
témou) sa Svedkovia schádzajú po domácnostiach v tudijných skupinách.

Náboenské obrady
Pretoe Svedkovia Jehovovi neuznávajú sviatosti v benom kresanskom zmysle,
krst vodou nie je pre nich sviatostným znamením, ani nezmýva hrienos èloveka.
Krst symbolizuje úplné a bezvýhradné odovzdanie sa Jehovovi a je znamením vstupu

. . . . .

do jeho organizácie. Preto nemôe by udelený deom, ale iba tým, ktorí plne chápu
význam tejto udalosti. Obrad krstu spoèíva
v ponorení celého èloveka do vody. Pomáha mu v tom zboný sluobník Boí muského pohlavia, ktorý s ním vstupuje do
vody, ako to urobil Ján Krstite¾, keï krstil
Jeia v rieke Jordán. Oproti Jeiovej dobe
sa vak u Svedkov Jehovových väèinou
krstí v prenosných bazénoch na tadiónoch, hromadne pri príleitosti najrozliènejích výroèných zjazdov a pri masových
zhromadeniach. V èasoch prenasledovania
staèí aj voda vo vani. Ponorenie robí zboný sluobník vyrieknutím krstnej formule
v mene Otca i Syna i svätého ducha,
ktorá sa vak nechápe v trojiènom zmysle.
Svedkovia Jehovovi usudzujú, e okrem krstu vodou musia s ve¾kou prísnosou
napåòa aj Jeiov príkaz, ktorý dal svojim
uèeníkom pri Poslednej veèeri  Toto robte
na moju pamiatku. Táto pripomienka sa
oznaèuje ako Pamätná slávnos alebo Pánova veèera. Svedkovia sa domnievajú, e Pamätnú slávnos môu slávi iba raz v roku
 14. dòa mesiaca nisan pod¾a idovského
kalendára. To nezodpovedá ani katolíckej
ani pravoslávnej Ve¾kej noci, ale ani ve¾konoèným sviatkom sláveným idmi, ktorí
ich slávia väèinou nie 14., ale 15. nisana.
Slávnos zaèína po západe slnka a zahrnuje slávnostnú modlitbu, spev a odovzdávanie symbolov nekvaseného chleba a vína.
Úèastníci slávnosti odovzdávajú symboly
od jednej osoby k druhej, ale iba pomazaní ich môu prijíma a jes. Prijímaním
zverejòujú, e prijali krst duchom svätým a
patria k vyvolenej triede 144 000. Pretoe
týchto zvyných pomazaných ostáva na
celom svete asi 8500, vo väèine zborov
symboly neprijíma vôbec nikto.
Svedkovia Jehovovi sa samozrejme tie
modlia. Modlitby by vak mali by vdy
adresované iba Jehovovi a nikomu inému,
v nijakom prípade sa Svedkovia nesmú
modli k Jeiovi Kristovi (!), o Panne Márii
ani nehovoriac. Za nevyhnutný predpoklad
úspenej modlitby je povaovaná osobná
podriadenos Boím zákonom, pretoe inak
by Boh modlitby nevypoèul. Na rozdiel od
súkromia treba na verejnosti modlitbovú
èinnos prísne regulova: verejná modlitba
v zbore je vyhradená muom, starím alebo
sluobným pomocníkom, ktorí hovoria
v mene zboru a za zbor na zaèiatku a na
konci kadého zhromadenia. Iba v prípade, e spôsobilý prísluník muského pohlavia nie je prítomný, môe vies verejnú
modlitbu aj ena. V prítomnosti mua
by ale k takej situácii nemalo prakticky
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Èistá boia organizácia
Svedkovia Jehovovi ijú s presvedèením, e ich úlohou je vytvori v skazenom
svete stádo èistých Boích ctite¾ov. Známou sa stala ich kríová výprava proti fajèeniu v sedemdesiatych rokoch. Len v roku
1973  1974 bolo v Spojených tátoch vylúèených z organizácie asi 2000 èlenov,
pretoe nezanechali fajèenie. V niektorých
krajinách kontrolujú Svedkovia Jehovovi
morálne správanie svojich èlenov a vedú si
písomné záznamy o poruovaní princípov
sexuálnej morálky. To ich obèas privádza
do problémov so svetskými úradmi, keï
zákony týchto krajín taký spôsob vedenia
výkazov nepovo¾ujú. Tlaè Svedkov Jehovových s rozkoou a v najtemnejích farbách
vykres¾uje úpadok sveta, kde prevláda
nemorálnos, násilie, korupcia a drogy.
V takom prípade organizácia vyhlasuje, e
sa bez ¾útosti zbavuje kadého, kto by pod¾ahol zvodom podobného správania, a
snaí sa tak vyvola dojem, e organizácia
je oázou èistoty uprostred morálne zdevastovanej spoloènosti dneka.
Nemono vak prehliadnu, e pod
povrchnou maskou dokonalej lásky a priate¾stva panuje medzi radovými èlenmi, starími i dozorcami na vyích miestach
mnoho ¾udských slabostí, klebiet a zákulisných intríg. V istej miere to uznávajú aj publikácie Stránej vee, ktoré vyzývajú radových veriacich, aby si také nesprávne veci
nevímali, lebo by to mohlo otrias ich vierou. Bývalí Svedkovia Jehovovi vak èasto
popisujú systém organizácie ako svet, v ktorom kadý dozerá na kadého a kadý je
niekým sledovaný a kontrolovaný. Tento
svet najviac pripomína svet, ktorý opísal
spisovate¾ Orwell vo svojom románe
1984. Hoci Svedkovia sami uvádzajú ako
najèastejí dôvod odchodu z ich organizácie
pýchu jednotlivých èlenov, bývalí Svedkovia väèinou hovoria o rozèarovaní nad
pomermi v organizácii. Aj keï medzi odporcami Svedkov sa tie èasto pekuluje nad
rôznymi vierouènými dôvodmi, napodiv
málo sa uvauje o vyslovene náboenských
dôvodoch: ako v èasoch Rutherfordových a
Knorrových mnoho nových èlenov prichádzalo do organizácie z túby po hlbom a
intenzívnejom náboenskom ivote, zdá sa,
e v súèasnosti ich tá istá túba po bezpro-

strednom vzahu s Bohom vedie k opúaniu organizácie Strána vea, ktorá podobné túby povauje div nie za kacírstvo.
Svedkovia Jehovovi boli v minulosti
tvrdo prenasledovaní a majú strach pred
politikou ako prejavom Satanovej moci vo
svete. Niektorí odporcovia Svedkov
(dokonca niektorí aj z radov samotných
bývalých èlenov organizácie) si myslia, e
práve tátna moc by pomocou represívnych opatrení mohla zredukova expanziu
celého ich hnutia. Historická skúsenos
vak ukazuje, aká naivná je táto predstava.
Svedkovia Jehovovi majú dlhoroènú skúsenos s konfliktmi so tátnou mocou a dokáu ich vdy obratne vyui vo svoj prospech. Navye v týchto konfliktoch èasto získavajú sympatie ¾udí, ktorí ich povaujú za
muèeníkov svedomia. Dokonca ani antipropagaèná a polemická aktivita nebýva
príli úèinná, lebo korene viery Svedkov
Jehovových vyrastajú z omnoho hlbích
vrstiev psychiky, ne kam sú schopné
dosiahnu jednoduché apely na ¾udský
rozum a exaktné vedecké fakty.
V súèasnosti stoja Svedkovia Jehovovi
na zaèiatku akej krízy organizácie a doktríny. Poèet nových záujemcov o èlenstvo
klesá, narastá poèet odchodov a prejavov
nespokojnosti z èisto náboenských dôvodov. Èo sa stane, a momentálny stav bude
organizaène a psychologicky neudrate¾ný?
Mono oèakáva ïalie vierouèné a organizaèné reformy a ïalie tiepenie? ako
poveda. Ale ak usudzujeme z osudov iných
totalitných systémov 20. storoèia, vidíme,
e práve pokusy o vnútorné reformy predstavujú pre podobné organizácie vdy
nebezpeèenstvo najvyej intenzity a ohrozujú ich v samých koreòoch jej existencie.
MUDr. PROKOP REME
MUDr. Prokop Reme (* 1952) - absolvent
Lekárskej fakulty
Karlovej univerzity
v Prahe. V osemdesiatych rokoch tajne vytudoval teológiu v podzemných kurzoch, po
revolúcii v roku
1989 ukonèil túdium na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Je zakladajúcim èlenom èeskej Spoloènosti pre túdium siekt a
nových náboenských smerov. V súèasnosti pracuje v Psychiatrickej lieèebni v Prahe
- Bohniciach ako hagioterapeut. Zaoberá sa
problematikou závislostí a psychologickými aspektmi mentálnej manipulácie.
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Chiliastické
hnutia
Medzi kresanmi
ranocirkevného obdobia sa vyskytoval aj
ve¾mi rozírený názor
na skorý príchod Jeia Krista  parúzia
(z gréc. parousía = prítomnos; v teologickom význame znamená spásonosnú
Kristovu prítomnos na konci èasov).
Oèakávanie obnovy vetkých vecí druhého príchodu Boieho Syna a konca
sveta (pozri Sk 2, 17; 3, 19-21; 2Pt 3,
3-13) vytváralo eschatologickú náladu
aj v náboenskej obci v Jeruzaleme,
ktorá sa vyznaèovala spoloèným vlastnením materiálnych dobier a po úplné
zrieknutie súkromného vlastníctva, èo
bez tohto eschatologického aspektu
nemono nevidie.
Ve¾mi zvlátna situácia sa vytvorila
v cirkevnej obci v Solúne, kam Pavol
adresoval svoje dva listy, ktoré majú
(najmä druhý) znaèný eschatologický
podtón. Doslovne píe: Pokia¾ ide o príchod náho Pána Jeia Krista a
náho zhromadenia sa okolo neho,
prosíme vás, bratia, aby ste sa nedali
rýchlo zvráti od svojho rozumného
presvedèenia a zastrai iadnym
duchom, ani slovom, ani listom, údajne naím, akoby u bol nastal deò
Pánov (2Tes 2, 1-2). Pavol takto bojuje
proti pomýlenému chápaniu uèenia o
druhom Kristovom príchode, akoby
Pánov deò bol èasovo blízky a zároveò
povzbudzuje solúnskych kresanov, aby
pokraèovali vo svojom ivote na zemi
s nádejou a èinorodou vierou (porov.
2Tes 2, 13-17). Vedie ich k tomu, aby sa
poctivo venovali svojej práci a zarábali
si na chlieb prácou svojich rúk: Prikazujeme vám, bratia, v mene náho
Pána Jeia Krista, aby ste sa stránili
kadého brata, ktorý ije neporiadne
a nie pod¾a podania, ktoré ste prijali
od nás (2Tes 3,6). Jeho záver je jednoznaèný: Ak niekto nechce pracova,
nech ani neje! (2Tes 3, l0).
Nemono sa èudova tejto atmosfére, najmä vzh¾adom na proroctvá, ktoré
sú u synoptických evanjelistov bezprostredne späté s udalosami znièenia
Jeruzalema a Chrámu. Netreba vak
zabúda, e prorok v svojom poh¾ade

MÍ¼NIKY DVOCH TISÍCROÈÍ

dochádza, pretoe i celkom hlúpy a
neschopný mu je povaovaný za kvalifikovanejieho prednáate¾a modlitby ne hoci
najinteligentnejia ena.
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na budúce udalosti stráca pojem o èase a
udalosti prezentuje ako súvislé bez toho,
aby rozlioval èasové diferencie (porov.
Mt 24, 15-31; Mk 13, 1-27; Lk 21, 20-28).
Preto dolo v niektorých prípadoch k nesprávnemu pochopeniu eschatologických
udalostí, o ktorých sám Jei hovorí, e o
nich nevie ani Syn èloveka, ani anjeli
v nebi, iba sám Otec (porov. Mt 24, 36).
Nemono vak nevidie ani skutoènos, e chiliazmus je dozvukom judaizmu.
Tento názor mal svoje korene v neskorej
idovskej apokalyptike, v ktorej sa mesiáske proroctvá Starého zákona vysvet¾ovali
senzibilno-realistickým spôsobom. Medzi
idmi ilo presvedèenie, e Kristus zaloí
pozemské krá¾ovstvo slávy, v ktorom bude
panova s vyvolenými. Niektoré mylne vysvet¾ované slová z Apokalypsy sv. Jána 
Videl som anjela zostupujúceho z neba.
Mal k¾úè od priepasti a v ruke ve¾kú
reaz. Zmocnil sa draka, toho starého
hada, ktorým je Diabol, Satan, a sputnal
ho na tisíc rokov (Zj 20, 1-2)  dali podnet k oèakávaniu pozemského Kristovho
krá¾ovstva, ktoré malo trva tisíc rokov.
Niektorí spájali toto slávne krá¾ovstvo
s druhým príchodom Pána a v tomto zmysle vysvet¾ovali tajomné slová Jánovej Apokalypsy. Pod¾a tejto exegézy Satan bude na
istý èas uväznený a spravodliví budú na
zemi kra¾ova tisíc rokov s Kristom (z gréc.
chílioi = tisíc). Pod¾a tohto uèenia, keï
bude diabol prepustený na slobodu a porazený, druhý raz príde druhé veobecné
zmàtvychvstanie, nový súd a stvorenie
nového neba a zeme, a tak sa uzatvorí
dejinná cesta sveta.
Chiliazmus, èi milenarizmus (z lat.
mille = tisíc) ivili aj kruté prenasledovania zo strany Rímskej ríe. Nielen medzi
veriacimi, ale aj medzi biskupmi malo toto
presvedèenie nieko¾kých prívrencov
(napr. biskup Nepos). Prívrencov tohto
extrémneho názoru nájdeme nielen v uèení ido-kresanských siekt (Cerint, ebioiniti ), ale aj v osobe autora Barnabáovho
listu. V tomto zmysle sa prejavoval aj Papiá z Hierapolu a neskôr ho nachádzame
v menej miere aj u sv. Justína, u sv. Ireneja a istý èas aj u sv. Hypolita, proti ktorému povstal rímsky kòaz Gájus. Hlásil sa
k nemu tie Viktorín z Petávie a Laktancius
 vychovávate¾ Kontantínových synov.
Výraznými zástancami boli montanisti,
medzi nimi aj Tertulián.
Kolískou chiliazmu bola Malá Ázia. Na
konci 3. storoèia ho nachádzame vo ve¾kej
miere aj v Egypte. Biskup Nipote z Arsionu
ho obránil v spise pod názvom Vyvrátenie
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alegoristov. Napísal ho proti teológom Alexandrijskej koly Klementovi a Origenovi,
ktorí pomocou alegorickej exegézy Apokalypsy bojovali proti extrémnemu chiliazmu.
O poráku tohto filozofického náboenského smeru sa zaslúil Dionýz Ve¾ký z Alexandrie potom, èo sa prívrenci chiliazmu
dostali a do roviny odlúèenia od Cirkvi.
Biskup Dionýz v dipute, ktorá trvala tri
dni s kòazom Koráciom, vtedajím predstavite¾om hnutia, duchaplne poukázal na
nezmyselnos tejto náuky. Ku koncu prenasledovania sa tento mylný poh¾ad na dejiny spásy odstránil. Oil vo väèej miere na
prelome tisícroèí. Výmena storoèí èi tisícroèia toti vdy napåòa èloveka urèitým oèakávaním nových senzaèných udalostí,
ktoré súvisia aj s poslednými vecami èloveka a sveta. Aj pred koncom minulého
tisícroèia mnohí oèakávali koniec sveta, a
preto mnohé proroctvá, v tom èase ve¾mi
rozírené, obliekli do vrecoviny a popola
nielen tisíce ¾udí v Európe, ale aj zboného
cisára Ota III., ba dokonca aj ve¾kého vzdelanca tých èias pápea Silvestra II. (!)
Blúznivý apokalypticizmus sa vo ve¾kej miere vytvoril aj v polovici l3. storoèia
vo frantikánskom ráde a prenikol do myslenia ¾udí po celé stároèia a do dnených
èias. Nadväzuje na mylienky cisterciátskeho opáta Joachima de Fiore v Kalábrii
( 1202). Joachim ako príkladný askéta a
zakladate¾ reformnej cisterciátskej kongregácie (Ordo Flórensis) vychádzal z fantastického alegoricko-typologického výkladu
Svätého písma a jeho názory vyvrcholili
proroctvom o nastávajúcom období Ducha
Svätého, ktorý prinesie duchovnú obnovu
sekularizovanej Cirkvi. Svoje názory uverejnil v troch hlavných spisoch: Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti, Expositio in Apocalypsim a Psalterium decem
chordarum. Joachimovi sa údajne dostalo
zjavením na hore Tábor, aby vedel pochopi Písmo. Vimnime si názory, ako ich
predstavuje u v spomínanom hlavnom
diele Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti (Kniha o súlade Starého a Nového
zákona). Rozvíja tu teóriu, e kadej epoche Starého zákona zodpovedá epocha
Nového zákona  èasu Cirkvi. Pokraèovanie uèenia o siedmich èasoch (vekoch)
sveta, ktorú uvádza do súvislosti so siedmimi peèaami kníh v Apokalypse, rozliuje sedem èasov v Starom i Novom zákone.
V jeho exegéze jednoty Biblie u nejde o
to, e Starý i Nový zákon sa rozlièným spôsobom zmieòuje o tom istom Mesiáovi,
ale Starý i Nový zákon sa v doslovnom
zmysle pouívajú na výklad dejín Cirkvi
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a na predpoveï budúcich udalostí. Pod¾a
neho k úplnému Zjaveniu dosia¾ nedolo,
to prinesie a veèné evanjelium.
Opát Joachim z tohto h¾adiska v svojich názoroch rozde¾oval dejiny sveta a
Cirkvi na tri obdobia: l. Predkresanské
obdobie Boha Otca  pod¾a neho èas vlády
Zákona a tela  enatých a laikov; 2. Kresanské obdobie Boha Syna (42 generácií
po tridsa rokov  pod¾a Mt l, 17)  obdobie klerikov, akýsi stredný stav medzi
Duchom a telom; 3. Obdobie Ducha Svätého  od roku 1260 èas reho¾níkov, keï
novým poriadkom (ordo iustorum) bude
hlásanie vyieho poznania evangelium
aeternum (porov. Zj 14, 6-19) a namiesto
skazenej a telesnej Cirkvi nastúpi dokonalá duchovná Cirkev. Svojimi teóriami
Joachim poloil základ pre exegézu, ktorá
sa pokúala vyklada dejiny a prorocky
ich predpoveda. Jeho teória dejín v rôznych formách priniesla oèakávanie pozemského raja a predstavy spásy vo svete.
Spisy Joachima de Fiore boli odsúdené
synodou v Arles (po r. 1263). Napriek
tomu u predtým, ale aj potom, toto
doslovne blúznivé hnutie nebolo odstránené a spájalo sa v nasledujúcom období
s mnohými náboenskými extrémnymi
hnutiami. Ve¾mi irokú podporu nalo
v prísnejej vetve frantikánskeho rádu u
tzv. spirituálov. Dokonca frantikánsky
generálny predstavený Ján z Parmy
( 1257) bol ich ve¾kým obdivovate¾om a
írite¾om. Frantikán Gerhard z Borgo San
Donnino v roku 1254 zverejnil dielo pod
názvom Introductorius in Evangelium
aeternum, v ktorom Joachimove bludné
mylienky nazýva veèným evanjeliom 
evangelium aeternum a spirituálov stotoòuje s reho¾níkmi, o ktorých Joachim hovorí, e majú prinies na svet opravdivú
obnovu. Spis vyvolal ve¾ký odpor a autor
bol odsúdený na doivotné väzenie.
V minoritskom ráde zástancom Joachima
z Fiore a jeho uèenia bol aj Petrus Johannis
z Olivy ( 1298), autor diela Postilla in
Apocalypsim, tie básnik Jacopone da Todi
( 1306) bývalý advokát a autor zboných
Laude, ale aj satirických verov na adresu
pápea Bonifáca VIII. Medzi prívrencov
tohto typu patril aj historik Angelus z Clareno ( 1337), autor diela, v ktorom sleduje
èinnos spirituálov: Historia septem tribulationum a tie Ubertinus z Casale ( po r.
1328), ktorého hlavný spis Arbor vitae crucifixae Jesu je plný joachimistických mylienok, ale aj útokov na Bonifáca VIII.
VILIAM JUDÁK
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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 cesta k dokonal o sti
Strana prírodného zákona je najrýchlejie rastúca strana zameraným na finanène efektívne rieenia amerických probv Amerike. Vo vo¾bách v roku 1996 postavila 400 kandidátov lémov pred obmedzovaním základných sluieb. Preferujeme
na kandidátku v 48 krajinách a celkovo v USA získala vye tie programy prirodzenej zdravotnej starostlivosti urèené na
2,5 milióna hlasov. Milióny obèanov v tom èase podpísali petí- predchádzanie chorobám, èím chceme dosiahnu zníenie
ciu, aby sa Strana prírodného zákona mohla zúèastni na vo¾- nákladov na zdravotnú starostlivos a o 50 percent. Strana
bách v ich tátoch, èím vyjadrili rozsiahlu podporu pre doká- prírodného zákona bola zaloená v apríli v roku 1992, aby
zané rieenia národných problémov, ktoré táto strana ponú- priniesla svetlo vedy do politiky.
ka. V jej programovom vyhlásení stojí:
Sme za vládu orientovanú na prevenTieto a im podobné slová pochádzajú z dielne hnutia, ktoré sa nazýva Transciu, za bezkonfliktnú politiku a za dokácendentálna meditácia. Znejú skutoène lákavo. Avak do akej miery je táto reklazané rieenia urèené na harmonizáciu
ma strany, za ktorou stojí celý náboensko-filozofický systém, ako aj rozsiahla sie
národného ivota s prírodným zákoïalích podporných organizácií, opodstatnená? Aké sú východiská týchto tvrdení a
nom. Taktie uprednostòujeme krátenie
aká je ich oprávnenos? U sme si zvykli skúma nielen povrch, ale aj vnútro.
daní spolu s vyváeným rozpoètom
Pozrime sa teda podrobnejie na hnutie, ktoré o sebe tvrdí, e dokáe vyriei
problémy, s ktorými si ¾udstvo nevie poradi prinajmenom jedno storoèie.

Maharii Mahe Jogi
Zakladate¾ hnutia je Maharii (ve¾ký
mudrc) Mahe (priezvisko) Jogi (ten, ktorý
dosiahol jednotu s bohom), pôvodným
menom Mahe Brasad Warma. Narodil sa
v Indii po roku 1911 (jeho dátum narodenia bol v rôznych publikáciách urèovaný
od 18. októbra 1911 a do roku 1918).
Jeho rodina patrila ku kaste bojovníkov
(katrijov). Od detstva prejavoval ve¾ký
záujem o piritizmus, ktorý neskôr u neho
ete viac zosilnel. Potom, ako ukonèil túdium fyziky na Allahabadskej univerzite v
roku 1942 (s akademickým titulom bakalár), zaèal ako 31-roèný pracova vo firme.
Popritom sa zaoberal jogou, aby sa neskôr
stal uèeníkom indického náboenského
vodcu, guru Deva.
Swami Brahmanand Sarasvati, väèinou známy ako guru Dev (boský uèite¾),
reprezentuje doteraz najvýznamnejiu filozofickú tradíciu indického monizmu, ktorý
sa vzahuje na uèenie náboenského filozofa ankaru (788  822). V centre jeho
myslenia stojí monistické uèenie o jednote
vetkých bytostí. Toto rozhodujúcim spôsobom poznaèilo Mahariiho, ktorý svojho
guru nazýva prameòom svojej inpirácie a
vedúcim svetlom svojho konania. A bol to

práve on, ktorý nauèil Mahea meditaènú
techniku odvodenú z Véd (posvätných hinduistických písiem). Neskôr Maharii odiiel na 13 rokov do Himalájí, aby s pomocou svojho guru Swami Brahmánanda Sarasvatiho naiel osvietenie. Uèite¾ ho pred
smrou poiadal, aby vymyslel jednoduchú
formu meditácie prijate¾nú pre vetkých.

Vznik a vývoj
Maharii sa po smrti svojho majstra
na dva roky utiahol do Uttarkai v Himalájach. V tomto èase rozvinul techniku
Transcendentálnej meditácie (TM). Pod¾a
vlastného vyhlásenia bol zasvätený, aby
naplnil plán guru Deva prinies jeho uèenie svetu. Po dvojroènej príprave na svoju
misiu podnikol cestu cez junú Indiu. V
roku 1956 zaloil nové duchovné vývojové centrá. O dva roky neskôr sa stal zakladate¾om Hnutia duchovnej obnovy v Indii.
Nasledujúci rok odiiel do Ameriky, aby
zaloil svoju organizáciu zameranú na rozirovanie zvesti guru Deva.
Maharii sa usiloval posilni základòu
svojho hnutia v Indii. Z toho dôvodu bol

ochotný uzna aj kastový systém. Svoje
centrum vybudoval v Riikei. Pravda je,
e úspechy v Indii boli najskôr skromné,
no v januári 1958 sa Maharii vydal na
cestu do sveta, ktorá ho cez rôzne medzistanice priviedla do USA. Tam nala TM
zastupovaná Mahariim prívrencov predovetkým medzi tudujúcou mládeou.
A tak sa v roku 1959 mohla kona prvá
medzinárodná konferencia a o dva roky
neskôr sa mohol v Indii uskutoèni prvý
medzinárodný kurz pre vzdelávanie uèite¾ov TM pod jeho osobným vedením.
Odvtedy sa hnutie zaèalo aktivizova aj
v západnej Európe.

Snaha o vedecké
zdôvodnenie TM
So svojím hlavným dielom Veda o
bytí a umení ivota (Die Wissenschaft vom
Leben und die Kunst des Seins) sa po
prvýkrát pokúsil predstavi a predloi
svoju meditaènú techniku a jej pôsobenie
v kontexte vedeckého myslenia a bádania.
Súèasne sa vo ve¾kom rozsahu zriekol hin-
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duistického pozadia navonok, pri èom mu
pomohli jeho prírodovedecké poznatky.
V roku 1963 sa zaèínajú prejavova tendencie hnutia urobi z TM protiklad k prírodovedeckým pokusom a jej výsledky
postavi ako vedecky overite¾né. TM sa pritom prostredníctvom svojej reklamy prezentovala pred èlovekom západnej Európy
otráveného stresom ako moderná meditaèná technika, oslobodená od náboenstva a ideológie, ktorá spoèíva na ve¾mi
jednoduchej zákonitosti ¾udského ducha.
Hnutie zaèalo prezentova v teórii a
praxi novohinduistický systém stále intenzívnejie jazykom vedy. V Brémach vysvätil Maharii ve¾ké centrum TM a zaèal s
výstavbou Prvej Európskej meditaènej
akadémie, na ktorej sa vzdelávajú uèitelia
TM pre celú Európu. Propagácia TM ako
vedeckej metódy sa naïalej realizovala
vetkými monými prostriedkami. Vidite¾ným výrazom toho bolo, e v roku 1969
bola teória TM oznaèená ako veda tvorivej inteligencie, prièom vznikol rad ved¾ajích organizácií a vedeckých zariadení
bádania a vzdelávania. Tak zaèalo hnutie
v septembri 1971 v Santa Barbare v Kalifornii, neskôr vo Fair Field v táte Yowa,
postupne budova Mahariiho medzinárodnú univerzitu (Maharishi International
University).

Vplyv Beatles
na vývoj TM
Neznámy indický guru sa rýchlo preslávil, keï ho v roku 1967 navtívili èlenovia hudobnej skupiny Beatles. Jeden z
nich, George, sa s Mahariim Maheom
Jogim zoznámil pri túdiu indickej hudby
a jeho nadenie presvedèilo Johna, Paula a
Ringa, aby sa vybrali do od¾ahlého kúta
Walesu tudova meditáciu. Nasledujúce
roky boli pre TM prelomové. Vonkajím
symptómom bola iniciácia Mahariiho prostredníctvom Beatles v roku 1967 v prítomnosti asi 800 reportérov.
Take to boli práve èlenovia Beatles,
ktorí indického guru Mahariiho Mahea
Jogiho, dovtedy sotva známeho irokej
verejnosti, urobili koncom 60. rokov známym na celom svete, ale predovetkým v
radoch svojich mladých prívrencov. Sklamaní z vnútornej prázdnoty konzumnej
spoloènosti a nièiacej alternatívy zjavenia
pomocou omamného jedu zdala sa im meditácia so svojimi monosami a rozírením
vedomia ako nový liek na vetko. Mysleli
si, e meditácia môe odstráni ich vnútor-
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né deficity a privies ich k novému zmyslu
ivota: Nali sme nieèo, èo vypåòa túto medzeru. Odvtedy, èo sme stretli Jeho svätos
Mahariiho Mahea Jogiho, sa cítime výborne. A John Lennon k tomu dodal: Keby sme
ho boli stretli skôr, nemuseli sme bra LSD.
Meditácia sa pre nich stala náhradou za
omamný jed a za náboenstvo, pretoe, ako
tvrdili, cez meditáciu sa nepotrebuje
zaobera náboenstvom a inými vecami.
Verili, e zves a meditaèná prax Mahariiho celkom jednoduchým spôsobom obsahuje centrálne zvesti vetkých náboenstiev: To, èo (Maharii) hovorí o ivote a
univerze je tá istá zves, ktorú hlásal Jei,
Budha èi Krina, povedal John Lennon v
jednom interview. Tieto a podobné prejavy
Beatles sú symptómom pre mnohých mladistvých tých èias. Napriek tomu sa nadenie pre Maheovu techniku neudralo.
Beatles sa toti od neho odvrátili. A s nimi
aj mnohí, ktorí sledovali len samotný
modelový trend. Pevný základ vak ostal.

Cie¾ hnutia
Úsilie o dokonalos je v zásade kadému èloveku vlastné. Cesta k dokonalosti,
pod¾a Mahea, vedie cez prekonanie vetkých protikladov, a tým ku koneènej slobode. Je to jednoduché. Maharii navrhuje
teoretickú a praktickú koncepciu, ktorá
má umoni kadému èloveku dosiahnu
nejaký cie¾.
Maharii poznal vo východnom aj
západnom variante pä ciest, ktoré vedú
spä do oblasti absolútna, do po¾a bytia.
V západnom variante sú to: intelektuálna,
emocionálna, psychologická, psycho-fyziologická a mechanická cesta. Prvé tyri
cesty vraj nie sú pre moderného, aktívne
vo svete ijúceho èloveka vhodné. Schodná je iba piata cesta. Preto sa práve ona
uskutoèòuje v praxi TM a pod¾a nej je najjednoduchou, no súèasne najdokonalejou cestou, akú si len vieme predstavi.
Platí pre òu, e poznanie boha, poznanie
seba a poznanie prírody spadajú spolu do
jedného aktu, sú dosaite¾né jednou a tou
istou technikou, ¾ahko a bez námahy.
Mechanická cesta poznania boha je otvorená pre vetkých, nezávisle od rasy, pohlavia, vzdelania, spoloèenského postavenia
atï. V stredobode nestojí jedna teória,
prízvukuje Maharii a jeho prívrenci, ale
program. Garantuje kadému spontánny
rozvoj kvality ivota, hospodársku a politickú istotu, ako aj najvyí kultúrny a
duchovný rozvoj a môe v najkratom
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èase poloi bázu pre harmonickú, ivotu
priaznivú budúcnos. Nemálo stresom
otrávených ¾udí západnej priemyselnej
spoloènosti poznáva v tejto ponuke vlastné túby a nachádzajú v TM alternatívu k
ich momentálnej existencii. Neustále prízvukovaný vedecký charakter TM napomáha dovies èloveka k praktickému pokusu
s touto metódou ove¾a skôr, ako by to bolo pri priznaní jej náboenského základu.
TM s¾ubuje pecifické efekty uvo¾nenia v prípade, e sa správne pouívajú
mantry, ktoré majú by jediným nástrojom
schopným podporova transcendentálne
vedomie a vniknutie do kozmického
vedomia, tvorivej inteligencie a pôsobi
tak ako vnútorný terapeut autokatarzicky (katarzia = oèisovanie, pozn. red.) a
uvo¾ni netuené potenciály zdravia a
uspokojenia, ktorých 90 percent inak ostáva nevyuitých. Mantry rozvíjajú tieto sily
len vtedy, keï ich zadávajú Mahariiho
uèeníci, autorizovaní pod¾a predpísaného
rituálu a pod podmienkou, e meditujúci
ich nikdy nikomu neprezradí. Aj keï sa TM
vdy predstavuje ako èisto mentálna technika, je predsa len spojenie s Maheom a
s guru Devom pre úèinkovanie mantier
rozhodujúce: Nie je potrebné sa ve¾a uèi,
len vyda sa majstrovi. Toto nám dáva
k¾úè k úspechu (Maharii Mahe Jogi,
Svätá tradícia).

Uèenie a východiská
Maharii kladie základný problém
indického monizmu do súvislosti s otázkou
o vzahu jednoty a mnohosti, absolútna a
relatívna. Opiera sa pritom o tradíciu, v
dôleitých bodoch ju vak prekonáva. Absolútne a relatívne, ako zdôrazòuje, sú dve
oblasti (absolútneho) bytia, teda Brahmu.
Oblas absolútna a relatívna sú si navzájom
pozitívne priradené a stoja v úzkom vzahu
k sebe, pretoe, ako hovorí Maharii, základom ajurvédy sú nasledujúce poznatky:
V prírode je obsiahnutá inteligencia. Èlovek je jedna èas prírody. Tá istá inteligencia, ktorá preniká prírodu, preniká aj cez
ducha a telo èloveka. Dokonalé zdravie znamená dokonalú rovnováhu medzi prírodou, duchom a telom èloveka. S touto výpoveïou prijíma Maharii naliehanie neohinduizmu a súèasne sa obracia proti podceòovaniu relatívneho v klasickej indickej tradícii. V tejto tendencii vidí, medzi iným,
základnú príèinu úpadku Indie.
Aj pre Mahariiho je absolútne bytie
(Brahma) vedomie, èistá existencia, boh
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v monistickom zmysle. Prapríèina stvorenia
a ivota leí v tomto èistom vedomí. Maharii hovorí: V nemanifestovanom poli vedomia, ktoré je samo nesmrte¾né, vadeprítomné, absolútne, nemenné a veèné, sú
obsiahnuté celé dejiny stvorenia. Tak je
teda èisté pole vedomia vlasou celého
stvorenia. Oblas vedomia oznaèuje aj ako
prvý hýbate¾ ivota, domov vetkých prírodných zákonov, pole vetkých moností.
V tomto zmysle si Maharii kladie základnú
filozofickú otázku: Ako prilo za existencie
relatívneho ved¾a absolútneho k procesu
evolúcie, k stvoreniu? Túto otázku zodpovedá s poukazom na pránu (dych ivota) a
karmu (èin, skutok). Karmu chápe ako
spú tohto procesu vývoja, prièom prána
ako èisté bytie má v sebe tendenciu
dosta sa do záchvevov. A tak vo vzájomnom pôsobení s pránou dáva karma vzniknú individuálnemu duchu a rozumu a
koneène aj celému manifestovanému bytiu.
Maharii ïalej uèí: Keï tiché, nestvorené
pole vedomia si je vedomé samo seba,
zachováva sa jeho vlastné, potom vznikajú
vetky nemanifestované hodnoty vetkého
stvorenia (nemanifestovaný priestor, èas,
pohyb, smer, duch a rozum, intelekt, ego).
Tento naznaèený filozofický systém
stojí za povimnutie, pretoe z neho vyvodené konzekvencie urèujú Mahariim
ponúkanú cestu spásy a vtláèajú mu peèa
originality. Ukazuje sa významné, e
Maharii, ako na to R. Hummel poukázal,
vedome prináa do tesného spojenia èisté,
nepohyblivé bytie a aktivitu. Bojuje proti
názoru tých, ktorí ivot aktivity povaujú
za nemoný zjednoti sa so stavom absolútneho vedomia, blaenosti. V skutoènosti ide o to necha zasvieti pole karmy v
svetle bytia. Aby sa takéto vyvýenie a
osvietenie karmy uskutoènilo, poaduje sa
meditaèná forma, ktorá uèí nie zrieknu sa
èinnosti  skutku, ale v zmysle Bhagavadgíty hovorí o schopnosti konania, teda
práve TM. Èlovek praktizujúci TM zjednocuje hodnoty absolútnej a relatívnej existencie. Obrazne to mono vyjadri: Ako je
moné napnú oblúk silného luku, tak je
meditaèný pokoj predpokladom pre úèinné konanie. Filozoficko-náboensky teda
ide o syntézu východného poòatia spásy a
západného chápania sebarealizácie.
Avak pre ¾udí ako existenène rozhodujúca ostáva otázka: Ako prídem k tomuto úèinnému konaniu? Ako sa dostanem
od relatívneho v mojom doterajom ivote do oblasti absolútneho bytia, k pravému sebauskutoèneniu, a tým k dokonalosti a blaenosti? Toto je, ako uèí Maharii,

moné v zásade len v súlade so zákonom
univerza, ktorý je základom nespoèetných zákonov, ktoré spôsobujú vetky
zmeny v stvorení. V tejto súvislosti Mahe
opä pouíva hinduistický pojem dharma
(kozmický zákon) a interpretuje ho ako
onú nenútenú silu moci prírody, ktorá
udriava existenciu. Udruje evolúciu a
tvorí bázu kozmického ivota. Podporuje
vetko, èo poháòa evolúciu a zbavuje sa
vetkého, èo sa jej protiví. Mahe väèinou
hovorí o vede tvorivej inteligencie.
Týmto pojmom, s pouitím výhradne
západnej terminológie, vysvet¾uje neohinduistickú náuku dharmy. Zrieknutím sa
mytologického jazyka Maharii vedome
opúa náboenský priestor a vyvyuje tak
intelektuálny nárok na vedu, èím chce prinies vedecký systém, ktorý sa otvára inteligencii ¾udí, a ktorého výsledky sú objektívne overite¾né. Ide, ako mieni Maharii,
o jedinú ponuku subjektívnej a objektívnej skúsenosti: Celá írka tvorivej inteligencie, manifestovanej a nemanifestovanej, stojí otvorená priamej skúsenosti.
Zázrak tvorivej inteligencie spoèíva v tom,
e utvára prostriedok, cez ktorý preijú
celos seba samého v nekoneènej rôznosti
ich vlastného stvorenia. Týmto prostriedkom je ¾udský nervový systém. ¼udskému
vedomiu je moné pozna pravdu kadého
jedného stvorite¾ského aktu ako svoju
vlastnú. A nielen to  je moné sta sa celkom prirodzeným spôsobom schopným
vetko splni, sta sa schopným potei sa
na plnom vo¾nom poli tvorivej inteligencie s nekoneènými silovými rezervami.

Panteizmus v TM
Boh. Toto najvyie bytie sa v uèení
TM stotoòuje s prírodou: vetko vo stvorení je zjavenie neprejaveného sa absolútneho a neosobného bytia, vadeprítomného boha. Tento neosobný boh je tým
bytím, ktoré sa nachádza v srdci kadého.
Podobne aj èlovek je v tomto panteistickom uèení stotoòovaný s bohom: Kadá
osobnos je, vo svojej pravej podstate,
neosobný boh. Tento istý boh riadi evolúciu: Boh, najvyie vemocné bytie, v ktorom osobný proces evolúcie nachádza
svoje naplnenie, je vrcholnou úrovòou
stvorenia. On (boh) udruje celú oblas
evolúcie a mnohé rozlièné ivoty nesèíselného mnostva bytostí v celom kozme.
Treba vak podotknú, e tento Mahariiho poh¾ad na boha a èloveka je v priamom rozpore s biblickým poh¾adom. Bib-
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lia uèí, e Boh je nekoneèný, zatia¾ èo èlovek je koneèný. Èlovek sa nikdy nemôe
sta Bohom, alebo dosiahnu boskos,
pretoe je èasou boieho stvorenia. Èlovek je stvorenie, Boh je Stvorite¾. Podobne zblúdený je aj Mahariiho názor na
Jeia Krista. Maharii nemá ve¾a èo poveda o Jeiovi, ale keï tak robí, odporuje
Biblii, keï hovorí: Nemyslím si, e Kristus
niekedy trpel, alebo mohol trpie. ( ) Je
to koda, e Kristus hovoril v termínoch
utrpenia Tí, ktorí sa spoliehajú na utrpenie, nesprávne interpretujú Kristov ivot a
Jeho zves. ( ) Ako môe by utrpenie
spojené s niekým, kto bol plný radosti,
plný blaha, kto toto vetko hlásal? To nie
je len neporozumenie Kristovho ivota
To, èo sa Maharii snaí západnému èloveku ponúknu, je syntézou východného myslenia v reèi moderného èloveka zameraného na pokrok, zisk a úspech. Preto boh
v jeho predstavách nemôe trpie, èo je
v rozpore s obrazom kresanského Spasite¾a. By kresanom vak znamená nasledova Kristov príklad, èo predpokladá rozhodovanie zrieka sa svojich pôitkov v prospech iných. Práve Kristus bol ten, ktorý kritizoval svojich uèeníkov, keï nedokázali
prija skutoènos, e má trpie. Faktom
ostáva aj skutoènos, e Mahariiho technika je zjednoduením cesty èloveka za
poznaním pravdy (èo je kritizované aj zo
strany samotných východných mystikov).
Pod¾a Mahea sa èlovek môe dosta
k pravému poznaniu prostredníctvom mechanickej techniky a odovzdania sa svojmu uèite¾ovi. Poctivé h¾adanie sa redukuje na mechanické opakovanie (pre meditujúceho nezmyselných) slov  mantier.
V nasledujúcej èasti sa preto zameriame
na sedemstupòový plán TM, ako aj na
moné dôsledky jeho praktikovania. Ïalej
sa zmienime o kritickom poh¾ade niektorých významných vedcov a o ich výrokoch
o nenáboenskom pozadí a pozitívnych i
negatívnych skúsenostiach s TM.
DANA PERAÍNOVÁ
Mgr. Dana Peraínová (* 1971)  absolventka Evanjelickej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou Transcendentálnej meditácie sa zaoberala
poèas tudijného
pobytu na Lutherovej univerzite v nemeckom Halle.
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Kninica Rozmeru
Záujem o literatúru, ktorá sa zaoberá pôsobením siekt a
nových náboenských hnutí a kultov, stále rastie. Aj v tomto èísle
Rozmeru vám odporúèame viacero zaujímavých titulov:
1. KOL.: Encyklopedie náboenství. Dosia¾ najobsiahlejia religionistická encyklopédia na naom kninom trhu má 2500 hesiel
a 700 vyobrazení. Vydalo Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním Vydøí;
2. F. R. HRABAL (ED.): Lexikon náboenských hnutí, sekt a
duchovních spoleèností. Na vydaní lexikónu sa podie¾alo 65
èeských a slovenských autorov. Lexikón obsahuje vye 3000
tematicky èlenených hesiel. Vydalo vydavate¾stvo CAD Press;
3. Malý slovník sekt. Z nemeckého originálu preloila Albìta
Sirovátková, èeské vydanie redigoval P. Ale Opatrný. Vydalo
Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním Vydøí;
4. ZDENÌK VOJTÍEK: Netradièní náboenství u nás. Publikácia
zoznamuje èitate¾a s problematikou siekt a nových náboenských smerov a s ich pôsobením najmä v Èeskej republike.
Vydalo nakladate¾stvo Dingir;
5. R. ENROTH A KOL.: Prùvodce sektami a novými náboenstvími.
Publikácia predkladá prieskum desiatich skupín (EST, Cesta,
mormóni, munisti, Eckankar, bahaizmus, Hare Krina hnutie,
Svedkovia Jehovovi, Bhagwanovo hnutie, Transcendentálna
meditácia) a porovnáva ich uèenie s kresanstvom. Vydalo
nakladate¾stvo Návrat domù;
6. M. WIDL: Køesanství a esoterika. Fundovaný úvod do problematiky jednotlivých prúdov hnutia New Age. Vydalo Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním Vydøí;
7. H. KÜNG  HEINRICH V. STIETENCRON: Køesanství a hinduizmus.
túdia porovnávajúca dve svetové náboenstvá  kresanstvo
a hinduizmus. Vydalo nakladate¾stvo Vyehrad;
8. RAYMOND FRANZ: Krize svìdomí. Výpoveï èloveka, ktorý odiiel
z ústredia Svedkov Jehovových. Druhé vydanie. Vydalo nakladate¾stvo Návrat domù;
9. D. R. GROOTHUIS: New Age  tváøí v tváø. Publikácia sa z teologického a sociologického poh¾adu zaoberá hnutím New Age.
Vydalo nakladate¾stvo Návrat domù;
10. R. HUMMEL: Reinkarnace, víra v pøevtìlování a víra køesanù.
Interpretácia New Age. Chápanie reinkarnácie v hinduizme a
v budhizme. piritizmus, antropozofia. Kresanstvo a reinkarnácia. Vydalo Karmelitánske nakladate¾stvo v Kostelním Vydøí;
11. M. MRÁZEK: Dìti modrého boha. Publikácia zoznamuje èitate¾a
s tradíciami, uèením a súèasnou praxou Hare Krina hnutia.
Vydalo nakladate¾stvo Dingir;
12. J. W. SIRE: Za novými svìty - prùvodce svìtovými názory. Preh¾ad svetových názorov: teizmus, deizmus, naturalizmus, nihilizmus, existencializmus, panteizmus, New Age a obhajoba
kresanského názoru. Vydalo nakladate¾stvo Návrat domù.
Záujemcovia si uvedené tituly môu zakúpi
alebo na dobierku objedna na adrese:

Kníhkupectvo Jonatán,

Legionárska 2, 811 07 Bratislava 1,
telefonicky na èísle: 07/555 630 40,
alebo e-mail: vbh-tatyk@internet.sk.
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Èitatelia, ktorí si do 31. mája 1999 predplatia èasopis
Rozmer a správne odpovedia na nasledovné otázky, budú
zaradení do rebovania o tieto ceny: 1. cena  Evanjelium
pod¾a Marka (sada MG kaziet); 2. cena  Skutky apotolov
(sada MG kaziet); 3. cena  publikácia od M. Mrázka: Dìti
modrého boha. Odpovede posielajte na adresu: Redakcia
èasopisu Rozmer, Palisády 48, 811 06 Bratislava 1.
Súané otázky:
1. Aký názov má politická strana, pod ktorou sa skrýva Transcendentálna meditácia?
2. Ktoré hollywoodske hviezdy a známi umelci sa hlásia
k scientológii?
3. Ako sa volá kontrolný systém na výber duchovného uèite¾a praktizovaný v Hare Krina hnutí?
4. Èo je to parúzia?
5. Ktoré zaruèené roky uvádzali Svedkovia Jehovovi ako
roky konca sveta?
Správne odpovede na súané otázky z minulého èísla:
1.  93 Rolls Royce; 2.  drogovo a alkoholovo závislým;
3.  teologické uèenie o jednej prirodzenosti Jeia Krista;
4.  nemecký psychiater Hans Bender; 5.  napr. A. Readová,
J. Furst, E. Clare-Prophetová. Výhercami sa stali:
Dr. H. Volfová z Banskej Bystrice, M. Kazík z Moravian nad
Váhom a F. ingovský z Koíc.
Srdeène blahoeláme!

Z Rozmeru 2/99 vyberáme:
✦

Obchodníci s falonou nádejou
Rozhovor s Prokopom Remeom

✦

Transcendentálna meditácia (2)
Dana Peraínová

✦

Alternatívna medicína (2)
Alojz Rakús

(Druhú èas seriálu A. Rakúsa o alternatívnej medicíne sme
avizovali u v minulom èísle. Namiesto neho sme vak aktuálne zaradili reportá z bratislavského koncertu Sri Chinmoya, ako aj príspevok doc. T. Novotného o jeho uèení.)
Rozmer  èasopis pre kresanskú duchovnú orientáciu. Vychádza
tvrroène. Vydavate¾: Ekumenická spoloènos pre túdium siekt pri
Ekumenickej rade cirkví v SR. éfredaktor: Mgr. Boris Rakovský; grafický redaktor: Mgr. Gabriel Martinický; jazyková redaktorka:
PhDr. Albeta Mráková. Adresa redakcie: Palisády 48, 811 06 Bratislava 1, Tel./fax: 5443 3235, e-mail: ekum.rada@netlab.sk. Tlaè:
USPO  Peter Smolík, pitálska 16, 811 08 Bratislava 1. Registraèné
èíslo: MK SR 1754/97; ISSN: 1335-2660. Uzávierka èísla: 1. marca
1999. Fotografie na obálke: A. Mráková, M. Planèárová a M. Planèár.
Cena: 29,- Sk. Objednávky predplatného zasielajte na adresu redakcie.
Nevyiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Akáko¾vek reprodukcia
uverejnených príspevkov je moná iba so súhlasom redakcie. Citáty
z Novej zmluvy (Nového zákona) sú prevzaté zo Slovenského ekumenického prekladu, zo Starej zmluvy (Starého zákona) zo Svätého písma
vydaného Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda, Rím 1995.

zilo pribline dvetisíc (z toho 3/4 z bývalých sovietskych
republík), teda viac ako polovica vetkých úèastníkov koncertu. Na moju otázku, preèo sú takí fascinovaní hudbou, ktorá je
na úrovni priemerného iaka ¼U, som od jedného priaznivca
dostal ve¾avravnú odpoveï: Ak chce porozumie tomu, èo
majster robí, nemôe to posudzova rozumom, ale iba srdcom. Naozaj odpoveï hodna svojho majstra, ktorý tento
argument stojaci v priamej opozícii zdravému rozumu èasto
vyuíva.
V okamihu, ako som vstúpil do portovej haly a uvidel
rady zaplnené mladými mumi obleèenými v bielom a enami
zahalenými do pestrofarebných látok a atiek som vytuil, e
tu vlastne nejde o koncert v pravom zmysle slova, ale o akési
kultové stretnutie iakov hlavného protagonistu Sri Chinmoya.
Tuenie sa mi potvrdilo, keï na úvod premietli film zostavený
z ukáok jeho údajných nad¾udských výkonov (jednou rukou
vraj zdvihol a 3500 kg (!), alebo si uctil 150 významných
osobností tým, e ich takisto jednou rukou nadvihol vysoko
nad hlavu, zabehol 700 mí¾, t. j. vye 1100 km, napísal 1250
kníh, nama¾oval 140 tisíc malieb a vye 9 miliónov vtáèikov
reprezentujúcich duu, zloil vye 15 tisíc duchovných piesní
a pod.)  potom vraj odkia¾ niektorí politici èerpajú rozumy,
ako budova kult osobnosti. Sri Chinmoya je vak v tomto
umení ako prekona.
Hlavná èas programu pozostávala z predvádzania autora,
ktorý sa snail publiku (predovetkým tomu ete nie zmanipulovanému) dokáza svoju vestrannos. Raz hral na esraj, raz
na prieènu flautu, raz na violonèelo a nakoniec na klavír.
O umeleckej úrovni som sa u zmienil. Potom jeho iaci zaèali
spieva mená tátov, z ktorých pochádzali, ako aj mantry oslavujúce hinduistického boha Krinu (priaznivci hnutia Hare
Krina, o ktorých sme u písali, by z neho mali rados, napriek
tomu, e Sri Chinmoy sa radí medzi impersonalistov  vyznávaèov neosobného princípu boha  a nie medzi personalistov,
ktorí boha vyznávajú v rôznych jeho podobách; avak ani tento
duchovný rozdiel zrejme Sri Chinmoyovi príli neprekáal).
Guru takisto monotónne a s kamenným výrazom v tvári prednáal: Slovakia, Èechoslovakia, Zimbabwe, New Zeland
 Sri Chinmoy  peace (mier).
Neviem, aký mier mal divotvorca Sri Chinmoy na mysli,
alebo lepie povedané na srdci. Mono to nepochopili ani tie
hlúèiky sklamaných poslucháèov, ktorí postupne opúali halu.
Ak toto vari najviac zneuívané slovo na naej Modrej planéte
pre neho znamená monotónnu hudbu, rannú meditáciu nad
jeho fotografiou, èi bombastickú reklamu, ktorou sýti a ovláda
mysle svojich ku slepej poslunosti vedených a manipulovaných iakov, potom je tento výklad mono jedinou originalitou
tohto slávychtivého guru.
BORIS RAKOVSKÝ
Foto: A. MRÁKOVÁ (1), M. PLANÈÁR (2 - 8)
(Prvú èas o uèení a praxi Sri Chinmoya od doc. Tomáa
Novotného uverejòujeme na str. 6 a 9  pozn. redakcie)

