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Fototéma: Nábor
Dobrá fotografia má svoje èaro a výpovednú silu.
Èasto dokáe vyjadri to, èo sa nedá vyjadri slovami. Zachytáva síce iba okamih, avak okamih,
ktorý vytvára priestor pre ïalie hlboké úvahy.
Ak máte fotografie súvisiace s tematickým zameraním náho èasopisu, budeme radi, ak nám ich
polete. Najlepie z nich uverejníme a odmeníme.
(Treba uvies krátky text k fotografii, meno autora a jeho presnú adresu.) Téma tohto èísla je
stará ako sekty samotné  nábor.

Rozmer
Asi kadý z nás sa u stretol s podobným úkazom  Svedkovia Jehovovi vytrvale
ponúkajú èasopisy Strána vea a Prebuïte sa!
Foto: B. RAKOVSKÝ

Mladí mormónski misionári pravidelne lákajú okoloidúcich svojím spevom
Foto: G. MARTINICKÝ
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Predplatné Rozmeru
Predplatné èasopisu Rozmer stojí na rok 2000
(4 èísla) 136 Sk. Ten, kto si chce objedna aj starie
èísla z roku 1999 (è. 1  4) zaplatí za kadé èíslo
25 Sk. Prosíme èitate¾ov, ktorí ete nezaplatili predplatné za èasopis Rozmer na tento rok, aby ho uhradili najneskôr do 30. novembra 2000. Inak im
budeme musie ïalí odber Rozmeru z finanèných
dôvodov zastavi. Informácie o vaich platbách poskytujeme na tel. èísle 07/544 33 235. Ïakujeme.

Juhokórejskí prísluníci sekty rev. Muna pozývajú Bratislavèanov na stretnutie
s Pravou Matkou  Dr. Hak Èa Han Munovou (máj 1999) Foto: G. MARTINICKÝ

Fotografie na obálke:
Hore: Neskrývané emócie návtevníkov charizmatickej konferencie C. Freidzona (Foto: J. KOTRÈ);
Dole: Budhistický rituál sprevádzaný kultickou
hudbou v tibetskom klátore (Foto: archív)
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Editorial
Prednedávnom som mal monos obdivova na brehu mora
jeho nekoneènos a v tichosti sa zapoèúva do hudby vytrvale
prichádzajúcich vån. V takýchto momentoch si èlovek zvykne
citlivejie ako inokedy uvedomi Boiu vemohúcnos i blízkos
a na myse¾ mu prichodia nevedné mylienky. Mne v tom
momente napadlo, e s vlnami je to ako s naimi túbami.
Ustaviène prichádzajú a odchádzajú, ako napokon vetko v naom ivote. I v duchovnej oblasti podchví¾ou vznikajú nové
izmy, metódy, smery, kulty a vynárajú sa nové tváre ich ambicióznych vodcov. A pritom si kadá z týchto novovznikajúcich
pseudoduchovných skupín robí nárok na prívlastok jedineèná, nenahradite¾ná, vyvolená, spasite¾ská. Kadá z nich
tvrdí, e iba ona je liekom na vetky neduhy a problémy ¾udstva. No problémy  na rozdiel od siekt a ich pochabých vodcov  stále ostávajú
Pristúpme vak k praktickejím otázkam, ktoré zamestnávajú nau redakciu. V poslednom období nás poteilo, e sa
nám podarilo nadviaza kontakt s odbornými centrami v susednom Po¾sku, kde pod¾a naich informácií pôsobí viacero stredísk, zaoberajúcich sa problematikou siekt. Na po¾skom kninom
trhu vychádzajú mnohé zaujímavé tituly a vydávajú sa viaceré
odborné èasopisy. V takomto prostredí vyrastajú kvalitní
odborníci, publicisti, ale i praktickí koordinátori. To aj nám
dáva prís¾ub, e obohatíme nae doterajie autorské zázemie
a získame cenné poznatky a skúsenosti. V rubrike Centrá S,
v ktorej vás informujeme o podobne zameraných zdrueniach,
plánujeme onedlho prinies profily aspoò niektorých z nich. Veï
dnes sa prostredníctvom internetu dá spoji s celým svetom a
informácií nikdy nie je dos. Dúfame, e aj pre viacerých z vás
tieto kontakty budú prínosom. Takisto na pripravovanej webovskej stránke, ktorú plánujeme sprístupni od nového roka, budú
aspoò základné informácie o domácich a zahranièných odborných centrách (vrátane odkazov na ich webovské stránky), ako
aj o publikáciách a èasopisoch, ktoré vydávajú.
Napriek pálèivosti a aktuálnosti problematiky detruktívnych kultov aj na Slovensku nás na druhej strane trápi, e od
vás dostávame pomerne málo listov, podnetov, svedectiev èi
informácií z regiónov, o ktoré sme vás u viackrát iadali.
Myslíme si, e popri odborných tematických príspevkoch by to
bolo pre nás vetkých obohatenie a spestrenie. Veríme, e sa to
èoskoro zmení. Za to vám u vopred úprimne ïakujeme.

BORIS RAKOVSKÝ
éfredaktor
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Netolerantná tolerancia
Tomá mu povedal: Pane, nevieme, kam ide. Ako
môeme pozna cestu? Jei mu riekol: Ja som cesta,
i pravda, i ivot. Nik neprichádza k Otcovi, ak len
nie skrze mòa. Ak ste ma poznali, budete pozna aj
môjho Otca. Odteraz ho u poznáte a videli ste ho.
Ozval sa Filip: Pane, uká nám Otca, a to nám
postaèí! Jei mu povedal: Filip, to¾ký èas som s vami
a nepoznal si ma? Kto videl mòa, videl aj Otca. Ako
to, e teraz hovorí: Uká nám Otca? (Jn, 14, 59)

Francúzsky zákon proti sektám
Vo francúzskom parlamente v júli t. r. prerokovali návrh nového, ve¾mi
prísneho zákona o sektách. Prvý èlánok uvedeného zákona umoòuje rozpusti akúko¾vek organizáciu, spoloènos, hnutie, ak by sa zistilo, e popri
svojej èinnosti sa venuje praktikám vyvolávajúcim mentálnu alebo fyzickú
závislos a poruuje ¾udské práva a základné slobody. Týka sa to tie takej
organizácie alebo jej vodcov, ktorí by boli usvedèení z opakovaných podvodov, ilegálnych lekárskych praktík èi iných kriminálnych èinov.
iesty èlánok dokumentu zakazuje sektám propagáciu a írenie svojho
uèenia (verbovanie nových èlenov) v okruhu do 200 metrov od nemocníc,
domovov dôchodcov, verejných alebo súkromných intitúcií zaoberajúcich
sa prevenciou, oetrovate¾stvom alebo humanitnou èinnosou, ako i od
vetkých typov kôl pre deti od 2 rokov a po 18-roèných tudentov.
Poruenie sa trestá dvoma rokmi väzenia a pokutou 30 000 dolárov.
Pod¾a ôsmeho èlánku zákona je moné stíha pokutou 7 500 dolárov
akúko¾vek reklamu zameranú na mladých ¾udí, ktorú íria spoloènosti (týka
sa to rovnako jednotlivcov i celku) uvedené pod èlánkom jeden.
Deviaty èlánok zákona ustanovuje nový druh trestného èinu  mentálnu manipuláciu. Tá je definovaná ako akáko¾vek èinnos s cie¾om vytvori
u èlenov skupiny stav psychickej alebo fyzickej závislosti od skupiny pri
pouití peciálnych techník, aby sa tak zmenil úsudok jednotlivca a bolo ho
moné vies proti jeho vôli. Trestom za mentálnu manipuláciu sú tri roky
väzenia a 40 000 dolárov pokuty. Ak sa obe povauje za obzvlá slabú
vzh¾adom na jej vek, chorobu a pod., trest je vo výke 5 rokov väzenia a
pokuta a 75 000 dolárov.
Hoci zákon ete ani nebol schválený, u sa proti Francúzsku zdvihla
vlna obvinení èi u od organizácií monitorujúcich poruovanie ¾udských
práv, ako je napríklad Medzinárodná helsinská federácia (IHF), alebo od
medzinárodných náboenských organizácii Christian Solidarity Worldwide,
Advocates International a The World Evangelical Fellowship.
(Spracoval ml)

BIBLICKÉ SLOVO

Religiozita má niektoré veobecné èinitele, ktoré sa
vyskytujú takmer vo vetkých náboenstvách, napríklad modlitbu, uctievanie, posvätné knihy, bohosluobné priestory, zázraky, vodcov. Aj psychologické
momenty sú v mnohých náboenstvách podobné. Niektoré náboenstvá sú si príbuzné svojím monoteizmom, iné, naopak, zástupmi rôznych mytologických
bostiev, ktoré sú zas charakteristické pre polyteistické náboenské systémy. Tieto i niektoré ïalie spoloèné znaky niektorých mylne vedú k záveru, e vetky
náboenstvá sú rovnocenným výrazom ¾udskej schopnosti náboenskej reflexie. Tolerantné myslenie toleruje a repektuje ktorúko¾vek náboenskú cestu ako
oprávnenú a rovnocennú, ako jeden z mnohých legitímnych spôsobov dosiahnutia ¾udského cie¾a  Boha.
Evanjelista Ján v tejto súvislosti zaznamenal odpoveï Jeia Krista Tomáovi, ktorý si mono tie uvedomoval mnostvo náboenských ciest a chcel sa uisti,
e v osobe Jeia prijíma tú správnu. Avak Jei rázne
zdôraznil práve svoju jedineènos. Radikálne o sebe
vyhlásil, e On je cesta, pravda i ivot, a navye to
umocnil tvrdením, e okrem neho nejestvuje iná cesta
k Bohu! Tieto proklamácie o sebe samom sú také výnimoèné a jedineèné, e od èias, keï zazneli, mnohých
drádia. A to najmä svojím exkluzivistickým nárokom
 nikto nebol, nie je a ani nebude ako Jei Kristus.
Poèas celých dejín sa tieto výroky stali trvalým kandálom kresanstva. Pre pluralistickú náboenskú kultúru, ktorú má charakterizova práve tolerancia, je
tento kandál jedineènosti Jeia Krista váným problémom. Jeiove vyhlásenia o sebe samom sa javia ako
agresívne práve svojím nárokom na jedineènú cestu
k Bohu. A práve neschopnosou tolerova túto exkluzívnos Jeia Krista, ako aj morálne dôsledky tejto
exkluzivity, sa tolerancia stáva netolerantnou. Znamená to, e od kresanov sa v mene tolerancie oèakáva,
aby sa zriekli jedineènosti Jeia Krista. Ale zostanú
potom ete kresanmi? Zostanú mohamedáni mohamedánmi, ak sa zrieknu Alaha? Je tolerancia skutoène tolerantná? Nakoniec teda dochádza k tomu, e tolerancia
je ochotná repektova len samu seba a netoleruje
výluèné poiadavky, vyraïuje zjavenie a znehodnocuje
oddanos. Kresanstvu je vlastný dialóg  aj s tými,
ktorí nesúhlasia. Kresania sú priaznivcami slobodného
trhu mylienok, kde kadý má monos poèu výroky
Jeia Krista a prija alebo odmietnu ich. Preto musia
vzdorova neznáanlivej tolerancii.
ONDREJ GARAJ
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Návrh nového zákona o registrácii v ÈR

Èeská vláda schválila v júli t. r. vecný zámer zákona o slobode viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností. Navrhovaná úprava je podstatne
liberálnejia ako súèasná. Poèetná podmienka registrácie sa zniuje z doterajích desatisíc na tristo èlenov. Ministerstvo kultúry vak bude skúma
a posudzova ove¾a viac vecí ako doteraz: bude zisova, èi hnutia a spoloènosti nevykonávajú mentálny alebo fyzický nátlak na svojich èlenov, neobmedzujú právo na vzdelanie neplnoletých, nezakazujú prija nevyhnutnú
zdravotnícku starostlivos, alebo neutajujú èas svojho uèenia èi svoju organizaènú truktúru. Zákon bude rozliova dva stupne registrácie. (Podobné
zákony fungujú aj v Rakúsku a Nemecku.) Nové spoloènosti po splnení podmienok dostanú registráciu prvého stupòa, ktorou získajú právnu subjektivitu. Na druhý stupeò registrácie musia èaka 10 rokov a zároveò preukáza,
e sa k nim hlásia minimálne 2 promile populácie  osoby nad 18 rokov
s trvalým pobytom v ÈR. Takéto cirkvi a spoloènosti budú ma rôzne výhody (môu pôsobi v kolách, vo väzniciach, v armáde, alebo môu sobái a
budú ma nárok aj na finanèný príspevok od tátu). Dvadsajeden doteraz
uznaných spoloèností dostane registráciu automaticky.
(Spracoval ml)
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Rozhovor s JUDr. Jánom Juranom, riadite¾om
cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR

S l o b o d a á no ,
detrukcia

ý Na verejnos prednedávnom prenikla správa
o tom, e v Èeskej republike sa uvauje o odobratí
registrácie Náboenskej
spoloènosti Jehovovi svedkovia, ak sa preukáe, e
v procese ude¾ovania registrácie zámerne neodpovedali pravdivo na otázky
súvisiace s ich postojom
k transfúzii krvi a k nástupu na základnú èi civilnú
vojenskú slubu. Ak sa to
stane, uvauje aj MK SR
o podobnom kroku?
Predpokladom na zruenie registrácie ktorejko¾vek
cirkvi alebo náboenskej spoloènosti je preukázané poruovanie zákonov, ohrozovanie
bezpeènosti obèanov a verejného poriadku, zdravia
a mravnosti, zásad ¾udskosti
a znáanlivosti, alebo ohrozovanie práv iných právnických
osôb a obèanov. Teda aj
v tomto prípade platí zásada,
e niet zloèinu bez zákona
a niet trestu bez zákona.
Súèasou konania o zruení
registrácie by nepochybne
muselo by aj preukázanie
príèinnej súvislosti medzi
poruovaním zákonov zo strany èlenov cirkvi èi náboenskej spoloènosti a jej uèením
èi priamym vplyvom jej predstavite¾ov.

Zákon è. 308/1991 Zb.
o slobode náboenskej viery
a postavení cirkví a náboenských spoloèností dáva
Ministerstvu kultúry SR ako
registrujúcemu orgánu právo
a povinnos na zaèatie konania o zruení registrácie, ak sa
preukáe, e cirkev alebo
náboenská spoloènos koná
v rozpore s citovaným zákonom alebo s podmienkami
registrácie. Doteraz vak cirkevný odbor MK SR dostal iba
jediný oficiálny podnet ústredného orgánu tátnej správy na
zruenie registrácie Náboenskej spoloènosti Jehovovi
svedkovia (NS JS), ktorý sa
nakoniec ukázal ako neopodstatnený. Tento podnet podalo
Ministerstvo zdravotníctva SR
a adresovalo ho Ministerstvu
vnútra SR a Generálnej prokuratúre SR. Navrhovate¾ iadal
zvái opodstatnenos registrácie NS JS z dôvodu nátlaku zo
strany jej èlenov na zdravotnícky personál istej nemocnice
s poliklinikou na strednom
Slovensku pri poskytovaní lieèebnej starostlivosti pacientke
hlásiacej sa k tejto náboenskej skupine. Ministerstvo vnútra SR odovzdalo podnet
Ministerstvu kultúry SR.
Pracovníci cirkevného odboru
osobne preverili situáciu priamo v príslunej nemocnici.
Zistili, e zmienená èlenka

NS JS nakoniec pri lieèebnom
zákroku súhlasila s poskytnutím transfúzie krvi. Na základe
tejto skutoènosti predmetný
podnet nespåòal kritériá podkladu, ktorý by svedèil o poruení právneho poriadku.
Povinnos podrobi sa transfúzii neukladal toti ani platný
lieèebný poriadok. Napriek
tomu vtedají riadite¾ cirkevného odboru písomne upozornil vedenie NS JS na povinnos repektova veobecne
záväzné právne predpisy a
dodriava podmienky registrácie. Cirkevný odbor zároveò poiadal Ministerstvo
zdravotníctva SR o poskytnutie informácií pri zisteniach a
podozrení z nezákonnej èinnosti NS JS. Nijaké ïalie podnety alebo oznámenia
z Ministerstva zdravotníctva SR
èi iných ústredných orgánov
tátnej správy sme doteraz
nedostali. Pozorne si vak vímame vývoj situácie v Èeskej
republike. Výsledok tejto
kauzy môe by istým precedensom aj pre zváenie ïalieho postupu v podmienkach
Slovenskej republiky.

Aby sa aj u nás nieèomu
podobnému mohlo predís,
nebolo by rieením uzákoni ako jednu z podmienok
na udelenie registrácie
nezakazovanie prijatia
nevyhnutnej zdravotníckej
starostlivosti, podobne, ako
sa to napríklad objavilo aj
v navrhovanom zákone
o slobode viery a postavení
cirkví a náboenských spoloèností v ÈR?
Povinnosou demokratického tátu je okrem iného
chráni ¾udské práva, medzi
ktorými má významné miesto
sloboda náboenskej viery, ale
na druhej strane aj fyzické a
duevné zdravie obèanov a ich
práva. Známe je uznesenie
Európskeho parlamentu
k problematike siekt v Európe
z 29. februára 1996, v ktorom
sa kontatuje, e poruovanie
¾udských práv nemôe by
ospravedlnené náboenskou
slobodou. Ako som u spomenul, aj súèasná právna úprava
podmienok registrácie umoòuje úèinne zasiahnu proti
subjektu, ktorý by konal v rozpore so zákonom. Nae i zahranièné skúsenosti vak ukazujú, e posúdenie splnenia a
dodriavania podmienok registrácie nie je taká jednoduchá
záleitos, ako sa môe na
prvý poh¾ad zda. Napokon,
rast cirkvi alebo náboenskej
spoloènosti nemusí vôbec závisie od toho, èi je alebo nie je
registrovaná. Súèasná Èína je
názorným príkladom prudkého nárastu èlenskej základne pôvodných orientálnych

ý O Svedkoch Jehovových
je známe, e pri sebe nosia
kartièku s textom, ktorý
rezolútne odmieta transfúziu krvi v prípade, ak by
napríklad dolo k nehode
a boli by v bezvedomí.
V minulosti na celom svete
pre odmietnutie transfúzie
prilo o ivot u nemálo
Svedkov alebo ich príbuzných. Prednedávnom sa to
stalo vo Ve¾kej Británii.

. . . . .
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náboenstiev, ako aj kresanských cirkví a spoloèenstiev,
napriek postoju tátu, ktorý
v nijakom prípade nemono
oznaèi ako priate¾ský. NS JS
tak isto zaznamenala najväèí
rozmach svojej èlenskej
základne v období rokov 1948
 1989, keï pôsobila bez
súhlasu tátu prakticky v podmienkach ilegality.

dvojstupòové èlenenie právnej
subjektivity cirkví a náboenských spoloèností, ako je to
napríklad v Nemecku a Rakúsku. Ak sa chce cirkev alebo
náboenská spoloènos platne
zaregistrova, musí okrem podmienok stanovených zákonom
è. 308/1991 Zb. preukáza aj
cenzus 20 tisíc plnoletých osôb
s trvalým bydliskom na území
Slovenskej republiky v zmysle
zákona è. 192/1992 Zb.
o registrácii cirkví a náboenských spoloèností. Táto podmienka sa nevyaduje u tých
cirkví, ktoré ku dòu úèinnosti
zákona è. 308/1991 Zb., t. j.
k 1. 9. 1991, vyvíjali èinnos
zo zákona alebo na základe
tátneho súhlasu. Neregistrované spoloèenstvá majú prirodzene záujem o zníenie tohto
pomerne vysokého cenzu, ich
úsilie by som vak necharakterizoval ako nátlak. Návrh na
registráciu musí obsahova
zákonom stanovené administratívne náleitosti, ako aj vyhlásenie, e cirkev bude plne
repektova zákony a veobecne záväzné právne predpisy a
bude tolerantná k ostatným
cirkvám a osobám bez vyznania. K návrhu na registráciu sa
prikladá základný dokument
(tatút, stanovy a pod.) zakladanej cirkvi. Ministerstvo kultúry SR preskúma, èi zaloenie
a èinnos cirkvi nie je v rozpore s u spomenutými zákonmi,
ochranou bezpeènosti obèanov
a verejného poriadku, zdravia
a mravnosti, zásadami ¾udskosti a znáanlivosti, alebo èi
nie sú ohrozené práva iných
právnických osôb a obèanov.
Cirkev uchádzajúca sa o registráciu nesmie pouíva názov
u registrovanej cirkvi. Ak sú
splnené zákonom stanovené
podmienky, Ministerstvo kultúry SR cirkev alebo náboenskú
spoloènos zaregistruje. Ak
tieto podmienky nie sú splnené, registráciu odmietne. Proti
odmietnutiu registrácie mono
v stanovenej lehote poda
Najvyiemu súdu SR návrh na
preskúmanie rozhodnutia.

ý Jednou z podmienok
na vstup do Európskej únie
je aj prispôsobenie naej
legislatívy legislatíve èlenských krajín EÚ. Obzvlá
v oblasti dodriavania
základných ¾udských práv
panuje v tomto oh¾ade
znaèná citlivos. Mono
z tohto dôvodu pociujete
tlaky, aby sa poèetný cenzus potrebný pre registráciu cirkví a náboenských
spoloèností zníil zo súèasných 20 000 na minimum.
Aké zákonné normy
v súèasnosti u nás rieia
problém registrácie cirkví
a náboenských spoloèností? Uvauje sa o ich
novelizácii?
V oblasti úpravy vzahov
tátu a cirkví nekladie Európska únia svojim èlenským tátom nijaké podmienky.
V Slovenskej republike majú
èlenovia registrovaných aj
neregistrovaných cirkví a
náboenských spoloèností
základné práva a slobody
zabezpeèené rovnakým spôsobom. Slobodu vyznania zaruèuje Ústava SR, ústavný zákon
è. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv
a slobôd a zákon è. 308/1991
Zb. o slobode náboenskej
viery a postavení cirkví
a náboenských spoloèností.
Náboenská sloboda a postavenie cirkví a náboenských spoloèností v Slovenskej republike
je v porovnaní s inými európskymi krajinami mierne nadtandardná. Jediným vánejím
problémom je skutoènos, e
ná právny poriadok nepozná
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V Slovenskej republike
pôsobí 15 registrovaných cirkví a náboenských spoloèností.
Tie, ktoré vyvíjali èinnos zo
zákona alebo na základe tátneho súhlasu ku dòu úèinnosti
zákona è. 308/1991 Zb., sa
povaujú za registrované bez
oh¾adu na poèet ich èlenov.
Ide predovetkým o idovské
náboenské obce a väèinu
protestantských denominácií,
ktoré majú poèet èlenov od
nieko¾ko sto do nieko¾ko tisíc.
V období po roku 1990 bola
pod¾a novej legislatívy zaregistrovaná iba Náboenská spoloènos Jehovovi svedkovia
(v marci 1993), ktorá splnila
podmienky registrácie, vrátane
potrebného poèetného cenzu.
Ako je známe, vláda
Slovenskej republiky schválila
16. augusta 2000 novelu zákona è. 308/1991 Zb., ktorá sa
vak netýka zmeny podmienok registrácie.

ý Dnes sa na tzv. duchovnej scéne kadú chví¾u
objaví nejaká nová duchovná alternatíva  ponuka je
ve¾mi pestrá: od rozlièných
kresanských skupín cez
rôzne synkretickonáboenské smery, nechýbajú ani
najrôznejie alternatívne
metódy lieèite¾ského èi
dokonca okultno-ezoterického charakteru a pod.
Mnohé skúsenosti vak
naznaèujú, e medzi týmito
skupinami ivoria aj sekty,
ktoré sú vyslovene detrukèné, ba dokonca extrémistické, napriek tomu, e sa
na verejnosti prezentujú vo
ve¾mi pozitívnom svetle.
Ak by sa v budúcnosti
poèetný cenzus naozaj
zníil, budú sa môc prakticky mnohé z týchto skupín  ako sú napríklad
Cirkev zjednotenia (munisti) èi Scientologická cirkev
 u nás zaregistrova
a získa tak právnu subjektivitu. Kto vak objektívne
a najmä kvalifikovane
zaruèí ich lojalitu

a bezúhonnos, a kto obèana ochráni pred monou
psychickou manipuláciou
a zneuitím náboenských
ideí na nieèo nekalé?
Pravda je, e v poslednom
desaroèí 20. storoèia prenikli
do ivota naej spoloènosti
nové netradièné náboenské
zoskupenia. Ich poèet narastá
a aktivity sa rozirujú.
Aj keï ich èlenská základòa
nie je zatia¾ poèetná, ich
vplyv bude ma v budúcom
období zrejme vzostupný
trend. Niektoré z nich sú
vo vzahu k tátu neutrálne,
iné vak majú vyslovene
detruktívny vplyv. A práve
v tejto skupine je ve¾a
takých zoskupení, ktoré
záujem o registráciu nemajú.
Získanie registrácie a s òou
spojenej právnej subjektivity
je vak pre väèinu nových
náboenských zoskupení
z viacerých dôvodov ve¾mi
dôleité.
Dávna i celkom nedávna
história nás poúèa o tom, e
pouitie represívnych a retriktívnych metód aj v prípade nových náboenských smerov nemôe v koneènom
dôsledku prinies ich elimináciu. Ná tát je aj v tejto
oblasti viazaný Ústavou SR
a normami medzinárodného
práva. Na druhej strane máme
ve¾kú výhodu pouèi sa zo
skúseností vyspelých európskych krajín, ktoré majú
s novou religiozitou 30  40
-roèné skúsenosti. tát je
v kadom prípade povinný
zamedzi akémuko¾vek
poruovaniu svojich záujmov,
ako aj poruovaniu práv a slobôd svojich obèanov. Keï sa
takéto konanie zo strany neregistrovaných alebo aj registrovaných cirkví a náboenských
spoloèností vierohodne preukáe, nastupujú sankcie a prípadný trestnoprávny postih
tých, ktorí sú za takéto konanie zodpovední. Aj tu vak
platí zásada, e kde niet
alobcu, niet ani sudcu.
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ý Nie je zriedkavosou,
e sa niektoré náboenské
skupiny, ktoré nespåòajú
poiadavky registrácie
na Ministerstve kultúry SR
zaregistrujú ako obèianske
zdruenia na Ministerstve
vnútra SR a získajú tak
oèakávanú právnu
subjektivitu. V takom
prípade zataja svoj náboenský charakter a prezentujú sa èasto ako kultúrne
èi charitatívne zdruenia.
Takisto sa niektoré z nich
skrývajú za rôznymi rozvojovými programami, na
ktoré od tátu dostávajú
nemalé finanèné èiastky,
avak je jasné, e im ide
najmä o ich pozitívnu propagáciu na verejnosti a získavanie nových èlenov.
Sú vôbec nejaké monosti
na to, aby sa takéto
prípady pozornejie
deifrovali a vèas sa
im tak zamedzilo?
Keïe prakticky vetky
neregistrované cirkvi nemôu
zatia¾ preukáza zákonom stanovený poèetný cenzus èlenov, niektoré z nich sa nechali
zaregistrova na Ministerstve
vnútra SR pod¾a zákona
è. 83/1993 Zb. o zdruovaní
obèanov. Je pochopite¾né, e
sa pre tento úèel nedeklarujú
ako cirkvi, ale ako obèianske
zdruenia, lebo uvedený
zákon zdruovanie cirkví vyluèuje. Takúto prax vak nové
náboenské hnutia bene
pouívajú aj v krajinách, kde
majú monosti registrova sa
ako cirkvi. Ministerstvo vnútra
SR má v takýchto prípadoch
ve¾mi akú pozíciu. Z predloených stanov takéhoto
obèianskeho zdruenia sa
len ve¾mi ako dá zisti skutoèný zámer jeho zakladate¾a.
Obèianske zdruenia u nás
nepodliehajú osobitnej administratívnej kontrole tátu.
Registrujúci orgán je navye
viazaný zákonom stanovenou
desadòovou lehotou
na vykonanie registrácie.

ý Uvauje sa aj v SR o zavedení dvojstupòového systému registrácie cirkví
a náboenských spoloèností podobne ako v Rakúsku
èi Nemecku? Ak áno, mohli
by ste priblíi, v èom je
podstata takéhoto modelu
a akú konkrétnu podobu
by mal ma?
Od roku 1998 platí
v Rakúsku dvojstupòový systém registrácie cirkví a náboenských spoloèností. Z tohto
princípu vychádzajú aj tézy
nového zákona o slobode
náboenskej viery a postavení
cirkví a náboenských spoloèností v Èeskej republike, ktorý
by mal v blízkej budúcnosti
nahradi zákon è. 308/1991 Zb.
a zákon è. 161/1992 Zb. Táto
právna úprava zavádza dva
stupne registrácie. V prvom
stupni získa cirkev alebo náboenská spoloènos postavenie
právnickej osoby s právami na
úrovni napríklad obèianskeho
zdruenia. A registráciou
v druhom stupni získa ïalie
práva, ako je právo vyuèova
náboenstvo v tátnych kolách, vstup do verejnoprávnych oznamovacích prostriedkov, do väzníc a pod. Pri
registrácii v prvom stupni sa
vyaduje podmienka preukáza
poèet aspoò 300 èlenov, v druhom stupni 2 promile dospelých osôb s trvalým pobytom
v Rakúsku, resp. v Èeskej
republike. Taktie sa navrhuje,
aby doteraz registrované cirkvi a náboenské spoloènosti
nový zákon recipoval do druhého stupòa registrácie v záujme zachovania kontinuity ich
práv a povinností. Právo na
dotácie zo tátneho rozpoètu
by sa vzahovalo len na druhý
stupeò registrácie. U nás sa
zatia¾ o takomto modeli konkrétne neuvauje.

ý Spomenuli ste, e cirkvi, ktoré v Rakúsku èi v ÈR
dosiahnu druhý stupeò
registrácie, získajú rôzne
výhody; tát im napríklad

môe poskytnú finanèný
príspevok. O akom modeli
financovania cirkví sa dnes
u nás uvauje a èo by pod¾a
vás zodpovedalo naim súèasným podmienkam? Poèíta sa v blízkej budúcnosti
aj s monosou ekonomickej odluky tátu a cirkvi
formou platenia cirkevnej
dane, tak ako je to vo väèine tátov západnej Európy?

okrem iného vyzýva, aby
zriadili národné informaèné centrá pre otázky náboenských, ezoterických èi
spirituálnych skupín, z ktorých mnohé zaèali aktívne
pôsobi aj na Slovensku,
èo spôsobilo výraznú
duchovnú polarizáciu
a roztrietenos, neraz aj
konflikty v rodinách. Nala
by sa  napriek zlej finanènej situácii  monos, aby
aj u nás vzniklo takéto profesionálne informaènoporadenské centrum
poskytujúce verejnosti
dôleitý odborný servis?

O problematike zavedenia
nového modelu financovania
cirkví a náboenských spoloèností sa v Slovenskej republike hovorí u dlhí èas.
Patríme doteraz medzi nieko¾ko málo európskych krajín,
kde tát financuje väèiu èas
ich nákladov priamo zo tátneho rozpoètu. Táto tradícia má
na naom území svoje historické pozadie, súèasný systém
takéhoto financovania vak
zaviedol tát zákonom
è. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpeèení cirkví
a náboenských spoloèností
tátom. Priestor tohto rozhovoru je, ia¾, ve¾mi úzky na to,
aby som mohol podrobnejie
rozobera irie súvislosti tejto
zloitej problematiky.
Ministerstvo kultúry SR ako
gestor tejto úlohy v spolupráci
s príslunými rezortmi a registrovanými cirkvami a náboenskými spoloènosami h¾adá
taký model, ktorý nebude
mechanicky kopírova zahranièné vzory, ale bude vyjadrením záujmov tátu a zároveò
jednotlivých cirkví a náboenských spoloèností a výsledkom
ich vzájomného konsenzu.
Vzh¾adom na nau históriu,
typ právnej kultúry, postavenie cirkví a náboenských spoloèností v naej spoloènosti
a na poèetnos ich èlenskej
základne je lepie hovori
o ich vzájomnej kooperácii
so tátom, ne o odluke.

V roku 1997 vznikol na
Slovensku Ústav pre vzahy
tátu a cirkví, ktorý sa profiluje ako pecializované pracovisko rezortu kultúry zamerané
predovetkým na problematiku
nových náboenských hnutí.
Táto intitúcia sa u dostatoène
etablovala a dobre sa orientuje v zloitej situácii naej duchovnej scény. ia¾, na základe výsledkov auditu v tátnej
správe je jej ïalia existencia
otázna. Ïalou intitúciou,
zaoberajúcou sa medzináboenským dialógom, je obèianske zdruenie Dialóg centrum
Slovakia. Na pôde etablovaných kresanských cirkví zoskupených v Ekumenickej rade
cirkví v SR sa touto problematikou zaoberá Ekumenická
spoloènos pre túdium siekt,
ktorá je vydavate¾om aj tohto
èasopisu a venuje sa i osvetovej èinnosti. Na prospech by
vak nepochybne bola aj
väèia angaovanos profesionálnych psychologických
poradní, akademických, pedagogických, ale i cirkevných
intitúcií. Ak by sa v budúcnosti podarilo zaloi jedno
profesionálne koordinaèné centrum, ktoré by spolupracovalo
so vetkými uvedenými spoloèenskými zlokami, cirkevnými
èi tátnymi, bolo by to rozhodne prospené vetkým.
Za rozhovor ïakuje:
BORIS RAKOVSKÝ

ý Rada Európy v júni
minulého roku jednohlasne prijala odporúèanie,
v ktorom európske táty
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Do náho kadodenného ivota preniká
mnoho nových slov a pojmov, prièom
èasto nie je jasné, èo znamenajú. Pre nás
kresanov je dôleité, aby sme sa s týmito pojmami zoznámili a lepie im porozumeli. Inak nebudeme vedie k pojmom
sprostredkovaným slovami zauja reálne
stanovisko.

j
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Vetko je popol
Základný postoj jogy k ivotu mono vyjadri takto: Popol je oheò, popol je voda,
popol je zem, vetko je popol  éter je
popol, zmysly sú popol, zrak aj ostatné
vnemy sú popol (Atharva Siras). Tým sa
chce zdôrazni, e vetko je pominute¾nos,
doèasnos, boles, utrpenie a smr. ivot
s jeho utrpením a smrou je nekoneèným
kolobehom (sahovanie duí), ktorému
nijaký èlovek neunikne. Veèný ivot je
nekoneèné a neprekonate¾né utrpenie.
Ustavièné znovuzrodenia vypåòajú nau
budúcnos. A èi je to u smerom nahor
k lepiemu ivotu, alebo nadol k horiemu,
je to jedno  veï celý ivot je popol.
Rozlièné hinduistické náboenstvá majú spoloènú jednu vec  chcú sa vymani
z kolobehu ivota a uniknú tak ivotnému
utrpeniu! To sa nedá nazva inak ako smrte¾ný pud, lebo èlovek chce uniknú aj
smrti. Mohlo by sa hovori skôr o strachu
zo ivota, lebo práve ivot naháòa hindom
strach, a odôvodnene, pretoe ivot na
indickom subkontinente je aký. Choroby
kadého druhu, hlad v dôsledku sucha èi
naopak, v dôsledku záplav, vojna a útlak sú
príèinou, e ivot sa preíva ako nekoneèný
rad poráok a útrap. To utvára i religiozitu ¾udí. Na prvom mieste sú boh  nièite¾
iva s drukou Kálí, ktorí reprezentujú výraz tejto bolestnej ivotnej skúsenosti.

Strach pred smrou
Rozmanité spasite¾ské systémy na báze
hinduizmu sú pokusmi zbavi sa ivota i
smrti. No aj keï sa celkom nepodarí oslobodi od ivota a smrti, je moné aspoò
obmedzi svoje ivotné prejavy. Joga je
výrazom názoru, e utrpenie mono zmierni a smr oddiali tým, e sa obmedzia
alebo zastavia ivotné procesy. Dôleitý
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text z hatajogy Goraksa ataka to vyjadruje takto: Kým ostáva ivotná sila
(prána) v tele, ivot (díva) pretrváva.
No keï ivotná sila ochabne, prichádza
smr. Preto sa treba sta majstrom v ovládaní prány. Kým sa prána zadriava
v tele zadraním dychu, dovtedy je aj
vedomie (citta) oslobodené od choroby.
Preèo sa potom obáva smrti, keï je
videnie fixované medzi vieèkami? Pre
tento strach zo smrti sa Brahma (bohstvorite¾) sústreïuje na kontrolu dychu
(pránajáma). Rovnako to platí aj pre
jogínov a sväté osoby. Preto sa musí
potláèa dýchanie.
V tomto texte je motívom jogy strach
pred smrou a prostriedkom na únik pred
smrou je obmedzovanie dýchania. Ale
adekvátne s tým treba pribrzïova aj ïalie ivotné funkcie, treba ich zastavova
a vyraïova z èinnosti. Na to sa vyuívajú
rozlièné techniky hatajogy.

Techniky hatajogy
Ako vidno z citovaného textu, cie¾om
dychových cvièení (pránajámy) nie je zlepenie dýchania, ale jeho redukcia, ba
a zastavenie. Rovnako telesné pozície
(ásany) majú slúi na vyradenie celého
tela z èinnosti. Telo má celkom stuhnú
a úplne znehybnie a stvrdnú v pevných
pozíciách. Pridelené meditaèné slová
(mantry) majú slúi na vyradenie myslenia a vedomia z èinnosti. Sú to neraz mená
bostiev i formuly uctievania súèasne.
Nacvièené symbolické pohyby tela (mudry
a bandhy) majú vies predovetkým
k uzatvoreniu vetkých deviatich brán
tela, aby do vedomia neprenikol nijaký
vonkají vnem. Telo musí vyhladnú voèi
vonkajím podnetom. Keï sa to dosiahne,
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telo sa usiluje samo si zabezpeèi náhradné
vnemy vnútornej povahy: vnútorné svetlo,
vnútorné zvuky, vnútornú vôòu, vnútornú
rozko. Cie¾om jogy teda nie je zlepi
ivot èloveka, ale zabezpeèi mu iný,
vnútorný ivot ako náhradu za ivot,
z ktorého chce uniknú. Úplne iný vesmír,
úplne nová dimenzia oèakáva meditujúceho, ktorý je ochotný sta sa iakom a nasledova cestu guru. Toto je hlavný bod, ktorým sa budeme zaobera v posledných
dvoch odsekoch. Vetky tieto techniky sa
vyuèujú v kolách jogy. V nijakom prípade
tu nejde o neutrálne techniky, ale o techniky na prekonanie ivota i smrti, a treba
zdôrazni, e slúia zámerom vyej jogy.

Tantrajoga
Vyia joga má mnoho mien. Najèastejie
rozliujeme medzi jogou citu (baktijoga),
jogou èinu (karmajoga) a jogou poznania
(dòánajoga). Ale ete dôleitejia je ve¾ká
alebo vysoká joga, nazývaná tantrajoga.
(Má aj iné mená, napr. krijajoga, lajajoga,
kundalinijoga alebo radajoga). Tri klasické cesty  citu, èinu a poznania  vyadujú ve¾a ivotov a ve¾a cviku, aby vyviedli
èloveka z kolobehu ivota a smrti. Naproti
tomu je tantrajoga rýchlou, ale zato akou
cestou. Väèina kôl jogy toti uèí, e v súèasnosti sa nachádzame v období úpadku
(kalijuga), kde platí: na hrubé vrece hrubá
záplata a vo svojej podstate sú tak èi onak
tantrické.
Zatia¾ èo väèina hinduistických náboenstiev je napospol pesimistických a sexualitu buï zavrhujú, alebo ju aspoò obmedzujú, tantrajoga prezentuje odliný
postoj. Aj tantra sa chce dosta z kolobehu
ivota a smrti, aj ona vníma samotný ivot
ako jed, avak tvrdí, e zlé treba zlým a jed
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jedom vyháòa. V tejto súvislosti sexualita
v rámci jogy zohráva významnú rolu. Èlovek na to síce príde a po dlhom èase
praktizovania tejto formy jogy, pretoe
joga, tak ako mnohé iné orientálne náboenstvá, pôsobí na dvoch rovinách, a preto
ukazuje jednu tvár smerom von a inú
dovnútra. Tomu zodpovedá zvlátny jazyk,
ktorý rovnako ve¾a zakrýva, ako odha¾uje
a je vyslovene dvojzmyselný. Ústredné pojmy jogy, napríklad bindu a prána, majú
sèasti ve¾mi konkrétny telesný význam a
sèasti viacero symbolických a duchovných
významov.

Mystika semena
V jogistických textoch vládne presvedèenie, e èlovek spotrebuje svoju ivotnú silu
a je vystavený chorobám a smrti, ak je normálne sexuálne èinný. Preto sa nemá iba
prána ovláda dýchaním, ale platí to predovetkým pre semeno (bindu). Zadriavanie dychu a ïalie techniky slúia na
tento úèel. Tým, e èlovek v sebe zadrí
semeno, môe získa nesmrte¾nos, alebo
sa v kadom prípade sám omladzova a
oddiali smr. Ak sa to vak má podari,
musí sa semeno zmeni na nektár, ambróziu, sómu, elixír ivota, èi ako u nazveme
tento nápoj ivota. V tom vlastne spoèíva
najhlbí zmysel jogy.

Had kundalini
V danej súvislosti nemono zachádza do
podrobností, ale kulminácia jogy v rozmanitých kolách jogy je pohlavným zjednotením ako rituálom (majtuna), spojeným
s rozliènými technikami hatajogy. Joga sa
toti usiluje o orgazmus ako rozhodujúci
záitok oslobodenia tak od ivota ako od
smrti, i ako zjednotenie s bostvom. Áno,
vlastne je tu reè o zbotení ¾udského.
Dosahuje sa to hlavne meditáciou, ktorej
objektom je had kundalini. Prána èi ivotná sila, o ktorej sa hovorilo vyie v citáte,
je identická so sexualitou. Znázoròuje sa
ako had zvaný kundalini, èo znamená zvinutá. Treba ju prinúti pohnú sa z jej
miesta pod kostrèou a stúpa kanálom
v chrbtici smerom hore. Cestou prekoná
rad zastávok oznaèovaných ako èakry.
S kadou ïalou zastávkou naberá silu a
stáva sa èoraz boskejou. Toto zbotenie
sa má prejavi tým, e meditujúci získava
nadprirodzené schopnosti, napríklad, e
sa môe vo¾ne vznáa vo vzduchu a je

schopný prechádza cez steny. Tieto sidhi,
a tzv. sidhajoga, ktorá je teraz rozírená na
celom svete, prezentuje napríklad Transcendentálna meditácia, ktorá meditujúcim
za sluný poplatok s¾ubuje schopnos prekonáva pozemskú príalivos (levitácia).

Ve¾ká smr  alebo
nesmrte¾nos
Keï sa po tvrdých cvièeniach jogy, pri ktorých sa vyuívajú vetky techniky hatajogy, naplní ich zmysel a had je koneène
prinútený vystúpi a na najvyí vrchol
mozgu, nastane kozmické vykúpenie formou akéhosi superorgazmu. Naozaj tu ide
o orgastické záitky, ktoré majú vïaka silným halucinaèným pocitom výnimoènú
mohutnos. A práve tento záitok sa chápe
ako pohlavné zjednotenie medzi bohom
ivom tróniacim v najvyom bode mozgu
a jeho drukou Kálí, ktorá je ako jeho
potencia (shakti) totoná s kundalini. Táto
skúsenos orgazmu sa chápe ako ve¾ká
SMR, ktorou èlovek uniká svetu rozmanitostí a zaíva ve¾kú slobodu. Odtia¾ sa vracajú spä iba vyvolení a obetujú sa ako
guru pre oslobodenie iných. Vetci obyèajní ¾udia by mali pod¾a uèenia jogy po
troch týdòoch od plného oslobodenia
umrie. Táto smr, a iba táto, vedie od
vetkého ivota a vetkej smrti k tzv. totálnej slobode.

Hathajogín

Útek od smrti k SMRTI
Je pozoruhodné, e religiozita, ktorej hnacou silou je strach pred smrou, privádza
práve k ve¾kej SMRTI. Príèina spoèíva
v tom, e joga je poznaèená nielen strachom zo smrti, ale aj strachom zo ivota.
Joga preto h¾adá cestu na druhý svet od
oboch, od smrti aj od ivota, k nieèomu, èo
by sa dalo nazva veèná smr, kde niet
pominute¾nosti, choroby ani utrpenia.
Keï si èlovek dôkladne preèíta ústredné texty o joge, príde na to, e sú úplne
determinované problémami starnutia. Joga
je v podstate pokusom starých muov zastavi úpadok tela, oddiali smr a súèasne
sa na òu pripravova tak, e sa èlovek
utiahne zo ivota. Toto utiahnutie prebieha èiastoène v zmysle sociálnom, tým, e sa
èlovek zriekne vzahov k ostatným ¾uïom
a odíde do lesa alebo na horu i osamote,
a èiastoène aj tým, e sa èlovek duchovne
vzdiali ivotným dianiam. To posledné je
moné aj vtedy, keï si niekto zachová
svoje spoloèenské väzby ako otec rodiny.
Joga je teda nieèo pre starých ¾udí, a vlastne len pre starých muov. Je to dané u
povahou veci v súvislosti so spomínanou
mystikou semena.

Joga pre zdravie
Mnohí praktizujúci cvièenci jogy namietnu,
e im sú vetky tie staré nezmysly ¾ahostajné, lebo oni mali s jogou dobré skúsenosti. Vïaka nej sú zdraví. To treba
repektova, ale aj správne chápa. Osvetli
to môe jedno prirovnanie: Skutoène sa
nájdu mladí ¾udia, ktorým vojenská sluba
prospela. Sú telesne zdatnejí a nauèili sa
sebaovládaniu. To podporilo ich zdravie.
Niè to vak nemení na skutoènosti, e vojenèina má celkom iný úèel  e uèí ¾udí
zabíja. Ani cie¾ jogy nie je identický s pozitívnymi úèinkami, ktoré môu by zjavné.
V skutoènosti je to vak aj tak, e
mnohí meditujúci po období pozitívnych
úèinkov zaívajú krajne alarmujúce kodlivé efekty. Oznaèujeme ich za kodlivé efekty, ale v podstate ide o úmysel. To znamená, e krok za krokom èlovek stráca schopnos vies aktívny a navonok orientovaný
ivot v láske a závislosti od iných. Joga izoluje èloveka krok za krokom, take sa u
nedokáe priblíi k iným. A navye sa èlovek súèasne stáva èoraz hinduistickejím,
lebo praktická joga vedie k joge teoretickej.

. . . . .
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REPORT
Úder Bratstvu sily
Malajzijská armáda zajala v júli t. r.
dvadsasedem dobre vyzbrojených prísluníkov sekty Bratstvo vnútornej sily.
Oznámil to malajzijský minister obrany
Nadíb Razak na tlaèovej konferencii,
ktorá nasledovala bezprostredne po
úspenom zásahu v dungli. Prísluníkom sekty sa podaril husársky kúsok,
keï sa vydávajúc za dôstojníkov na inpekènej ceste dostali do dvoch armádnych skladov a ukradli z nich vye sto
samopalov, granátometov a gu¾ometov.
Výzbroj úspene dopravili do svojej
základne na kopci v dungli severomalajzijského tátu Perak. Kopec obk¾úèilo
asi tisíc malajzijských vojakov a policajtov a obliehanie trvalo tyri dni. Akcieschopnos armády sa vyburcovala, keï
základòu sektárov tajne opustili dvaja
prívrenci Bratstva a oznámili, e ozbrojenci zabili dvoch z troch zadriavaných
rukojemníkov. Jedným zo zabitých bol
policajný detektív. Bratstvo vnútornej sily vzniklo z indonézskej skupiny bojových umení, ale nemá spojenie so zahraniènými organizáciami ani s malajzijskými politickými stranami. Sektárski ozbrojenci otvorene vyhlasujú, e v mene
vytvorenia islamského tátu v Malajzii
by mala by vyhlásená svätá vojna
dihád.
(Denník PRAVDA)

Èlovek je vedený tam,
kam nechce
Keï sa èlovek zaène zaobera jogou, lebo sa
chce sta hindom, potom je, samozrejme,
vetko v poriadku. Náboenská sloboda sa
musí repektova. Problém je vak v tom,
e väèinu záujemcov joga dotiahne tam,
kam sa vôbec nechceli dosta. Stávajú sa
z nich ¾udia s inými normami. Sú hinduizovaní, a to urèite nemali v úmysle. S jogou
zaèali, lebo sa im ponúkla ako umenie i,
pritom vak joga, ako sa ukázalo, je umením umrie a pôvodne vznikla, aby starím
muom pomohla v posledných akých rokoch ivota prekona strach zo smrti.
Ak sa niekto chce sám zboti a uniknú zo spolunaívania s ostatnými ¾uïmi
vôbec, potom je preòho joga cestou, ktorú
mu treba odporúèa. Ak sa niekto krok za
krokom mieni rozís so svojou kresanskou

Meditujúci iva
zmàtvychvstaním vyslobodil z dilemy,
ktorú práve joga predstavuje.
JOHANNES AAGAARD

Západní uèeníci pozorujú svojho guru

Obetí iba 780?
Vo tvrtok 19. júla t. r. ugandská polícia
oznámila, e koneèný poèet obetí apokalyptického kultu Hnutie za obnovu
Desatora Boích prikázaní dosiahol
èíslo 780. Polícia verí, e vodcovia kultu
z toho systematicky zavradili pribline
400 èlenov kultu potom, èo sa nesplnili
predpovede, e koniec sveta príde zaèiatkom roku 2000 a tvrdí, e u preskúmala vetky hroby a exhumovala
vetky telá. Hoci na vodcov kultu vydali
zatykaèe, doteraz sa nikoho z nich nepodarilo zadra. Vyetrovatelia pripúajú,
e nevedia, èi sú naive, alebo zahynuli
pri výbuchu v kaplnke hnutia.
(Agentúra REUTER)

. . . . .
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vierou a jej láskou k ostatným ¾uïom i
k ivotu, potom je preòho joga to jediné
správne rieenie. Ale väèina ¾udí dospeje
niè netuiac k joge okrem iného preto,
lebo aj mnohí kresania jogu obhajujú a
popierajú jej skutoèné zámery. Preto je
potrebné o joge pravdivo informova  nie
preto, aby uèitelia jogy prili o svoj
chlebíèek a mnohí guru o svojich iakov;
ale aby sa poradilo tým, ktorí sa sami
nevedia zorientova.
Tým, ktorí sa domnievajú, e potrebujú meditáciu, mono ako rieenie odporuèi kresanskú meditáciu. Tá sa vak diametrálne odliuje od jogy. Kresanská meditácia z nás nechce spravi bohov ani
nás oslobodi od ivota a smrti, ale nás
chce privies k Bohu, ktorý nás vetkých

. . . . .

Prof. Dr. Johannes Aagaard (* 1929) 
misiológ v Aarhuse (Dánsko). Patrí k priekopníkom výskumu
nových náboenských hnutí v Európe i na celom svete
a je iniciátorom a
prezidentom Dialog
Center International. Je uznávanou
autoritou v európskych cirkvách nielen v oblasti nových
náboenstiev, ale aj na poli medzináboenského dialógu.
Z nemeckého originálu Was Yoga wirklich ist uverejneného v èasopise Berliner
Dialog è. 1/1996 preloila NORA VALOVÁ
Foto: A. BLICHFELDT
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Ako hnutie obnovy v Duchu Svätom, alebo
tzv. pentekostálne hnutie (z gréc. pentekosta = pädesiat; pentekostes = idovské
Letnice) sa nazýva iroký prúd entuziastického kresanstva, ktorý sa objavil zaèiatkom 20. storoèia a vyznaèoval sa tým, e
kládol dôraz na obnovenie ivota èloveka
pod vplyvom tretej boskej osoby Ducha
Svätého. Druhým znakom tohto prúdu je
to, e kladie dôraz na pouívanie mimoriadnych duchovných darov (tzv. chariziem) v ivote kresana a tie na plné
zapojenie tela a hlasu èloveka pri verejnej
bohoslube. Na rozdiel od ve¾kých prúdov
minulosti (pravoslávie, protestantizmus)
nestál na zaèiatku pentekostálneho hnutia
súbor nového uèenia, ale vpád nového spôsobu ivota (tzv. prebudenie). Aj keï tento
nový ivot bol od zaèiatku spojený s novými teologickými dôrazmi, samotné pentekostálne hnutie nebolo a nie je týmito
vierouènými obsahmi definované.

Prvá vlna
 letnièné hnutie

Modlitba jazykmi
(glosolália)

Najstariu vlnu obnovy v Duchu Svätom
predstavuje letnièné hnutie. Za jeho zaèiatok sa povauje záitok modlitby cudzími
jazykmi nieko¾kých iakov biblickej koly
Bethel vedenej kazate¾om Charlesom
F. Parhamom v kansaskom meste Topeca
v roku 1901. (Niektorí kladú poèiatok do
roku 1897, keï pápe Lev XIII. vydal
encykliku Divinum illud munus, v ktorej
iada, aby sa vo vetkých farnostiach na
celom svete veriaci modlili devädòové
pobonosti ako prípravu na sviatok Turíc,
a zjednotili sa tak vo vzývaní nového a
hojného vyliatia Ducha Svätého. Profesor
teológie dominikán páter de Monléon a iní
sa nazdávajú, e keby vtedy katolíci pápea poslúchli, zaèala by obnova v Duchu
Svätom u nich  pozn. redakcie). Druhou
k¾úèovou udalosou bolo prebudenie, ktoré zaèalo na Azusa Street v Los Angeles
v roku 1906 pod vedením Parhamovho
iaka, èernoského kazate¾a Williama
J. Seymoura. V oboch prípadoch kresania
svedèili o silnej emocionálnej búrke, ktorú
preívali pri modlitbách a ktorú povaovali za svedectvo Boej prítomnosti. Pretoe
sprievodným znakom tohto záitku bolo
tzv. hovorenie jazykmi, zvlátny jav, pripomínajúci skúsenos, ktorou preli apotolovia pri zostúpení Ducha Svätého (Sk 2,
113), pre tento záitok sa vilo oznaèenie
krst v Duchu Svätom.

Pre letnièné hnutie bolo hovorenie jazykmi vdy nevyhnutným znamením krstu.
Tento fenomén sa vak objavil v Európe u
pred vznikom letnièného hnutia, napríklad
v Presbyteriánskej cirkvi na Regents Square
v Londýne v roku 1831, alebo v Ruskej pravoslávnej cirkvi okolo roku 1855. Niektorí
biblickí vykladaèi sa dokonca domnievajú,
e zvlátny biblický text u proroka Izaiáa
(28, 1013), kde èítame v pôvodnom hebrejskom texte nezrozumite¾né slová: tsavlatsav tsav-latsav kav-lakav kav-lakav z`éram z`ér-am, sú vyjadrením glosolálie a
naznaèujú, e sa vyskytovala aj u extatických prorokov v prostredí Izraela. Z lingvistického h¾adiska pri modlitbe jazykmi
nejde o jazyk v pravom zmysle slova. Nie je
to hovorenie nenauèenou reèou, ktorou sa
niekde vo svete hovorí alebo hovorilo
(tento nikdy vedecky nepodloený jav by
sa nazýval hetero-, prípadne xenoglosia).
V prípade modlitby jazykmi (glosolália) ide
o schopnos neverbálnej (mimoslovnej),
respektíve nekonceptuálnej (nepojmovej)
modlitby, ktorá vstupuje do vedomia èloveka bez gramatického tvaru materského
jazyka. Ani modliaci sa èlovek jej nerozumie. Vníma ju ako intenzívne povznesenie
do Boej blízkosti, ale nejde o skutoèný
extatický stav  modliaci sa èlovek nestráca vedomie svojho Ja, nastáva len rozpojenie medzi jeho vedomím a jeho reèovým

centrom, ktoré automaticky produkuje
náhodné hláskové a slovné spojenia.
Aj keï glosoláliu v minulom storoèí
praktizovali i mormóni, pre zaèínajúce
letnièné hnutie sa stala skúobným kameòom, pod¾a ktorého sa rozliovala príslunos jednotlivých zborov k novo sa objavujúcemu hnutiu. Vetci letnièiari a doposia¾ veria, e hovorenie jazykmi predstavuje základný z darov Ducha Svätého, ktorým Boh posväcuje èloveka ku kresanskej
dokonalosti. Pod¾a niektorých letnièiarov
je èlovek týmto darom posvätený dokonca
a k bezhrienosti, a tým je zrete¾ne zmocnený pre duchovnú slubu kresanskému
spoloèenstvu.

Zaèiatky rozmachu
Udalosti na Azusa Street, kde sa v priebehu troch rokov konali nepretrité modlitbové zhromadenia, podnietili explóziu,
ktorá poèas dvoch rokov rozírila nový
smer do vetkých kontinentov. Pre letniènú bohoslubu boli v tom èase typické
dynamické kázne zaloené na doslovnom
výklade Biblie a súèasne vypätá citovos
s prejavmi nadenia a zapájaním reèi tela
do bohosluby. Tlieskanie, krièanie, padanie (pod mocou Ducha), vyháòanie démonov, mykanie konèatín, pochodovanie

. . . . .
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okolo stien modlitebne (tzv. Jericho mar)
a pod. predstavovali bené prejavy nového
spôsobu uctievania Boha. Tieto vonkajie
prejavy boli vzruujúce, ale súèasne vyvolávali taký odpor, e napríklad v nemeckom
meste Kassel polícia pod tlakom verejnosti
letnièné zhromadenia zakázala a tradièné
protestantské denominácie nové hnutie
tvrdo odsúdili. V tzv. Berlínskom vyhlásení v roku 1909 ho oznaèili za diablovo
dielo a vyhlásili, e ho rozhodne nemono
uzna za Boí dar Cirkvi.
Odsúdenie zo strany existujúcich cirkví vak nezabránilo bleskovému rozíreniu
letnièného hnutia po celom svete. Postupom èasu vznikali samostatné letnièné
útvary, ktoré sa organizaène vzájomne prelínali. V Spojených tátoch vznikla v roku
1915 konfederácia zborov Assemblies of
God ako predovetkým biela odno letnièného kresanstva a krátko nato Church
of God in Christ ako odno prevane èierna. Avak v èernoskom prostredí USA
bolo letnièné hnutie od zaèiatku pod silným tlakom tradície zvanej Jesus only (Iba
Jei), teda tradície uctievajúcej Jeia ako
jediného Boha a odmietajúcej kresanské
uèenie o Trojici. Jej skupiny dali v roku
1915 podnet na vznik tretej ve¾kej denominácie v rámci letnièného hnutia  Pentecostal Assemblies of World.

vznikol tát Izrael. (Povojnové obdobie
prebudilo extrémne mesiáske oèakávania.
Tie na Ïalekom východe podnietili v prostredí letnièných cirkví vznik a onedlho
celosvetovú expanziu náboenského impéria kórejského mesiáa San Mjung Muna
a jeho Cirkvi zjednotenia  munistov.)
Táto politická udalos  vznik izraelského
tátu  vyvolala v kresanskom prostredí
USA horúèkovité eschatologické oèakávania (porov. Lk 21, 24) a v letnièných kruhoch podnietila vznik dvoch ve¾kých hnutí
obnovy: Uzdravovacej obnovy (Healing
Revival) Orala Robertsa a Williama
Branhama, ktorí sa preslávili masovými
uzdravovacími zhromadeniami v portových halách, pri ktorých tisíce ¾udí vypovedali o neuverite¾ných uzdraveniach a
svedectvá o nich sa írili v priamych televíznych prenosoch po celých Spojených
tátoch. (Na podpore Robertsových aktivít
sa podie¾ala aj vplyvná organizácia
Medzinárodné spoloèenstvo podnikate¾ov
zvestujúcich plné evanjelium zaloená
v roku 1952 arménskym Amerièanom
Demosom Shakarianom. Svojím uèením, e
osoba, ktorá je naplnená Duchom Svätým
bude ma úspech v obchode, vyrába lepie
traktory a automobily ne konkurencia, a
keï je to futbalista, bude dáva viac gólov

Uzdravovacia obnova
a Neskorý dáï
Aj keï rastúci úspech letnièiarov sa v období medzi svetovými vojnami prejavoval
masovým prílivom nových veriacich,
letnièné hnutie ako celok predstavovalo
ete stále marginálnu (okrajovú) oblas
kresanstva. Zlom nastal v roku 1948, keï

. . . . .
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ne osoba, ktorá Duchom Svätým naplnená nie je ve¾mi výrazne ovplyvnil neskorie vzniknuté hnutie Viery.)
Druhým z týchto hnutí bolo hnutie
Neskorý dáï (Latter Rain), ktoré vzniklo
v kanadskom táte Saskatchewan a svojimi
prejavmi sa ve¾mi podobalo prvotným prejavom misie z Azusa Street; s tým rozdielom, e sa tu objavilo nové uèenie o tzv.
víaznej autorite veriacich, ktorí majú
zvíazi nad satanom a u teraz ustanovova Boie krá¾ovstvo na zemi. Toto hnutie
bolo v roku 1949 odsúdené ako odporujúce letniènej tradícii a èoskoro splynulo
s hnutím Uzdravovacia obnova. Po urèitom útlme sa vrátilo na pentekostálnu
scénu v esdesiatych rokoch, keï zaèalo
ovplyvòova hnutie Viery, a zaèiatkom devädesiatych rokov, keï spolupôsobilo pri
vzniku tzv. Torontského poehnania.

David Wilkerson
a Teen Challenge
Úspechy letnièného kresanstva sa prejavili
nielen v kvantitatívnom náraste poètu
priaznivcov a veriacich, ale tie v stále
väèej popularite niektorých kazate¾ov.
Z nich najznámejím sa stal kazate¾
Assemblies of God David Wilkerson.
Pôsobil vye tyridsa rokov v New Yorku
v tvrtiach Brooklyn a Bronx medzi gangmi mladistvých delikventov a narkomanov.
Po prvotných neúspechoch zhromadil
okolo seba skupinku konvertitov a podnietili tak vznik hnutia, ktoré bolo schopné ponúka mladistvým nielen akútnu
sociálnu pomoc, ale aj vstup do komunít,
v ktorých mohli evanjelizaène pôsobi
medzi svojimi vrstovníkmi. Toto hnutie,
známe pod názvom Teen Challenge, sa
postupne rozírilo do celého sveta a
Wilkersonovo úsilie si èoskoro získalo
veobecný obdiv nielen v cirkevných kruhoch, ale aj v kruhoch sociálnej prevencie.
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Wilkersonova prvá kniha vydaná v roku
1963 pod názvom Dýka a krí sa stala svetovým bestsellerom a opakovane inpirovala zástupy nových nasledovníkov, aby
h¾adali letniènú skúsenos.

Letnièiari v bývalom
Èeskoslovensku
Prvé letnièné zhromadenie na území
bývalého Èeskoslovenska vzniklo v roku
1910 na severnej Morave (Pavel Wojnar).
Letnièné skupiny boli rakúsko-uhorskými
úradmi registrované ako náboenský spolok Rozhodní kresania a v období prvej
republiky sa írili predovetkým v oblasti
Tìína a v okolí Prahy  tu pod názvom
Záchranný spolok Tábor (Josef Novák).
Po zákaze v období 2. svetovej vojny a
neskôr i v komunistickom reime boli letnièiari nútení pokraèova vo svojej èinnosti v podstate ilegálne. Najprv boli krytí
aktivitami Cirkvi bratskej, ale pre vzrastajúce napätie s vedením tejto cirkvi sa
rozhodli v roku 1977 obnovi vlastnú
denomináciu pod názvom Cirkev rozhodných kresanov letnièných. Vytrvalé
snahy o jej legalizáciu viedli èoskoro a
k súdnym procesom, kde alovali tát za
rozdielnu interpretáciu Ústavy v oboch
èastiach federácie (na Slovensku boli letnièné zhromadenia povolené u skôr).
Tieto spory boli ukonèené v januári 1989
oficiálnou registráciou letnièných kresanov pod názvom Apotolská cirkev. V Èeskej republike má Apotolská cirkev v súèasnosti svoje administratívne stredisko
v Kolíne a zahrnuje vye dvadsa zborov
po celej ÈR s viacej ne dvoma tisícami èlenov. Nie je vak jedinou denomináciou,
ktorá vzila z letniènej tradície. Unitársku
vetvu (tzv. Oneness) reprezentujú nasledovníci amerického uzdravovacieho kazate¾a Williama Branhama (1909  1965),
ktorých významná èas teraz vystupuje
pod názvom Slobodná ¾udová misia (pod
vedením nemeckého misionára E. Franka).

letnièného hnutia bolo pre túto obnovu,
pre ktorú sa vil názov charizmatické
hnutie (z gréc. charizma = dar z milosti),
príznaèné to, e dar jazykov sa nepovaoval za nevyhnutný znak krstu v Duchu
Svätom. Navye jeho èlenovia nejavili
výraznú túbu po opustení existujúcich
cirkví.
Aj keï za otca druhej vlny pentekostalizmu sa zvykne oznaèova episkopálny
duchovný Dennis Bennet z Kalifornie,
k¾úèovým pripravovate¾om novovznikajúceho charizmatického hnutia bol pôvodne
letnièný kazate¾ David du Plessis. Ten vraj
v roku 1936 dostal proroctvo, e Boh zole
do tradièných cirkví svojho Ducha a pouije na to du Plessisa ako svoj nástroj.
V roku 1948 nadviazal du Plessis kontakt
so Svetovou radou cirkví a na zaèiatku
esdesiatych rokov sa zúèastnil ako pozorovate¾ na II. vatikánskom koncile. Napriek tomu, e du Plessis bol v roku 1962
vylúèený zo zdruenia letnièných zborov
Assemblies of God, neustal vo svojom ekumenickom úsilí a stal sa prvým nekatolíkom, ktorý v roku 1983 získal za vynikajúcu slubu celému kresanstvu zlatú medailu Good merit od pápea Jána Pavla II.

Katolícka
charizmatická obnova
Vzah ku katolíctvu nadobudol v novovznikajúcom hnutí zásadnú dôleitos.
V roku 1967 sa charizmatické obdarovanie
objavilo aj medzi èlenmi Katolíckej cirkvi
na amerických univerzitách Duquesne
v Pittsburghu a Notre Dame v Indiane.

V Pittsburghu to boli dvaja laickí uèitelia
teológie R. Kiefer a B. Storey, ktorí pod
vplyvom knihy Davida Wilkersona Dýka a
krí zaèali h¾ada letniènú skúsenos
v rámci katolíckych modlitbových zhromadení. Na Notre Dame University zasa
skupina katolíckych intelektuálov prijala
dary Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk èlenov Assemblies of God. Títo
letnièní katolíci vak od zaèiatku nemali
v úmysle opúa Cirkev a naopak sa zdalo,
e skúsenos krstu v Duchu upevòuje ich
katolícku orientáciu, vrátane mariánskej
úcty. To viedlo zo strany klasických letnièiarov k istému roztrpèeniu, tým skôr, e
po urèitom váhaní celé hnutie oficiálne
zatítila autorita belgického kardinála
Leona J. Suenensa a nemeckého teológa
Heriberta Mühlena. Pod názvom Katolícka
charizmatická obnova (KCHO) sa poèas
sedemdesiatych rokov definitívne oddelilo
od letniènej terminológie a etablovalo sa
ako uznávaná zloka katolíckej spirituality.

Mesiáske idovstvo
Pozoruhodným javom vak bolo, e pribline v tom istom èase sa zaèali v Kalifornii
v prostredí hippies a jeiovského hnutia
objavova charizmatické tendencie aj v rámci klasického judaizmu. (K výrazným skupinám jeiovského hnutia sa zaraïuje aj extrémna skupina Deti Boie Davida Berga.
Tá sa neskôr pod názvom Rodina lásky
preslávila predovetkým sexualizáciou kresanstva a vysielaním dievèat-misionárok
do ulíc na získavanie nových muských konvertitov. Metódou tejto kandalóznej misie
bolo tzv. Flirty-Fishing  rybárèenie

Druhá vlna
 charizmatické hnutie
Po urèitom odlive mylienok a dôrazov
klasického letnièného hnutia v období
2. svetovej vojny dolo na prelome 50. a
60. rokov znovu k ich renesancii, tentoraz
vo vnútri tradièných cirkví. Na rozdiel od
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flirtovaním.) Tieto tendencie viedli k vykrytalizovaniu tzv. Mesiáskeho idovstva,
judaistického prúdu, ktorý vyznáva Jeia
ako Mesiáa a Boha, i keï sa pritom usiluje
o zachovávanie tradiènej idovskej vierouky a liturgie. Toto hnutie sa èasom prelialo z USA do Izraela, kde v súèasnosti predstavuje jeden z najdynamickejích idovskokresanských prúdov.

Pastierske hnutie
V charizmatickom hnutí existovala snaha
obnovi a oivi existujúce kresanstvo
zvnútra, avak túba nerozde¾ova cirkvi
nezabránila tomu, aby èinnos mnohých
charizmatických skupín neviedla ku konfliktom s autoritami. Bolo to spôsobené
predovetkým tým, e mnohí charizmatici
zaèali zaklada vlastné medzidenominaèné organizácie, ktorými sa usilovali prerasta jestvujúce cirkevné spoloèenstvo.
Organizátori tohto tzv. Pastierskeho hnutia (Shepherding Discipleship), z ktorých
najznámejí bol Derek Prince, zdôrazòovali autoritu charizmatických vodcov napriek
èlenstvu v existujúcich cirkvách. To viedlo
k mnohým napätiam a kontroverziám i
medzi samotnými charizmatikmi a po urèitom váhaní bola koncepcia Pastierskeho
hnutia odmietnutá. (Derek Prince sa
neskôr verejne od niektorých aktivít tohto
hnutia ditancoval a z niektorých svojich
postojov sa kajal.)
Antidenominaèné pôsobenie sa zaèalo
prejavova skôr tým, e nezávislí charizmatici zaèali vystupova zo starých cirkví a
zaklada samostatné zbory. Zatia¾ èo charizmatická obnova v tradièných cirkvách
v poslednom èase prejavuje zrete¾né známky odlivu, v devädesiatych rokoch sú to

. . . . .
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práve samostatné zbory, ktoré vykazujú
mimoriadne misijné úspechy po celom
svete (juhovýchodná Ázia, Afrika, Juná
Amerika).

Charizmatické hnutie
v Èeskoslovensku
Zaèiatky charizmatického hnutia v Èeskoslovensku mono sledova u od zaèiatku
70. rokov a sú spojené s pôsobením po
èesky hovoriaceho Anglièana Johna
McFarlana. Zásadnou udalosou pre rozvoj
hnutia bola charizmatická konverzia pastora zhromadenia Èeskobratskej cirkvi
evanjelickej v Prahe na Maninách Dana
Drápala v roku 1979. V tom èase sa do
ÈSSR v stále väèej miere paovala charizmatická literatúra a vznikajúce charizmatické hnutie bolo najväèmi ovplyvnené
uèením predstavite¾a Pastierskeho hnutia, profesora univerzity v Cambridge
Anglièana Dereka Princea. Navzdory tlaku
zo strany tB prelo maninské spoloèenstvo explozívnym rastom a v rokoch 1977
 1989 dvanásnásobne zväèilo poèet
svojich èlenov. Pre vierouèné a organizaèné nezhody (neuznávanie krstu detí na
jednej strane a regionálne èlenenie a skupinkový systém na druhej strane) sa vak
v roku 1990 oddelilo od materskej cirkvi
a premenovalo sa na Kresanské spoloèenstvo Praha. Poèet jeho èlenov sa stabilizoval na súèasných asi 800 dospelých
prísluníkov.
Zhromadenia s podobným zameraním vznikali po roku 1989 po celej ÈSFR
a v Èeskej republike tvoria v súèasnosti
tzv. Kresanské spoloèenstvá  mnohopoèetný zväzok vye 30 nezávislých charizmatických zhromadení.
Popri ïalích zhromadeniach, ktoré nechcú by
zaèlenené pod nijakú denomináciu (Dobrá správa v Jablonci nad Nisou,
Caesarea v Opave, Jei
príde v Brne), tu pôsobia
aj poèetne ve¾ké skupiny
katolíckych charizmatikov pod vedením P. Alea
Opatrného, P. Michaela
Slavíka a P. Michaela pilara, ktorý vystriedal vo
funkcii hlavy KCHO jej
dlhoroènú koordinátorku
Katarínu Lachmanovú.
Okrem toho pôsobí v ÈR
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i celá jedna charizmatická denominácia 
Jednota bratská. V nej charizmatické krídlo na èele s Evaldom Ruckým získalo prevahu nad tradièným smerom a priviedlo
Jednotu bratskú ku schizme.

Tretia vlna  Vinièné
hnutie a hnutie Viery
Od zaèiatku osemdesiatych rokov mono
pozorova v rámci druhej vlny istý presun
akcentu. Dôraz sa zaèal klás na dary
uzdravovania, vyháòanie diabla a na Boiu
moc a zázraky pôsobiace tu a teraz. Dary
Ducha sa prestali vníma ako aktuálne
obdarovanie, ale skôr ako dispozícia, ktorú
mono duchovným úsilím ïalej rozvíja.
Aby sa tento prúd odlíil od tradièného letnièného (prvá vlna) a charizmatického
(druhá vlna) hnutia, zaèalo sa o tomto
hnutí hovori ako o tretej vlne vylievania
Ducha Svätého.
Najznámejím predstavite¾om tretej
vlny sa stal zakladate¾ zdruenia amerických zhromadení Vinica (Vineyard
Christian Fellowship), bývalý dezový
hudobník John Wimber. Na prelome 70. a
80. rokov pôsobil Wimber vo Fullerovom
seminári v Pasadene v Kalifornii a jeho
hlavnou témou sa stala tzv. evanjelizácia
mocou. Tá videla významnú podporu kresanskej misie v tzv. znameniach a zázrakoch  predovetkým v masových uzdravovaniach, v omdlievaní pod mocou
Ducha a vo vyháòaní diabla. Pod vplyvom
týchto znamení sa tisíce a tisíce ¾udí zaèali znova obraca k Bohu, èo vyvolalo
nadenú expanziu, ktorá toto hnutie rozírila do celého sveta. Sám Wimber kládol
k¾úèový dôraz na moc Boieho Ducha a na
rozdiel od charizmatického hnutia zaèal
popiera, e by krst Duchom bol nutnou
skúsenosou ivota obrodeného kresana.
Pod¾a Wimbera môe jednotlivec prija
dary Ducha Svätého aj bez toho, e by preiel skúsenosou krstu v Duchu Svätom,
take skôr ne o krste sa v rámci tretej
vlny zaèalo hovori o naplnení èi zmocnení Duchom Svätým (v zmysle zmocnenia na nieèo).

Torontské poehnanie
Najväèí rozruch, ktorý upútal pozornos
verejnosti na zhromadenia tretej vlny,
nastal v prvej polovici devädesiatych
rokov v súvislosti s tzv. Torontským
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poehnaním. To malo zaèiatok v roku
1993 v torontskom letiskovom zhromadení Airport Vineyard Church u pastora
R. Clarka. Znovu a obzvlá intenzívne sa
v òom objavili fenomény pripomínajúce
zaèiatky letnièného hnutia  divoké telesné prejavy exaltácie spojené s tzv. svätým
smiechom, levím revom, psím tekotom a
kohútím kikiríkaním, kàèmi a mykaním
celým telom. Ale znovu sa objavilo i to, èo
poznáme z dejín vetkých prebudeneckých
hnutí  odsúdenie zo strany materských
denominácií. Opä sa ukázalo, e letnièní a
charizmatickí kresania sú ve¾mi citliví na
kadé nové prejavy, a zatia¾ èo niektorí ich
prijímajú s nadením ako platformu pre
nové a intenzívnejie zjednocovanie, iní sa
od nich tvrdohlavo ditancujú. Torontské
poehnanie vsalo do seba mylienky i akcenty vetkých prúdov minulosti (Uzdravovacej obnovy, hnutia Neskorého daïa i
hnutia Viery), ale namiesto zjednotenia sa
zaèalo rozde¾ova, èo pripomína osud i
posledného ve¾kého hnutia, ktoré sa ako
búrka prehnalo cez obnovu v Duchu
Svätom  hnutia Viery.

Hnutie Viery
Zaèiatky hnutia Viery spadajú do jedného
zo zaèiatkov charizmatického hnutia esdesiatych rokov, ale teológia i prax hnutia
Viery sú znaène odliné. Spájajú kresanské uèenie o Boej moci s hnutím ¾udského
potenciálu, jedného zo zdrojov hnutia New
Age. Hnutie Viery hlása, e je v monostiach kadého èloveka, aby bol zdravý,
astný, bohatý, dokonca vytváral realitu,
v ktorej ije. Pod¾a tohto uèenia Boh chce,
aby èlovek vo vetkých smeroch prosperoval. Jediným limitujúcim faktorom je ¾udská viera, respektíve ¾udská reè. Èlovek
má len to, èomu skutoène verí, o èom
hovorí ako o hotovej veci. Veriaci kresan
má by pod¾a tohto uèenia absolútne zdravý, bohatý a vestranne úspený, a keï to
tak nie je, je to chyba èloveka, pretoe má
malú vieru, prípadne je to vplyv démonov,
ktorými je èlovek posadnutý.
Za duchovného otca hnutia Viery sa
povauje bývalý letnièný kazate¾ Kenneth
E. Hagin, ktorý nadväzoval na tradíciu
pozitívnej teológie E. W. Kenyona (1867
 1948) a v pädesiatych rokoch preiel
Uzdravovacou obnovou. Svojim nasledovníkom sugeroval odmietanie lekárskej starostlivosti, a aj keï ho obviòovali, e takto
spôsobil nieko¾ko úmrtí, jeho chýr stále
rástol. V roku 1967 zaloil v oklahomskej

Tulse vlastnú biblickú kolu Rhema Bible
Institut a vytvoril z tohto mesta svetové
centrum hnutia Viery. Odtia¾ íril svoje
mylienky o prosperite do celého sveta,
zvlá medzi klasické letnièné a charizmatické zhromadenia, take poèas nasledujúcich rokov boli ním poznamenaní nielen
najznámejí pastierski kazatelia B. Mumford èi Ch. Simpson, ale aj letnièní kazatelia ako Yonggi Cho v Junej Kórei èi
R. Bonnke v Afrike. Najmä èierny kontinent je ve¾mi ovplyvòovaný Haginovými
mylienkami a juhoafrický Johanesburg sa
stal najvýznaènejím centrom hnutia Viery
na junej pologuli.

Súèasná situácia v ÈR
V súèasnosti Èeskú republiku najväèmi
ovplyvòuje európske centrum hnutia Viery
vo védskej Uppsale. Jeho hlavnou postavou je Haginov iak Ulf Ekman, ktorý je
súèasne vedúcim medzinárodnej organizácie Slovo ivota. V súèasnosti má Slovo
ivota vlastnú biblickú kolu v Brne a jeho
zhromadenia vedú èiastoène èeskí, èiastoène védski vedúci.
Druhú rodinu zborov hnutia Viery
predstavuje dielo austrálskeho misionára
Steva Rydera, ktorý priiel do Èeskoslovenska zaèiatkom roku 1990 a poèas nieko¾kých impozantných uzdravovacích misií
zaloil v ÈR nieko¾ko zborov pod názvom
R.O.F.C. (Reach out for Christ). Ryderove
zbory sa uchytili predovetkým na Morave
a ich hlavným predstavite¾om je pastor
Todd Levin z Bruntálu.
Napokon k hnutiu Viery patria v Èeskej republike aj misijné aktivity pod názvom Nový ivot v Ústí nad Labem (orientovaný na Zbor viery v Budapeti), Holy
Ghost End Time Ministries ugandského
misionára Festusa Nsohu v oblasti Loun,
ïalej praské biblické koly Dómata (strechy) a Victory Christian Center, Kresanské spoloèenstvo viery v Dobøíi a praské
Nové zaèiatky Alexandra Fleka. Uèenie
hnutia Viery zastáva i extravagantný austrálsky reemigrant John Podmolik, ktorý
zaloil v roku 1998 v Olomouci cirkev
Pánova cesta (Cesta Panujúceho) a pokúa
sa kompiláciou èeských a anglických textov vytvori vlastný preklad Biblie.
PROKOP REME
Ilustraèné snímky: JAN KOTRÈ
(Príspevok o situácii na Slovensku uverejníme v budúcom èísle)
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REPORT
Zneuívanie hostií
Don Giuseppe Cozzolino, správca farnosti v Neapoli, zruil vo svojej farnosti
prijímanie Eucharistie na ruku, aby
zabránil zneuívaniu hostií satanistami
a zaklínaèmi. Pod¾a talianskej tlaèe kòaz
pozoroval, ako jednu hostiu poèas prijímania na ruku odniesli. Pretoe vedel o
satanistických a èarodejníckych praktikách vo svojej farnosti, rozhodol sa, e
u nebude praktizova prijímanie na
ruku, ktoré bolo v Taliansku nedávno
zavedené. Odôvodòuje to tým, e v opaènom prípade nemono vylúèi zneuívanie hostií na èierne ome a iné rituály.
(KIPA/TK KBS)

Bohosluby pre
400 èarodejníkov
A 400 èarodejníkov najmä zo severnej
Ugandy sa zrieklo svojich praktík a
zaèlenilo do Cirkvi Krista Krá¾a v hlavnom meste Ugandy Kampale. Pris¾úbili,
e budú vies úprimný kresanský ivot.
Oznámili to ete v júni t. r. bieli otcovia
v vajèiarskom Luzerne. Rozruch spôsobil na Afriku nezvyèajne ve¾ký poèet
kajúcich èarujúcich doktorov. Bývalí
èarodejníci sa objavili na bohoslubách
vo svojich leopardích kouinách èi odevoch z divých maèiek. Pred veriacimi
vyhlásili svoju ¾útos a vô¾u vzda sa
ivota èarodejníka. Okrem toho 15 z
nich vydalo verejné svedectvo o tom, e
chorých a tých, èo h¾adali útechu, klamali predstieranými hlasmi duchov a
tajnými ceremóniami a za odmenu iadali peniaze alebo kravy. Obrátenie 400
èarodejníkov je pod¾a afrických misionárov v Luzerne predovetkým dielom,
ktoré sa podarilo misionárovi Rossovi
Russoovi. Èarodejníkov presvedèil o ich
neúprimných alebo prinajmenom
pochybných praktikách. Ich zákazníci sa
v ostatných rokoch rozmnoili, pretoe
¾udia sú bez pomoci vystavení chorobám a ijú v rastúcej biede. Èarodejníkov vak vyh¾adávajú aj vzdelanejí
¾udia.
(KIPA/TK KBS)
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Vyvolenie a poslanie

a
E l o h í m
Nedávno sa na internete objavila nová
slovenská stránka jedného z pozoruhodných náboenských prúdov  raëlián
(http://www.home.sk/www/rael). Jeho
stúpenci sú zaujímaví u tým, e sa ve¾mi
ostro ohradzujú proti tomu, keï ich hnutie niekto nazýva náboenstvom. Raëliánske hnutie toti patrí do kategórie tzv.
nových náboenských smerov, ktoré na
miesto bostiev dosadzujú mimozemské
civilizácie. V súèasnej iracionálnej ére
majú tieto uèenia, ktoré zároveò uspokojujú náboenské potreby i pseudovedecké predstavy èloveka, ve¾ký ohlas. Popri
u nás najznámejích tzv. kontaktérov
Ing. Bendu (pôsobiacich predovetkým
v Èeskej republike), je svetoznáma a aj
na Slovensku pôsobiaca práve organizácia raëliánov. K základom jej uèenia toti
patrí, e vetky náboenstvá sú v skutoènosti iba nepochopenými stretnutiami
s mimozemanmi. ¼udia si vo svojej nechápavosti z týchto mimozemanov urobili bostvá a zaèali im preukazova náboenskú úctu. Dnes je vak vraj ¾udstvo
také vyvinuté, e mimozemania s ním
mohli nadviaza skutoèný kontakt a da
sa pozna vo svojej skutoènej podobe

Neèakané stretnutie
Ako svojho predstavite¾a na Zemi si mimozemania zvolili istého francúzskeho novinára, s ktorým sa stretli vo francúzskych
horách v roku 1973. Zmienená internetovská stránka toto stretnutie vykres¾uje
nasledujúcimi slovami:
Dòa 13. decembra 1973 sa vtedy 27roèný francúzsky novinár Claude Vorilhon

. . . . .
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(Raël) stretol poèas rannej prechádzky
v horách v centre
Francúzska s návtevníkom z inej
planéty
menom
Jahve. Ten mu nasledujúcich es dní,
poèas
osobného
rozhovoru na paluClaude Vorilhon
be UFO, odha¾oval
pravdu o naom
pôvode a o histórii i budúcnosti Zeme.
Napokon ho poiadal, aby zriadil vyslanectvo na opätovné privítanie mimozemanov na Zemi. Bytos bola asi
120 centimetrov vysoká, mala dlhé tmavé
vlasy a krátku briadku, mand¾ové oèi,
olivovú pokoku a oplývala humorom a
harmóniou. Poèas stretnutia okrem
iného Jahve Raëlovi povedal: My sme tí,
ktorí vytvorili ivot na Zemi. Nesprávne
ste nás povaovali za bohov. Stáli sme
pri zrode vetkých hlavných náboenstiev. Teraz, keï ste dostatoène zrelí, aby
ste to pochopili, radi by sme s vami oficiálne vstúpili do kontaktu.
Sám Raël o tom rozprával, e 13. decembra 1973 na ceste do zamestnania
odrazu pocítil ve¾ké nutkanie odboèi do
hôr. Tam v jednom vyhasnutom kráteri
Puy-de-la-sollas zbadal nieèo v tvare asi
sedem metrov irokého a dva a pol metra
vysokého zvona. Ten sa k nemu priblíil,
zastavil sa asi dva metre nad zemou, vysunuli sa z neho schody a po nich vystúpila
zvlátna bytos, ktorá s ním plynulo hovorila po francúzsky. Pozvala ho dovnútra a
v rozhovore mu povedala skutoènosti, ktorých je od toho okamihu náruivým hlásate¾om.
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Raëlovi údajne mimozemania povedali,
e výbuchom atómovej bomby v Hiroime
zaèal nový vek ¾udstva  vek Vodnára. Mimochodom nástup nového veku Vodnára
je jedným zo základných atribútov uèenia
New Age a v súèasnosti sa teí ve¾kej
ob¾ube, ia¾, aj medzi niektorými modernými kresanmi. Preto sa mimozemskí
stvoritelia ¾udskej rasy, tzv. Elohím, rozhodli posla na svet svojho posla, ktorý
by ¾udstvu koneène povedal pravdu. A tak
práve na hlavný sviatok narodenia Krista,
25. decembra 1945, uniesli mladé francúzske dievèa (Raëlovu matku) a oplodnili ju, aby sa stala matkou vyvoleného
posla poslednej éry. Jej pamäový záznam
potom úmyselne vymazali, aby si nemohla spomenú, kto je otcom jej syna. (Vraj
v skutoènosti vôbec nevedela, s kým diea
poèala.) Posol má za úlohu ¾udstvu poveda, e sme vlastne výsledkom laboratórnych pokusov vedcov vyspelej mimozemskej civilizácie, ktoré uskutoèòovali na
Zemi potom, èo im túto èinnos zakázali
na ich planéte. Títo bádatelia vytvorili
nás i kadú formu ivota na Zemi pomocou génového ininierstva a poznania
truktúry DNA. Kadá skupina vedcov vytvorila predstavite¾ov jednej ¾udskej rasy
a teda tak ako my na Zemi i Elohím majú
rôzne rasy. Sú to mui i eny a môu ma
deti rovnako ako my. Doívajú sa 700 a
1200 rokov a tí, èo sú prijatí do rady veèných, môu i v podstate naveky. Vo vesmíre samozrejme existuje mnostvo iných
civilizácií a iných rás.
Aby vak s nami mohli Elohím udriava kontakt a vzdeláva nás, posielali
k nám z èasu na èas svojich vyslancov, ako
bol napríklad Moji, Budha, Jei alebo
Mohamed. ¼udia vak boli tak málo vyspelí, e si vetko vysvet¾ovali nadprirodzene
a vytvorili ve¾a náboenstiev. Posledným
z poètu týchto poslov je Vorilhon, ktorý
dostal od mimozemanov nové meno 
Raël  a poslali ho do súèasnej éry apokalypsy. Tá sa pod¾a gréckej etymológie
vysvet¾uje ako éra odhalenia. A teraz 
v tomto nastupujúcom osvietenom veku
Vodnára  je toti ¾udstvo také vyspelé, e
je schopné pochopi, e nijaký boh neexistuje a e za vetkým nepochopite¾ným
stoja iba vyspelé mimozemské civilizácie.
Preto sám Raël nazýva svoje uèenie ateistickým náboenstvom.
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Nástup veku Vodnára
Tí, èo ohlasujú nástup veku Vodnára nikdy
nezabudnú doda, e kresanstvo (a teda aj
Cirkev), ktoré pôsobilo vo veku Rýb, splnilo svoju úlohu a v doh¾adnej budúcnosti
zanikne. Tento istý argument pouívajú aj
raëliáni, napriek tomu, e v Biblii nás Jei
ubezpeèuje o opaku: A ja ti hovorím: Ty si
Peter a na tej skale si postavím Cirkev a
pekelné brány ju nepremôu. (Mt 16, 18)
V jednej z najznámejích Raëlových publikácií so sugestívnym názvom Kniha, ktorá
hovorí pravdu (Le Livre qui dit la Vérité,
r. 1974) sa v tejto súvislosti píe: Nastáva
èas konca sveta. Nie konca sveta v zmysle katastrofy, ktorá by znièila svet, ale
koniec sveta Cirkvi, pretoe tá skonèila
svoju úlohu. Ilo o rozírenie diela, ktoré
malo umoni spoznanie stvorite¾ov pri
ich opätovnom príchode. Ako ste spozorovali, kresanská cirkev odumiera. To je
koniec tohto sveta, lebo u splnil svoje
poslanie, hoci s mnohými omylmi, keï
sa snail tak dlho zboòova stvorite¾ov.
Tento spôsob sa osvedèoval a do nástupu vedeckej civilizácie, keï mal nasta
v ich myslení prudký obrat. ( ) Dospeli
ste do zlatého veku. Vy, ¾udia zo Zeme,
lietate do nebies, rádiovými vlnami prenáate vae hlasy do tyroch kútov Zeme,
priiel èas, aby sa vám odhalila pravda.
Ako bolo napísané, vetko nastáva teraz,
keï Zem vstúpila do znamenia Vodnára.
Vetko je predvídané u dvadsadvatisíc
rokov, odkedy sa stvoritelia rozhodli
vykona svoje dielo na Zemi, pretoe
pohyb galaxie predpokladá toto poznanie. Znamenie Rýb je charakteristické
pre Krista a jeho rybárov a Vodnár, ktorý
po nich nasleduje, je tu od roku 1946.
Éra, v ktorej izraelský ¾ud nachádza
svoju zem, je prechodom do novej éry
Vodnára. Toto odhalenie vráti nádej a
astie mrzutým svojím svetlom, ktoré
prináa, ale tie urýchli pád cirkvi, ktorá
má jedinú monos: pochopi svoj omyl a
da sa do sluieb pravdy. Ako èasto zo
vetkých strán poèúvame takúto útoènú
argumentáciu, a je to nápadné
Raëliáni dokonca tvrdia, e sa Cirkev
dopustila zásadných omylov, najmä tým, e
vkladala prive¾a nadprirodzenosti do
pravdy, ako aj tým, e nesprávne vykladá
biblické písma, keï nahradila slovo
Elohím, ktoré oznaèuje stvorite¾ov, slovom Boh v jednotnom èísle. V hebrejskej
reèi je Elohím mnoné èíslo od Eloha,

take stvoritelia boli zmenení na jedného
nepochopite¾ného Boha  píe sa na uvedenej internetovskej stránke.
Z tohto dôvodu hebrejský termín
Elohím, prekladaný zvyèajne ako Boh, Raël
prekladá ako tí, ktorí prili z oblohy. I
keï je takýto výklad iste ve¾mi pútavý a
môe tým, èo sa nevedia vyrovna s náboenskými predstavami, da akoby racionálne vysvetlenie, v skutoènosti je iba pseudovedeckou úvahou, presvedèivou iba pre
tých, ktorí nemajú o pouívaných argumentoch skutoèné znalosti. A to sa vzahuje aj na doklady jazykové. Napríklad
v uvádzanom citáte pouívané hebrejské
slovo Elohím je v skutoènosti tzv. plurál
majestaticus od slova Eloah  Boh. Tento
plurál sa pouíva ako výraz úcty. Uvádzaný
preklad tí, èo prili z neba nemá potom
jazykovo nijaké opodstatnenie. Podobným
spôsobom Raël vysvet¾uje i mnoho ïalích
náboenských spisov tak, aby vyzneli ako
svedectvá o stretnutí s mimozemanmi.
Tak môe napríklad výrok o tom, e sa
Duch Boí (ruach Elohím) vznáal nad
vodami (Gn 1, 3) vysvet¾ova tak, e
Elohím robili výzvedné lety a umiestòovali umelé satelity okolo Zeme, aby mohli
tudova podmienky a atmosféru.
Aj najrôznejie náboenské obrady
vysvet¾uje Raël v duchu svojho ateistického náboenstva. Napríklad krst (vykonávaný i v jeho náboenstve) vysvet¾uje
ako odoslanie bunkového kódu dotyèného
do mimozemskej banky prostredníctvom
krstiaceho. Ten si vraj namáèa ruky preto,
aby mal vodivejí kontakt a mohol lepie
sprostredkova odovzdanie.

Zmyslová meditácia
Popri krste je pre raëliánov asi najdôleitejím náboenským úkonom tzv. zmyslová
meditácia. Ide v nej o uspokojenie vetkých
zmyslov, pretoe  ako hlása Raël  prebudením zmyslov sa prebúdza aj myse¾. Preto
je Raël proti akémuko¾vek obmedzovaniu
sexuálnych preferencií jednotlivca. Verí toti, e zmyslové neuspokojenie vedie èloveka k agresivite a ku zlu. Preto hlása: Vetko
je dovolené na ceste k dosiahnutiu skutoèného uspokojenia a otvorenia tela, a tým
aj k otvoreniu mysle. Keï dôjde k nechcenému splodeniu dieaa, celkom jednoznaène je za interrupciu. Manelský zväzok
vidí ako nepotrebný na dosiahnutie skutoèného vzájomného uspokojenia. ¼udia sa
toti vyvíjajú a pokým sa vyvíjajú kadý
iným smerom, nemajú sa k sebe viaza.

Prevratné objavy
V poslednom èase na seba táto organizácia
upozornila svojou jednoznaènou podporou pokusov o klonovanie ¾udí. Raël
dokonca zaloil organizáciu CLONAID (viï
http://www.clonaid.com), ktorá má v budúcnosti klonova potomkov pre homosexuálne a neplodné páry. U je dokonca
urèená aj cena za túto slubu  200 tisíc
dolárov. Zároveò zaloil i organizáciu
INSURACLONE, ktorá ponúka za poplatok
50 tisíc dolárov uchováva genetický kód
dieaa vo svojej banke pre prípad, e by
zomrelo (bolo zabité) a rodièia by si elali
vyklonova rovnakého potomka. Raël s¾ubuje i nesmrte¾nos umonenú klonovaním. Plánuje, e starnúce osoby si vdy
vyklonujú mladého dvojníka, ktorému
odovzdajú celú svoju osobnos vrátane
vedenia a záitkov, a tak budú pokraèova
vo svojej existencii. Predpokladá, e kadá
osoba bude i 700 a 1200 rokov. Pán
Martin Ivanèák, predstavite¾ Raëliánskeho
hnutia na Slovensku, vysvet¾uje: Elohím,
nai stvoritelia, sú veèní. Znamená to, e
pomocou poznatkov z oblasti genetického ininierstva a z buniek, ktoré sa im
odoberú asi v 18. roku ich veku, sú
schopní vyklonova a oivi dospelú
osobu. Preto, ak táto osoba zomrie, stroj
pomocou kódu DNA vybuduje znovu celú
bytos zhodnú s pôvodnou a do mozgu
zapíe obsah, ktorý sa nahrával poèas predchádzajúceho ivota. Sledujte
vedecké objavy a uvidíte, e je to moné.
Tým je bytos pripravená na ïalí ivot
v trvaní a 1200 rokov (ako prví ¾udia
z Biblie). Takýmto spôsobom bol oivený
Kristus i ïalí proroci, ktorí sú vedecky
udriavaní pri ivote, a kým sa zas vrátia na Zem. Kadý pozitívny èlovek, ktorý
il v láske, pomáhal ¾udstvu v jeho vývoji a úprimne h¾adal pravdu, bude ma po
smrti právo na veèný ivot na planéte
veèných. Vetci s negatívnou bilanciou
budú tie znovu stvorení pre veèné utrpenie. Vetky mylienky a èiny kadého
jednotlivca zaznamenáva ve¾ký poèítaè,
ktorý zachytáva ve¾mi jemné vlny vysielané mozgom kadého z nás. Tie sa
potom pouijú pri súdení a nahrajú sa
do mozgu znovu vytvorenej bytosti
z bunky, ktorá sa v èase smrti kadému
odoberá na dia¾ku.
Plány do budúcnosti tohto hnutia
zahrnujú i reformu kolstva a celej spoloènosti. Pod vedením raëliánov budú toti
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koly zruené a deom sa budú vedomosti
odovzdáva priamo injekciami do mozgu.
Pán Ivanèák to vysvet¾uje nasledovne:
Nazývame to chemické uèenie. Americký profesor Allan Jacobson vycvièil kreèky a potkany a potom vstrekoval do tiel
úplne netrénovaných jedincov extrakt
z mozgu pokusných zvierat. Pamä týchto zvierat sa zvýila o skúsenosti kreèkov alebo potkanov, ktoré boli Jacobsonom a jeho ¾uïmi vychovávané mnostvom pokusov. Po zdokonalení bude táto
technológia pouite¾ná i pre ¾udí. Presne
na tomto princípe funguje vzdelávanie
na planéte naich stvorite¾ov Elohím. Ich
deti sa pravidelne podrobujú vstrekovaniu mozgovej pamäovej hmoty, ktorá
bola odobratá jedincom s potrebnými
znalosami, a tak sa namiesto únavného
vysedávania v kolských laviciach môu
venova len tomu, èo ich baví. Teoreticky
meni svet, rozvíja sa v porte èi umení.
Myslím si, e nae deti by neboli proti 
Nedá mi, aby som nepodotkol, e mi to pripomína scénu z katastrofického sci-fi
filmu

Vláda géniov
Vetko je teda zaloené iba na tvrdení novinára Claude Vorilhona  Raëla, ktorý sa
vyhlásil za zástupcu mimozemanov. To
vak nebráni raëliánom vo ve¾kých plánoch celosvetového dosahu. Celá spoloènos bude vraj napríklad preorganizovaná
na tzv. géniokraciu, v ktorej iba ¾udia s IQ
aspoò o 10 percent vyím ne je priemer
budú smie voli a volené budú môc by
len osoby s IQ aspoò o 50 percent nad priemerom. Pán Ivanèák to komentuje slovami:
Je to systém selektívnej demokracie a
ako u sám názov napovedá, ide o vládu
géniov. Na zaèiatku vládli surovci, ktorí
si vládu vydobyli silou. Neskôr boháèi,
ktorí kedysi dokázali usporiada najnákladnejie hostiny, alebo dnes zaplati
najlepiu reklamu a ¾udí. O vojenských
vládach ani nehovorím. Nastal èas, aby
sa koneène ujali vlády géniovia  ¾udia,
ktorí ako jediní umonili ¾udstvu rozvíja
sa. ¼udstvo svojím spôsobom predstavuje
ivý organizmus a ten nemôe prei, ak
v òom budú rozhodova vetky bunky.
Rozhodujú iba tie, ktoré sú toho schopné
a sú na to urèené  mozgové bunky. Preto
i právo voli a zastáva verejné funkcie by
mali ma iba najinteligentnejie osoby.
U od detstva by sa mala sledova a
mera inteligencia kadého jednotlivca a
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zaznamena do preukazu totonosti.
Právo voli by mali ma iba ¾udia s IQ
o 10 percent vyím ako je priemer (asi
110 %) a vládnu by mali iba jedinci s IQ
o 50 percent vyím ako priemer (asi
150 %). Neodmyslite¾nou vlastnosou kandidáta musí by ¾udomilnos, pretoe
inteligencia sa, ako vetko ostatné, dá
zneui. By inteligentný znamená vidie
rieenia tam, kde ich iní nevidia. Aj
géniokracia vak musí by zavedená
demokraticky! Kto a z akého objektívneho zorného uhla bude rozhodova o naej
inteligencii, to u p. Ivanèák neuviedol

Ambasáda pre Elohím
V najbliej budúcnosti je vak prioritnou
úlohou raëliánov vybudova ambasádu
s pristávacou plochou pri Jeruzaleme na
prijatie Elohím, ktorí by chceli nadviaza
trvalý kontakt s pozemanmi. Preto nasledovníci Clauda Vorilhona-Raëla vytrvale
iadajú od vlády tátu Izrael pridelenie jedného tvorcového kilometra pôdy na vybudovanie dôstojného stánku na privítanie
naich stvorite¾ov. Oblas pri Jeruzaleme
bola vyhliadnutá preto, e vraj práve tam
bolo prvé laboratórium
mimozemanov, v ktorom sa podarilo vytvori
pokusmi s DNA nás ¾udí.
Internetovská stránka
túto skutoènos opisuje
takto: Posolstvo diktované Raëlovi vysvet¾uje, e ivot na Zemi nie
je výsledkom náhodnej
evolúcie, ani dielom
nadprirodzeného Boha,
ale zámerný výtvor
vedecky vysoko vyspelých ¾udí z kozmu, ktorí
pouitím DNA vytvorili bytosti na svoj
obraz. Svedectvo o týchto vedcoch a ich
diele, ako aj symbol nekoneèna, môeme
nájs v starodávnych textoch mnohých
kultúr, napríklad aj v biblickej knihe
Genezis.
Na presvedèenie izraelskej vlády pouívajú raëliáni vetky dostupné argumenty.
Napríklad vo svojom liste bývalému predsedovi vlády Netanjahuovi píe Leon Mellul, podpísaný ako Sprievodca a hovorca
Mesiáa, e keï Izrael pôdu neposkytne,
budú idia opä rozpráení do celého
sveta. Keï sa raëliánom naopak vyhovie,
okamite prestanú akéko¾vek problémy
s Arabmi. Celú situáciu vidí ve¾mi jedno-
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znaène, pretoe  ako uvádza  aj tak
skôr èi neskôr bude musie izraelská
vláda súhlasi s poiadavkami naich
stvorite¾ov Elohím a ich Mesiáa Raëla.
Bez Raëla toti nemôe Izrael existova.
(There will be no Israel without Raël.)
V Raëliánskom hnutí sa celkovo ve¾a
hovorí o izraelskom národe a hebrejèine.
Sám Raël dáva svoje meno do súvislosti
s menom Izrael. Typické vak je, e napriek tomuto záujmu o idovstvo sú v hebrejských nápisoch na materiáloch raëliánov hrubé chyby. Aj vo svojom výklade o
základnom slove Elohím Raël èíta singulár
tohto slova ako Eloha, aj keï kadý tudent u po nieko¾kých lekciách hebrejèiny
vie, e ide o výnimku a e sa tento tvar
èíta Eloah. Inde zasa uvádza Múr nárekov
v Jeruzaleme ako Kotol Maharavit (namiesto HaMaaraví). Vo svojich spisoch Raël
dokonca odha¾uje hrubú neznalos judaizmu, napríklad keï uvádza, e idia krstia
svoje deti. Tieto chyby mu vak nebránia
v tom, aby prichádzal ako ten, kto koneène prináa ¾udstvu poznanie. To pod¾a
neho doposia¾ zodpovedalo výroku z proroka Jeremiáa (10, 14), ktorý Raël prekladá: Vetci ¾udia sú imbecili, pretoe im
chýba veda.

Základný symbol Raëliánskeho hnutia
Na otázku, ako pokraèujú rokovania
s izraelskou vládou a kedy sa môeme
tei na raëliánmi oèakávaný príchod naich údajných stvorite¾ov Elohím p. Ivanèák
odpovedá: Elohím si elajú prís na Zem,
vstúpi s nami do kontaktu a umoni
nám postupne ai z ich poznatkov, ktoré
predstavujú vedecký predstih 25 tisíc rokov. Pristátie kohoko¾vek na cudzom území sa povauje za poruenie zákona. Na
to, aby mohli prís ako hostia a nie ako
votrelci, potrebujú pozvánku. Tou bude
postavenie ambasády pod¾a plánov, ktoré
dali Raëlovi. Ich elaním je, aby bola
ambasáda postavená neïaleko Jeruzalema na neutrálnom území uznanom
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vetkými tátmi sveta, pretoe idovský
národ predstavuje ich priamych potomkov. Rokovania s izraelskou vládou stále pokraèujú, ale ak nedopadnú
úspene, bude ambasáda postavená na
inom mieste. Pod¾a mojich informácií
by mala by ambasáda postavená do
roku 2025 a 2030, ak budú splnené
ïalie bezpeènostné podmienky. Predpokladáme aj vytvorenie jedného celosvetového tátu, jednej meny, jedného
spoloèného jazyka, zavedenie robotov
a odstránenie akej a nezáivnej práce, neskôr zruenie armády, peòazí,
dedièstva a nastolenie géniokracie a
humanitarizmu. Vïaka vede budú
chromí chodi, hluchí poèu a slepí
vidie. Nauèíme sa ovláda poèasie a
prírodné ivly. Zloèincov budeme lieèi
a nie zabíja. Rozlútime kód DNA a
sami sa staneme tvorcami ivota v skúmavkách a mono i na iných planétach. Tieto veci sa postupne dejú a
záleí len na ¾udstve, ako vyuije
svoj potenciál. Môe sa tak rýchlo rozvinú, ako rýchlo sa môe znièi.

Raëliánske hnutie
Raëlovo uèenie nalo ohlas doposia¾ asi
u pädesiattisíc ¾udí a organizácia,
ktorú zaloil, má poboèky v osemdesiatich piatich krajinách. Misia v Èeskej
republike je organizovaná zo Slovenska. Na vrchole organizácie stojí samozrejme sám Raël, formálne volený na
sedemroèné obdobie. Oficiálne sa nazýva Sprievodca sprievodcov. To vychádza zo zvyku titulova duchovných tejto
organizácie ako Guide  Sprievodca.
Modlitbu raëliáni chápu ako pokus
o telepatický kontakt s naimi stvorite¾mi  Elohím. Medzi ich hlavné sviatky,
ktoré kadoroène slávia, patria: prvá
nede¾a v apríli  pamiatka vytvorenia
prvého èloveka na Zemi; 6. august 
výroèie Hiroimy a tým vstupu ¾udstva
do vedeckej éry  veku Vodnára; 7. október  spomienka na druhé Raëlovo
stretnutie s mimozemanmi v roku
1975 a na jeho návtevu na ich planéte a napokon 13. december  spomienka na prvé Raëlovo stretnutie s Elohím.
Letopoèet sa vak poèíta od udalosti
v Hiroime, take teraz majú raëliáni
rok 55.
Základný symbol organizácie tvorí
idovská Dávidova hviezda, do ktorej
bol pôvodne vpísaný hákový krí. Tento

symbol mal vyjadrova zmierenie dvoch
protichodných ideí. Nedávno vak bol
hákový krí zmenený na vírivú galaxiu
v nádeji, e tak bude izraelská vláda prístupnejia návrhom raëliánov. Napriek
tomu vak má by pôvodný znak s hákovým kríom nakreslený na kozmickej
lodi, ktorá pristane v Jeruzaleme, tak,
ako bol na tej, s ktorou sa Vorilhon
údajne stretol vo Francúzsku. Tento
znak je dôleitý aj preto, e vraj dva
trojuholníky idovskej hviezdy vyjadrujú nekoneènos svetov smerom nahor i
dolu. Raël toti uèí, e ná svet je iba
jedným atómom v tele gigantickej
bytosti, ktorá ije spolu s ïalími rovnako ve¾kými bytosami na planéte,
ktorá je opä len atómom v tele ïalej
bytosti atï. Podobne aj nae atómy sú
v skutoènosti miniatúrnymi svetmi obývanými rozumnými bytosami

Záver
Aj keï sa takéto uèenie môe zda nezaujatému pozorovate¾ovi neoriginálne,
naivné a vari aj nevierohodné, nebráni
to tisícom nasledovníkov Clauda Vorilhona v absolútnej oddanosti a nadení.
Svoju zves povaujú za to najväèie, èo
bolo doposia¾ ¾udstvu oznámené. A tak
sa Raëlovi vyznávaèi iste vedia stotoni
i s jeho výzvou, ktorú údajne predniesol prednedávnom na zjazde v Zürichu:
Zomrie za Elohím je tou najkrajou
vecou, ktorú môe táto planéta ponúknu. Je k¾úèom do Alahovej záhrady
alebo na planétu veènosti. Vstup na
planétu Elohím je vyhradený pre tých,
èo vezmú vedome túto obe na seba.
Raëlovo uèenie je výborným príkladom toho, ako je moné uspokoji prirodzenú túbu èloveka po náboenských skutoènostiach s pouitím zdanlivo nenáboenských predstáv. Pri vetkom popieraní svojej náboenskosti a
vyhýbaní sa náboenskej terminológii si
vak raëliáni uchovávajú vetky základné rysy typické pre kadé náboenstvo,
ako je odovzdanie sa vedeniu vyej
bytosti, koncept nesmrte¾nosti, dodrovanie urèitého mravného kódexu, odlíenie spasených od nespasených a pod.
Preto sa domnievam, èi sa to samotným
raëliánom páèi alebo nie, e zostávajú
na pôde náboenstva a ako náboenstvo sa musia skúma a hodnoti.
TOMÁ NOVOTNÝ
(Doplnil a upravil  br )

REPORT
Chcú klonova diea
Francúzska vedkyòa Brigitte Boisselierová,
prísluníèka sekty Ateistické Raëlovo náboenstvo (Raëliánske hnutie), ktorej èlenovia
veria, e pred 25 tisíc rokmi priniesli ivot na
Zem mimozemania, chce na jeseò tohto
roka klonova diea, ktoré nedávno zomrelo
v USA. Ak zanedbáme morálnu stránku tohto
problému, ide o pokus, ktorý odborníci povaujú za ve¾mi nároèný, avak technicky
moný. Implantácia embrya získaného klonovaním z uchovaných buniek desamesaèného
dieaa, ktoré nedávno pre omyl lekárov
zomrelo, sa uskutoèní v septembri a verejnos bude o tom informovaná, vyhlásila Brigitte Boisselierová pre francúzsku agentúru
AFP. Zakladate¾ sekty, ku ktorej Francúzka
patrí, bývalý francúzsky novinár Claude Vorilhon, vo svojom novom bydlisku v kanadskej provincii Quebec tvrdí, e klonovanie
umoní ¾udstvu dospie k veènému ivotu.
Sekta sa odvoláva na nedávny súhlas britskej
vlády s klonovaním embryí na vedecké úèely.
Jej prísluníci sú presvedèení, e dnené znalosti nakoniec umonia prekona posledné
tabu tak v OSN, ako aj v ïalích spoloèenských i náboenských organizáciách, vrátane
Katolíckej cirkvi. Náklady na financovanie
operácie  200 tisíc dolárov (vye 9,5 milióna Sk)  uhradia rodièia dieaa. Boisselierová vak nechcela prezradi ani dátum ani
miesto úmrtia dieaa: V jednej nemocnici
lekári urobili chybu. Rodièia dostali od zdravotníckeho zariadenia i od darcov kopu
peòazí ako odkodné. Tieto peniaze poslúia
na zabezpeèenie dieaa  povedala. tyridsatyriroèná Boisselierová o sebe tvrdí, e je
chemièka so pecializáciou na molekulárnu
biológiu. Do amerického exilu údajne prila
z francúzskeho prostredia, ktoré je voèi sektám nepriate¾sky naladené. Odmieta poveda,
kde sa nachádza jej laboratórium, prezradila
vak, e jej tím, zloený z genetikov, dvoch
biológov a odborníkov na oplodnenie zo skúmavky, pracuje v krajine, v ktorej klonovanie
nie je zakázané. (¼udské klonovanie nie je
zakázané v USA, s výnimkou verejného výskumu.) Francúzka taktie prezradila, e je
v kontakte so stovkami osôb, ktoré majú
problémy s plodnosou, alebo stratili diea.
Experti, ktorí o jej pokuse hovorili, sa zhodujú v názore, e bude moný, hoci nároèný.

. . . . .

(Pokraèovanie na strane 26)
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POLLEMIKA

V poslednom èase sa mnoia posolstvá mimozemanov odha¾ujúce vyvoleným kontaktérom s vesmírnymi civilizáciami skutoèné, nie prive¾mi optimistické
postavenie naej planéty a jej obyvate¾ov.
Sú tieto duchovné odhalenia pravdivé,
alebo sú iba vyjadrením nádejí a únikov
senzibilných priaznivcov sci-fi literatúry?

Povedali mu, e Zem, a dokonca
celá galaxia, je v porovnaní s nekoneèným mnostvom galaxií s miliónmi obývaných svetov vo vesmíre iba zrnkom piesku v púti  ( )
Stupeò vývoja, ktorý dnes preívate, sme my dosiahli u pred tisícroèiami.
(Z posolstiev mimozemanov A. Villovi
a S. Villanueovi  M. Hesemann: UFO 
Kontakty, Mníchov 1990, str. 66 a 97)

Mimozeman (pod¾a Cooperovho nákresu)
a mapa vesmírnych trás

Odpoveï:
Tzv. kontaktéri s mimozemanmi èasto tvrdia, e naa Zem je len jednou z mnostva
planét, na ktorých jestvujú civilizácie rozumných tvorov, prièom vôbec nemá jedineèné postavenie, naopak  patrí skôr ku
galaktickej periférii, a to ve¾kosou, významom i stupòom technického a duchovného
rozvoja. Iné planéty sú nielen väèie, ale
najmä ove¾a vyspelejie. Sme takí bezvýznamní, e hlavné medziplanetárne dopravné trasy sa nám vyhýbajú podobne ako
eleznica lazom. Mimozemania údajne prezradili aj to, e sme dokonca akási trestanecká planéta  iné civilizácie sem posielajú
svojich previnilcov, aby u nás inkarnovali a
odpykali si tu trest za svoje zloèiny.
Na prvý poh¾ad nemajú takéto tvrdenia
náboenský obsah, v skutoènosti vak ich
dôsledky vedú k záverom s protibiblickou
pozíciou. Biblické posolstvo nie je prírodovedeckou správou, ani astronomickou túdiou. Hovorí nám, e Boh je stvorite¾ vetkého, èo jestvuje, a svoju pozornos sústreïuje na situáciu tohto sveta a na èloveka
v òom  hovorí o hriechu, o jeho dôsledkoch a najmä o Boom zámere zachráni
¾udstvo. To sa odráa v starozákonných pris¾úbeniach, ktoré sa naplòujú v osobe Jeia
Krista a dávajú perspektívu koneèného
víazstva dobra na konci èias. Úvodné slová
Svätého písma sú: Na poèiatku stvoril Boh
nebo a zem. (Gn 1, 1) Tento výraz, tzv.
merizmus, spojením dvoch rozdielnych skutoèností zahàòa vetko to, èo je medzi nimi.
V tomto prípade to znamená, e Boh stvoril
úplne vetko. Na druhej strane vidno, e
nebo a zem sa ponímajú ako dve odliné
skutoènosti. Iste, svätopisec opisoval situáciu starovekého èloveka ijúceho v spojení
so zemou, a preto vetko to, èo je mimo nej,
kladie do spoloènej nebeskej sféry. Nejde
mu o to, e Zem je iba jedna z planét, ktorých sú vo vesmíre miliardy. On nechce
hovori o skutoènostiach kvantitatívnych,

. . . . .
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hovorí o skutoènostiach kvalitatívnych,
duchovných, a v tejto súvislosti Zem zaujíma zvlátne postavenie v celom vesmíre. Ak
èítame správu o stvorení, zhrnutú do siedmich dní, zdá sa, e stvorenie ivota a èloveka je nieèo vo vesmíre ojedinelé. Biblia
niè nehovorí o ivote na iných planétach,
naopak, stvorenie týchto planét je umiestené a do piateho dòa stvorenia. Pri fundamentalistickom výklade Svätého písma by
to bol koneèný argument proti existencii
mimozemských civilizácií. Exegéza biblických textov je vak zloitejia; v týchto textoch ide v prvom rade o teologické posolstvo, a potom o spôsob, akým sa stvorenie
opisuje. Ide o to, e hviezdy nie sú bostvá,
ale Boie diela. Bibliu zaujímajú problémy
èloveka, a preto nespomína to, èo je vo vesmíre. Nedoèítame sa v nej, èi ivot na Zemi
je vo vesmíre ojedinelý. Boh ako vemohúci a neobmedzený stvorite¾ mohol stvori
ivot aj na iných planétach. Ak sa vak
pozeráme na Sväté písmo v celom jeho rozsahu, zdá sa pravdepodobnejie, e to
neurobil. Keby aj existovali iné civilizácie,
názor, e Zem je akousi trestaneckou kolóniou, vôbec neobstojí. Pri stvorení Boh
kontatoval, e vetko je dobré. Èloveka
v stave prvotnej dokonalosti postavil do
pozemského raja. Vzbura voèi Bohu  prvý
hriech  mala dôsledky nielen pre èloveka,
ale naruila aj jeho vzah k stvoreniu.
Vyjadrujú to i biblické slová: Nech je prekliata zem pre teba, s námahou sa z nej
bude ivi. (Gn 3, 17) Na prvý poh¾ad by
to mohlo podpori názor, e zem je naozaj
miestom, kde sa odpykáva trest. Avak Boh
neposiela ¾udí na zem za trest, povoláva ich
k ivotu, pretoe im chce da úèas na svojom veènom ivote. Táto zem u nie je síce
rajom, ale ani peklom. Je miestom, kde má
èlovek rás v poznaní Boha a osvedèi svoj
vzah k nemu. Ak by bola väzením, èo by na
nej robili spravodliví? Kristus vak hovorí,

. . . . .

e Boh dáva svieti slnku na dobrých, tak
isto ako na zlých. Z biblického poh¾adu
ïalej vyplýva, e Zem má v truktúre stvorenia mimoriadne postavenie, pretoe tu sa
v konkrétnom èase vtelil Boh v osobe Jeia
Krista. Na nej il, posväcoval ju svojou prítomnosou a priniesol spásonosnú obetu. Na
zemi bol vykúpený èlovek, tu sa prejavila
dokonalá láska veèného Boha k svojmu
stvoreniu. Dodnes preto napríklad Palestínu
nazývame Svätou zemou. V irom kontexte toto oznaèenie platí pre celú nau
Zem. A preto má vo vesmíre také výnimoèné a centrálne postavenie.
Ak aj pripustíme, e Boh stvoril ivot i
na iných planétach, musia tam by rozumné
bytosti stvorené na jeho obraz  so slobodnou vô¾ou, rozumom a nesmrte¾nou duou
 nech u je ich fyzický vzh¾ad akýko¾vek.
Takéto bytosti by iste boli podrobené skúke ako my, pretoe òou preli i vetky
rozumné bytosti, aj anjeli. Ak v nej (podobne ako my) neobstáli, potrebujú Kristovo
vykúpenie. Obeta Krista-Bohoèloveka je
dokonalá a jednorazová. Platí pre vetky
èasy a zahàòa celé stvorenie, celý vesmír 
platí veobecne. Aj pre mimozemanov,
ktorí zhreili, znamená vykúpenie. Preto ak
existujú, má naa Zem pre nich prvoradý
význam a vôbec nie je zanedbate¾ná a bezvýznamná. Ak mimozemania existujú a
hovoria nám (resp. kontaktérom) nieèo iné,
tak klamú. Inak by museli, najmä ak sa
predstavujú ako bytosti s výnimoèným duchovným pokrokom, prizna jedineènos
postavenia Zeme. Mono preto kontatova,
e v tvrdeniach, e naa Zem je iba akýmsi
vesmírnom outsiderom je prítomné protibiblické a protikresanské stanovisko, ktorého cie¾om môe by zámerné znehodnocovanie vykupite¾skej obety Jeia Krista
pomocou precenenia astronomicko-galaktických skutoèností a vidiny supertechnického pokroku.
ANDREJ BOTEK
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H ¾ a d aN I E
vodác h
(3)
Keï to tak spätne hodnotím, iadne
filozofické diputy, vymyslené sladké
bájky, èi prísne chrámové predpisy a extatické obrady, ale ivý Boh to bol, ktorý ma
zrazil na kolená, ako vo¾akedy apotola
Pavla. Ten istý Jei Kristus zaraz zmenil
môj ivot. Rozhodol som sa preto s urèitosou zanecha h¾adanie Krinu. Doma som
zruil oltár a zbavil som sa i múdrych
kníh hinduizmu.
Asi o mesiac som sa znova stretol
s Denim v Starej Turej, kde sa konalo stretnutie mládee. Znova kázal o ivom
Jeiovi, smelo a presvedèivo. Vtedy som
pochopil i význam symbolu kresanstva 
ryby  ktorý po celom svete nosia najmä
mladí kresania na zápästí vo forme
náramku z farebných korálok. Èierna farba
znaèí tmu, v ktorej som il bez Jeia, èervená je krv, ktorá sa vyliala na Golgote na
zmytie mojich hriechov, zelená je farba,
ktorá mi otvára nebeské krá¾ovstvo za to,
e som uveril v Jeia Krista a uznal ho za
svojho Spasite¾a, modrá je farba krá¾ovská
 skrze Jeia máme moc vola sa Boími
demi, a zlatoltá znaèí nebeské krá¾ovstvo, ktoré nám chystá ná nebeský Otec
v sláve s Jeiom a v moci Ducha Svätého.
Vo veèerných hodinách sa konala
evanjelizácia na námestí v Starej Turej.
Boli sme vopred informovaní, e v Starej
Turej je ve¾a Svedkov Jehovových, ale i
mladých satanistov. S jedným z nich som
sa dal do reèi. Bol to mládenec, ktorý sa za
obdivu svojich vrstovníkov s hrmotom
dovalil na èiernej motorke. Obleèený bol
v èiernych nohaviciach a v èiernom trièku.
Na sebe mal èiernu koenú bundu ozdobenú kovovými cvoèkami. Chcel som pochopi, o èom satanizmus je. Mládenec mi vravel, e je okolo nás mnostvo nespravodlivosti, ani noví mocipáni nezmenili ivot k lepiemu. Príèina vetkého je,

e Boh sa vraj prerátal, vzal na seba podobu èloveka, zostúpil na zem a zomrel.
Boha niet, ¾ahkováne stratil svoj ivot na
kríi. Vládu na zemi a vo vesmíre prevezme preto Satan, ktorý nastolí nový poriadok. Mládenec sa preto rozhodol slúi
víazovi  Satanovi, zrejme preto, aby mal
podiel na novom poriadku. Keï som sa ho
spýtal, kde tieto múdrosti vyèítal, povedal mi, e jestvuje Satanská biblia a on ju
chce ma. Ete ju nemá, no niekto mu s¾úbil, e mu ju zadovái. Poloil som mu
otázku, èi je ochotný tomu, èo povedal,
slúi. Odpovedal mi, e áno. Na otázku, èi
by bol ochotný aj zabi, odpovedal, e nie.
S úsmevom som mu podal Nový zákon
a poradil som mu, aby neèítal tú bibliu,
ktorú mu s¾úbili, ale nech radej zaène
èíta skutoèné slovo Boie. Chlapec si malú
modrú gideonku s nadením vzal a nikomu ju nechcel da. Vtedy som pochopil,
e nestaèí, ak Boh zachránil moju duu, ale
je ve¾mi potrebné slúi i na záchranu
iných. V tom èase ma poteila ete jedna
dôleitá udalos  moje deti zaèali navtevova saleziánov v Trnave a onedlho sa
dali aj pokrsti.
Chcem sa vak vráti k téme môjho
svedectva. Ak som spätne analyzoval hinduizmus, z ktorého vychádza aj uèenie
hnutia Hare Krina, dospel som k názoru,
e toto náboenstvo je vlastne zaloené na
spoloènosti rozdelenej do jednotlivých
spoloèenských tried  kást. Osud (karma)
rozhodne, do ktorej kasty sa ten-ktorý èlovek narodí. Základom hinduistickej filozofie je reinkarnácia, kolobeh ivota a smrti.
Nie vetci hinduisti vak uctievajú Krinu.
Sú medzi nimi i vyznávaèi Rámu, Vinu,
ivu, Brahmu, ale i tisícok ïalích bohov,
bôikov èi iných modiel. Verím, e i hinduisti úprimne h¾adajú boha, podobne ako
aj budhisti, mohamedáni èi nakoniec i ako
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Môj zdravotný stav sa zaèal zhorova.
Bolo leto a brat ma pozval na východné
Slovensko so slovami, e má prís akýsi
misionár z Ameriky. Vyhovoril som sa, e
v uvedenom termíne nemôem prís, no
v duchu som si pomyslel, e pre svätos sa
u neho nebude da ani dýcha. No napriek
tomu oddych som potreboval a tak som
zobral obe deti a nakoniec som odcestoval.
Brat ma privítal a vzápätí sa ospravedlnil,
e má povinnosti, pretoe v ich zbore je
spomínaná návteva  misionár Deni
Joanes. Na moje ve¾ké prekvapenie to
nebol mu v tmavom talári s èervenou erpou a v irokom misionárskom klobúku,
ale mladý mu s krásnou manelkou a iestimi demi. Navye ma nieèím fascinoval.
Úasne kázal o Bohu. Jeho kázeò nezabudnem azda ani vo veènosti. Zdalo sa mi, ako
keby to bol prvý ivý kresan, ktorého som
stretol na tejto planéte (okrem mojej
babky, ktorá u medzièasom zomrela).
Pamätám si dodnes jeho slová z kázne
v sabinovskom evanjelickom kostole: Aby
sa prejavil Boh, mohol by urobi úasný
ohòostroj a div nad veou tohto kostola,
mohol by tu urobi plamene, ktoré by ¾ahali doïaleka. No Boh si vybral prejavi
sa v Tvojom ivote, chce vstúpi do
Tvojho srdca a od základu zmeni Tvoj
ivot. Celá kázeò na mòa ve¾mi silno
zapôsobila. Poèas nej som po prvýkrát
pocítil dotyk Ducha Svätého. Spomínam si,
ako som zaèal usedavo plaka a slzy sa mi
kotú¾ali ako hrachy dolu tvárou. Plakal
som a vyznával Jeia: Pane, preèo a
neviem prija do svojho srdca, preèo a
stále odmietam? Preèo tebou opovrhujem? Preèo h¾adám iných bohov? Pane,
vyznávam a a prijímam, chcem kráèa
s tebou! Mal som pocit, akoby zo mòa
spadlo tisíckilové závaie. Moje srdce naplnil pokoj a Duch Boí
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ubolené ¾udské telo. Nikto ho neoslavuje
ako Boha, ktorý stál spolu s Otcom a
Duchom Svätým pri stvorení sveta. Vetky
náboenstvá vymysleli a spísali ¾udia, èi u
z takých alebo onakých príèin. Napríklad aj
pre svoju slávu, aby sa i oni stali bohmi,
ako to bolo napríklad v Ríme èi v Egypte.
Lene nikto z nich sa bohom nestal. iadna sila ich nevystrelila na nebeskú dráhu a
ich telá i napriek balzamovaniu spráchniveli v pyramídach. Ku iadnemu národu
nehovoril Boh to¾ko ako k Izraelu. Nijaká
náboenská kniha nezobrazuje tak verne
èloveka s jeho ¾udskými neresami, ktoré
sa dotkli i takých ve¾kých muov, akým bol
napríklad krá¾ Dávid (cudzolostvo). To
nie sú rozprávky o bohoch lietajúcich v povetrí, o prekrásnych západoch slnka a tancujúcich taneèniciach s lotosovými oèami,
ktoré sú ¾ahie ako vánok. Starý zákon je
kniha ivota, kniha cesty izraelského národa. Je to kniha oèakávania príchodu
Spasite¾a.
Ako som u spomenul, môj zdravotný
stav sa rapídne zhoroval. Bola nevyhnutná druhá operácia. Lekárske konzílium
vak neodporuèilo moju operáciu z obavy,
e tento zákrok nepreijem. Vyiadal som
si konzultácie u prednostu kliniky. Povedal som mu, e verím, e budem i a e
sa za úspenú operáciu intenzívne modlím. Bezprostredne pred operáciou som
iel na spoveï a na sväté prijímanie. Keï
ma viezli na operaènú sálu, povedal som
primárovi, e ak by som predsa len
zomrel, nebojím sa, pretoe som s Bohom
zmierený.
Operácia sa podarila. Môj návrat
do ivota vak nebol jednoduchý. A po
polroku som sa vrátil do práce. Navtívil
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som ho h¾adal aj ja sám. No pod¾a mòa sú
vetky tieto náboenstvá a obrady iba výmyslom ¾udí. Jediná cesta, pravda i ivot je
iba Jei Kristus. Dnes u viem, e Boha
èlovek nenájde v obradoch èi v knihách.
Boh je ivý. Ja som to vak nechápal, a
dovtedy, pokia¾ som ho neuvidel v ivote
Deniho a potom v ivote mnohých ïalích
znovuzrodených mladých kresanov. Nechápal som, pokia¾ som nepocítil moc
Ducha Boieho. V roku 1997 na konferencii v Martine som vak u mohol slobodne
a bez zábran verejne vyzna: Verím
v Jeia Krista a som vïaèný, e vidím
tisíce mladých ¾udí, ktorí oprali svoje
rúcha v krvi Baránkovej.
No nestalo sa tak mojou zásluhou, ani
vïaka mojej dobrej karme. Èlovek je
ospravedlnený a zachránený iba vïaka
milosti Boej a pre obe Jeia Krista na
kríi a pre jeho slávne zmàtvychvstanie.
Ani v jednom náboenstve nehovoril Boh
priamo k ¾uïom. ¼udia vdy konali obrady
a obetovali, aby si udobrili bohov, dokonca niekedy neváhali zabi i svoje vlastné
deti. No v polèase dejín sa odohralo pre
mnohých bláznovstvo kría  Boh obetoval svojho Syna, ktorý sa dobrovo¾ne
nechal priklincova na drevo kría, za nae
hriechy. Vstal z màtvych, ako víaz premohol smr. Ten, kto v neho uverí, bude i
veène spolu s ním. Kristus sa narodil do
chudoby a poníenosti sveta. Nie do
krá¾ovskej rodiny ako princ Siddhártha
(Budha) alebo Krina. Boh sa rodí do zápachu matale, opúa vetko, aby nám slúil
a po drevo kría. To u nie je náboenstvo, to je skutoènos. Pre svet je to bláznovstvom. Boh ije medzi nami ako syn
stolára a iví sa prácou svojich rúk. Prijíma
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som i kresanské konferencie a programy
kresanov, kde som mohol svedèi o svojom uzdravení. Naèerpal som nové sily a
h¾adal som spoloèenstvo kresanov, ktoré
je ve¾mi dôleité pre ïalí duchovný rast
kadého veriaceho. Pravidelne som zaèal
chodi do kostola. V srdci som vak túil
preíva rados z nájdeného Jeia spolu
s ostatnými nielen na liturgii, ale i mimo
nej. Spoloèenstvo v chráme som vnímal
ako akýsi vdy iný anonymný dav. H¾adal
som preto a modlil som sa za také spoloèenstvo, ktoré by bolo mojou duchovnou
rodinou. Boh ma vypoèul. Naiel som spoloèenstvo vysokokolákov, ktorí sa pravidelne kadý utorok stretávali, tudovali
Bibliu a za sprievodu gitary radostne spievali piesne. Navye mi dobrotivý Boh dal
okrem toho i zaujímavú prácu  evanjelizova prostredníctvom rozhlasu. Vïaka
tomu stále stretám mnohých prebudených
kresanov, katolíkov, evanjelikov, ale i
z meních kresanských cirkví a denominácií, èo ma neustále uisuje v tom, e
moje rozhodnutie zmeni duchovné smerovanie a sta sa kresanom bolo ve¾mi,
ve¾mi astné.
Demokracia na obrazovku televízie a
do rozhlasového éteru priniesla rôzne
náboenské programy a informácie. Raz
ma vak nemilo prekvapila správa o ve¾kom ekumenickom stretnutí predstavite¾ov jednotlivých svetových náboenstiev.
Nie som kompetentný kritizova tento èin,
avak po mojej osobnej skúsenosti s hinduistickým hnutím Hare Krina nemôem
prija rovnos svetových náboenstiev
pred Bohom. Nemono postavi na jednu
úroveò Krista, Dalajlámu, hinduistických
bôikov a tvrdi, ako to tvrdil Dalajláma,
a ako to dnes èasto poèu, e na konci
bude vetko vo vetkom a vetky náboenstvá dovedú svojich èlenov k spaseniu.
Ja som v hinduizme blúdil tri roky, a preto
si myslím, e toto tvrdenie je výsostne
nebiblické. Boh sa stal èlovekom, aby nás
spasil. Nikdy sa nespasíme svojou dobrotou a svojimi èinmi, ako to tvrdí Bhagavadgíta. Kristova vykupite¾ská smr je
dokonalá a na spásu úplne postaèujúca.
Ja som cesta, pravda i ivot  vraví
Kristus. Aj kvôli tomu, èo som preil, mi
tieto slová v mojej dui hlboko rezonujú.
Naozaj. Kristus je pre mòa, ale i pre vetkých, ktorí v neho skutoène uverili, jediným opravdivým prostredníkom u Boha,
ktorý je ivý a ktorý nae srdcia napåòa
svojím svetlom a pokojom.
TEFAN MARALA
Ilustraèná snímka: G. BARTO
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Budhizmus sa teí na tzv. kresanskom
Západe ve¾kej popularite. A to nielen medzi odborníkmi, ako to bolo v minulosti,
ale aj medzi irokou masou laikov, dychtivých po pravde. Svedèí o tom jednak obrovská záplava odbornej i populárnej budhistickej literatúry, jednak poèetné klátory
èi misijné a meditaèné centrá rôznych budhistických náboenských smerov a spoloèností, ktoré sa tu v novích èasoch objavili.
Èo západného èloveka fascinuje na
budhizme? Jednou z príèin môe by jeho
obraz sveta. Budhizmus rozmý¾a v kozmických rozmeroch, a to nielen v zmysle
materiálneho vesmíru. Jeho svet je väèí a
mnohotvárnejí ne ná, obsahuje nespoèetné sféry, ktoré sú pod¾a náho chápania
u za hranicami materiálnej reality. Mimozemania, èo k nám prichádzajú z iných
galaxií a fascinujú nás v naej fantastickej
literatúre a kinematografii, sú len vednými a nudnými figúrkami v porovnaní
s obyvate¾mi týchto nehmotných svetov.
To ïalie, èo môe niekomu na budhizme
imponova, sú jeho obsiahle filozofické
systémy, ktoré ná jednostranný (západný)
spôsob myslenia môu obohati novými
dimenziami. A nakoniec je to håbka náboenskej skúsenosti  v kresanstve èasto
zanedbávaná, ktorá pre niekoho môe
robi budhizmus taký príalivý.
Èasto sa stretávame s otázkou, èi sa
budhizmus vôbec môe povaova za náboenstvo. My kresania sme spravidla
zvyknutí povaova za kritérium náboenstva vieru v osobného Boha, Stvorite¾a
sveta a jeho suverénneho Pána. Budhizmus pod¾a tohto kritéria, samozrejme, náboenstvom nie je. Toto kritérium je vak
úzke. Religionisti, skúmajúci a porovnávajúci rôzne náboenstvá, stanovili na ich
posúdenie irie, univerzálnejie kritériá.
Tým najuniverzálnejím je pod¾a môjho
názoru zakúsenie transcendentnej reality.
Podobne to videl i ve¾ký evanjelický teológ
a religionista Rudolf Otto (1869  1937),
ktorý túto realitu oznaèil názvom Sväto
(das Heilige). A práve pod¾a tohto kritéria
budhizmus môeme poklada za náboenstvo.
V naej túdii nám ide v prvom rade o
to, aby sme èitate¾ovi naèrtli struèný obraz
budhizmu, prièom centrálnejie èlánky jeho uèenia budeme miestami porovnáva
s kresanskými. Základné tézy kresanskej
vierouky vak nehodláme podrobnejie
rozvádza, predpokladajúc, e tie sú kresanskému èitate¾ovi aspoò v základných
rysoch známe. Avak hneï na zaèiatku sa
treba zmieni o niektorých fundamentálnych

(1)

odlinostiach medzi budhizmom a kresanstvom, týkajúcich sa ich náh¾adu na niektoré základné náboenské otázky. To
môe èitate¾a pripravi na ¾ahie a správnejie pochopenie v znaènej miere nezvyèajného mylienkového sveta nasledujúcich kapitol.
Boh v kresanskom zmysle slova 
ako sme ho charakterizovali vyie  v
budhizme neexistuje. Existuje vak, ako
sme u spomenuli, zakúanie transcendentnej reality (rôzne výrazy, ktoré pre
túto realitu budhizmus pouíva, uvedieme
neskôr).
Svet nestvoril Boh, ako to vyznáva
kresanstvo, ale existuje odnepamäti donekoneèna. Ako nemá svoj zaèiatok, nemá ani
svoj cie¾. Sú to teda dva v základe odliné
poh¾ady na svetové dianie. Kým náboenstvá, èo vznikli na pôde idovstva (kresanstvo a islam) myslia lineárne, historicky,
náboenstvá Indie myslia kozmicky, v kategóriách veèného kolobehu. Pod¾a prvých
Boh stvoril svet na urèitom bode èasu (na
poèiatku) a vedie ho k jeho cie¾u, k urèitému bodu tohto stále dopredu kráèajúceho èasu; pod¾a druhých sa autonómny kozmický proces krúti vo veènom kolobehu,
v ktorom jednotlivé historické udalosti platia ako efemérne a bezvýznamné. Dôleité
je len archetypálne, kontantné  to, èo sa
neustále vracia. V túdii Der Mythos der
ewigen Wiederkehr (Mýtus veèného návratu) to výstine opisuje jeden z najväèích
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religionistov náho storoèia Mircea Eliade.
Pod¾a kresanského poòatia svet, i keï je
teraz poruený hriechom, bol Bohom
pôvodne stvorený ako dobrý a bude napokon opä obnovený. Naopak pod¾a budhizmu je svet jednoznaène negatívny, je iba
ilúziou a zdrojom utrpenia.
Èlovek  opaène ako v kresanstve 
v budhizme nestojí pod Boou vládou a
nemá preto ani zodpovednos voèi Bohu.
Je autonómnou bytosou. Preto si aj svoju
spásu musí vydoby sám.
Zlo, ktorého sa èlovek má zbavi, nie
je v budhizme hriech v zmysle previnenia
voèi Bohu, ako je to v kresanstve, ale
nevedomos (avidja), ktorá ho viae k veènému kolobehu bytia (sansára) so vetkým
jeho utrpením.
V súlade s uvedeným spása pre budhistu nespoèíva v dosiahnutí veèného
ivota (ani na tej najvyej úrovni),
naopak  v totálnom vystúpení z procesu
bytia, vo vyvanutí individuálnej existencie (nirvána).

I. Hínajána
(malý voz)
Budhizmus pozostáva z dvoch ve¾kých
èastí: starej hínajány (malý voz) a mladej mahájány (ve¾ký voz). Názvy naznaèujú skutoènos, e na prvej ceste pútnik
kráèa k spáse sám, na druhej vezie so
sebou aj iných. Západný svet dlho poznal
len prvý, starí variant, a stotoòoval ho
s budhizmom ako takým. Ná poèiatoèný
obraz budhizmu bol preto nielen jednostranný, ale aj skreslený. Spravidla sa
povaoval za soteriologický pragmatizmus
èi obyèajný etický systém bez zvlátnych
teoretických kvalít. Mahájána sa povaovala za úpadok, za degeneráciu a znetvorenie
pôvodnej starej tradície. Dnes to vnímame trochu inak. Postupom èasu budhizmus
odhalil celé svoje mylienkové a spirituálne bohatstvo a ukázal sa ako obsiahly a
diferencovaný svetonázorový a náboenský systém. Obzvlá to platí o mahájáne,
ktorá stále väèmi priahuje pozornos
odborníkov i laikov.

Budha a jeho uèenie
Zakladate¾om budhizmu bol princ Siddhártha Gautama, zvaný Budha (Prebudený). V budhistickej literatúre jeho ivotný
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príbeh prikrá¾ujú legendy, ako to u zakladate¾ov náboenstiev zvyèajne býva. Keï
legendy odloíme nabok, sústredíme sa
len na historické jadro. Èo sa týka ivotných dát Budhu, vládne tu neistota. Pod¾a
budhistickej tradície zomrel v roku 544
pred Kristom. Týmto rokom zaèína budhistický letopoèet na Cejlóne a v juhovýchodnej Ázii. Tento dátum vak vetci
západní indológovia povaujú za nesprávny. Pod¾a starích bádate¾ov treba jeho
ivot zaradi pribline medzi roky 563 
483 pred Kr., avak noví odborníci
povaujú tieto dáta za príli skoré. Ich
vlastné návrhy sú vak ve¾mi odliné. My
sa budeme dra uvedenej starej verzie.
Siddhártha sa narodil v jednej z malých kmeòových republík v severnej Indii
pod úpätím Himalájí obývaných ¾achtickým kmeòom ákjov. Tí si periodicky volili svojich predstavených (tzv. rádov). Keï
sa Siddhártha narodil, bol rádom práve
jeho otec. Neskorie sa mal Siddhártha sta
jeho nasledovníkom. Po chlapcovom narodení proroctvá s¾ubovali, e z neho bude
buï mocný vládca alebo ve¾ký náboenský
uèite¾. Jeho rodièia preto urobili vetko,
aby tomu druhému zabránili. Vychovávali
ho v prepychu rádovského dvora a dávali ho cvièi v umení bojových taktík a stratégií pre jeho budúce panovanie. V obave,
e ve¾ká bieda vo svete by mohla obráti
jeho pozornos na náboenstvo, chránili
ho pred kadým dotykom s negatívnou
stránkou ivota, ktorá mu takto zostala
neznáma. Po dosiahnutí plnoletosti (16 rokov) ho oenili s jeho rovnako starou sesternicou Jaódharou. Keï mali dvadsadevä rokov, narodil sa im syn, ktorému dali
meno Ráhula. V tom èase Siddhárthu zaèali nudi rozkoe jeho skleníkového dvorného ivota. Ani vojenské cvièenia ho u
nebavili. Zato sa vak stále silnejie zaujímal o svet tam vonku, za múrmi paláca.
A tak sa stalo, e na svojich prechádzkach
napriek bezpeènostným opatreniam svojho otca zail tyri stretnutia, ktoré na neho
hlboko zapôsobili a zmenili celý jeho
dovtedají ivot. Prvé tri boli ve¾mi otriasajúce: najprv uvidel zoslabnutého starca,
potom na lôko pripútaného chorého a napokon smútoèný sprievod, kráèajúci k hranici. Tieto scény bezprostredne konfrontovali Siddhárthu s tvrdou realitou pominute¾nosti a utrpenia. Pri tvrtej príleitosti
stretol potulného obravého mnícha, ktorý
vyaroval taký hlboký a vzneený pokoj,
e Siddhártha v okamihu pochopil: tento
èlovek sa povzniesol nad vetko utrpenie,
ktoré on tak bolestne práve objavil.
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Rozhodol sa, e sa vydá touto cestou. Odvrátiac sa od svetskej slávy zanechal svoj
palác, rodinu, manelku i syna, dal si ostriha vlasy, obliekol si skromné mníske
rúcho a ako potulný obravý askéta odiiel
do bezdomovia h¾ada svoju spásu.
Nasledovali dlhé roky intenzívneho
h¾adania a tvrdého úsilia. Najprv to skúsil,
pod¾a vtedajieho zvyku, u dvoch vtedy
známych uèite¾ov, o ktorých vak dnes
nevieme niè podrobnejie. Prvý bol Áráda
(po pálijsky Álára) Káláma. Z neskorích
Budhových spomienok o òom vieme, e
vyuèoval istý druh jogy, ktorej koneèným
cie¾om bolo dosiahnutie sféry nièoty,
teda stavu neuvedomovania si nièoho.
Druhým uèite¾om bol Udraka Rámaputra
(pál. Uddaka Rámaputta), ktorý pravdepodobne vyuèoval v duchu upaniád a pouíval rozvinutý meditaèný systém. Siddhárthu
vak ani jeden z nich neuspokojil. Napokon sa rozhodol, e pôjde svojou cestou
úplne sám. Najprv to skúsil s prísnou askézou, ktorú hnal a do krajností. V tom èase
sa k nemu pridruilo aj pä iných askétov,
dojatých jeho horlivosou. Po iestich rokoch týrania a umàtvovania svojho tela
v nádeji, e sa mu podarí vykoreni vetky
túby, ktoré ho viau k sansáre s jej nekoneèným utrpením, mu zrazu bolo jasné,
e ani to nevedie k vytúenému cie¾u.
Keï bol takmer na pokraji smrti, nechal
askézu a skúsil to s meditáciou. Pohnútku
na to mu poskytla spomienka z detstva.
Raz pri atve ho jeho otec nechal sedie
pod stromom, zatia¾ èo on pracoval na
poli. Siddhártha uchvátený krásou krajiny
a tichom svojej samoty privrel oèi. Vtom
spontánne upadol do meditácie, ktorá
naplnila jeho duu hlbokým pokojom a
blaenosou. Keï po útrapách svojej dlhodobej askézy umytý a najedený opä sedel
pod stromom ako vtedy, pohrúený do
hlbokého ticha krajiny, vybavila sa mu
naraz táto spomienka. Má to by azda cesta
k osvieteniu?  preblesklo mu naraz v mysli. Siddhártha sa rozhodol nasledova
pokyn svojej spomienky, prekríil nohy a
zaèal meditova. Preiel rôznymi stupòami
meditácie, ktoré jeho myse¾ urobili pokojnou, èistou a koncentrovanou. Takto údajne preskúmal a pochopil vetky tajomstvá
a zákonitosti sansáry, znovu preil svoje
predolé ivoty, zistil, ako funguje mechanizmus reinkarnácie a v òom sa uplatòujúci zákon karmy (zákon èinov a ich následkov), videl, ako bytosti prechádzajú
kolobehom zrodenia a smrti, vdy úmerne
kvalite ich predchádzajúcich èinov. Pochopil tajomstvo utrpenia, jeho vzniku i
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odstránenia. A tu sa ho zmocnil pocit ve¾kej istoty. Vedel, e dosiahol oslobodenie.
Neotrasite¾né je moje oslobodenie  povedal si; to je moje posledné zrodenie,
viac ich u nikdy nebude! V tomto okamihu (pribline v r. 528 pred Kr.) v lese pri
Uruvilve, pod stromom prebudenia,
dosiahol 35-roèný Siddhártha osvietenie,
ktoré znamenalo radikálnu zmenu celej
jeho bytosti. Predtým bol Siddhárthom
Gautamom, individuálnou bytosou ako
kadý iný èlovek; teraz bol Budhom, bytosou, ktorá v svojej najhlbej podstate
transcenduje vetko individuálne. Predtým
bol aj on ohranièenou empirickou osobnosou, sústreïujúcou sa na svoje malé, individuálne ja ako na vnútorné a centrálne
jadro svojej bytosti. Teraz sa vak toto
vetko odhalilo ako fikcia, ilúzia, mája.
Vnútorné jadro jeho novej bytosti, jeho
pravé ja bola veèná, nadosobná realita 
tá, ktorú zail v nirváne, vo vyvanutí ilúzie individuality, a ktorá od toho èasu tvorila vlastný obsah jeho osvieteného vedomia
ako Budhu. Táto vnútorná realita údajne
prearovala jeho bytos tak, e tí, èo sa
s ním stretávali, pribliovali sa k nemu so
spontánnou úctou.
Budha sa spoèiatku nazdával, e jeho
posolstvo ¾udia sotva pochopia, preto sa
prikláòal k mylienke, e si svoje poznatky
nechá pre seba. Potom si vak pomyslel, e
urèite je nieko¾ko takých, èo majú len
málo prachu v oèiach a mohli by dôjs
k oslobodeniu, keby im niekto ukázal
správnu cestu. Preto sa rozhodol, e svoje
poznatky sprístupní aj iným. Tak sa zaèala
jeho 45 rokov trvajúca kazate¾ská èinnos.
Systematické zhrnutie náuky podal
Budha svojim bývalým spoloèníkom v askéze v povestnom váránasíjskom kázaní,
ktorým  ako to nazýva tradícia  rozkrútil koleso dharmy (veène platného uèenia). Je to uèenie o tyroch u¾achtilých
pravdách a o vzneenej osemdielnej ceste.
tyri u¾achtilé pravdy sú tieto: pravda o
trápení, pravda o vzniku trápenia, pravda
o ukonèení trápenia a pravda o ceste vedúcej k ukonèeniu trápenia. Pravdu o trápení
Budha sformuloval takto: Zrodenie je trápenie, starnutie je trápenie, choroba je
trápenie, smr je trápenie, by spojený s
tým, èo nám nie je milé, je trápenie, by
odlúèený od toho, èo nám je milé, je trápenie, ak nedostaneme to, po èom túime, je trápenie. Tým chcel poveda, e
vetko v ivote je nejakým spôsobom spojené s trápením. Príèinou vzniku trápenia
je smäd, túba po bytí, po astí, po úspechu, po sebauplatnení atï. Uspokojenie

túob zrodí nové túby, smäd zostáva indivídua. Novovzniknutá bytos nie je
naïalej a viae nás k sansáre cez nekoneè- totoná s predolou, nie je vak od nej ani
ný rad znovuzrodení, enúc nás k stále úplne odliná. Má svoju vlastnú duevnú i
novému uspokojeniu a k stále novému trá- telesnú kontitúciu, ktoré vak boli formopeniu. Ukonèenie trápenia sa deje skrze vané karmou jej predchodcu. Tak je pravuhasenie smädu, postupné utíenie, a po da niekde uprostred, medzi identitou a
totálne vykorenenie túby. Cesta, na ktorej totálnou odlinosou. Preto Budha nazýval
sa to uskutoèòuje, je Budhom naznaèená svoju náuku strednou cestou (výraz,
vzneená osemdielna cesta. Pozostáva ktorý sa neskorie preslávil v mahájáne).
z nasledujúcich èinností: správny názor,
správny zámer, správna reè, správne konanie, správne ivobytie, správne úsilie,
správna bdelos a správna meditácia.
V pozadí toho vetkého sa skrýva
Budhov svojrázny názor na svet. Ten prevzal z myslenia vtedajích èias dve hlavné Názov théraváda má svoj v pôvod v hismylienky  ivotný pocit, e bytie je torickej udalosti. Sto rokov po Budhovej
naskrz presiaknuté trápením a mylienku smrti, v roku 383 pred Kr., sa budhistická
karmického zákona a s òou súvisiaceho obec (sangha) na svojom druhom koncile
uèenia o reinkarnácii. Ústrednú mylienku usporiadanom vo Vaiálí roztiepila na
upaniád, tvoriacu ideovú základòu pre dve èasti. Konzervatívna èas, aby deklaromonos reinkarnácie, konkrétne mylien- vala svoju pravovernos, si dala meno théku átmanu (nesmrte¾nej due, veèného raváda (uèenie starích). Opozícia, ktorá sa
transcendentného jadra ¾udského subjek- nazdávala, e je vo väèine, sa nazvala
tu) vak prekvapujúco neprevzal. Naopak, mahásanghou (ve¾ká obec). Théraváde
dôrazne hlásal, e èlovek nijaký átman môeme ïakova za pálijský kánon (zbierv sebe nemá. Táto jeho téza o neexistencii ka budhistických posvätných spisov), proátmanu (anátman) tvorí ústredný pilier stredníctvom ktorého sa nám otvára
budhistickej náuky. ¼udský subjekt nie je poh¾ad do najstarích èias budhizmu.
niè metafyzicky veèné, je iba zoskupením Théraváda vak vyvinula i znaènú pekulapiatich elementárnych, pominute¾ných zlo- tívnu èinnos. Analyzovala, systematizovala
iek zvaných skándh  telesnos; pociova- a interpretovala pôvodný náuèný materiál.
nie; vnímanie; psychické tvorivé sily a kar- Tak vznikla èasom pri dovtedy existujúcich
mické tendencie a vedomie èi myse¾. dvoch ve¾kých zbierkach textov  pri
Existenciu reinkarnácie vak Budha nemo- Vinajapitake (kô mnískych pravidiel) a
hol popiera, lebo tým by celá jeho misia Suttapitake (kô náuky, zbierka Budhostratila zmysel. Smrou indivídua by toti vých reèí) tretia zbierka nazvaná Abhiprestalo i trápenie. Budha stál teda pred dharmapitaka (kô scholastiky). Tým bola
ne¾ahkou úlohou  vysvetli sahovanie zbierka pálijského kánonu, známa ako
duí bez existencie due. Tento problém Tripitaka (Tri koe), ucelená. Koe sa
originálne vyrieil,
èím poloil základy
na tie èasy modernej
teórie, ktorá sa nazýva doktrínou podmieneného vznikania.
Pod¾a nej kontinuita
inkarnaènej reaze
nie je daná v nejakej
nepretrite transmigrujúcej veènej dui,
ale v tom, e kadá
inkarnácia podmieòuje a determinuje nasledovnú inkarnáciu.
Rukopis na palmových listoch narezaných na úzke pruhy
Nie veèný átman prechádza do novej existencie, ale len sanská- menujú tieto zbierky preto, lebo rôzne
ry, aktívne a tvorivé karmické odtlaèky vo texty, ktoré neskorie boli písomne zachyvedomí umierajúceho. Tie v maternici tené na palmových listoch, boli uloené
budúcej matky ovplyvòujú vývin nového v kooch.

Théraváda a jej
pekulatívna scholastika
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Théravádski scholastici rozvíjali ïalej
aj Budhovo uèenie o neexistencii due
(anatta) a o podmienenom vznikaní a vyabstrahovali z neho obsiahly a dynamický
svetonázorový systém. Budha bol prakticky zameraný a zaujímal sa hlavne o èloveka a o jeho spásu. Preto i jeho mylienky oh¾adne anatta sa v podstate vzahovali
na èloveka. O veciach vonkajieho sveta
mnoho nepekuloval. Tie boli pre neho
jednoducho dané, svojím spôsobom aj
reálne, i keï len ako prchavé empirické
fenomény, nie ako veèné reality. Théravádska scholastika rozírila doktrínu
chýbania vlastnej substancie aj na veci
vonkajieho sveta. K tomu vyvinula uèenie o dharmách, základných faktoroch
vetkého bytia. Pod¾a tohto uèenia sa
dharmy, samy bez substanciálneho základu, vznikajúce z iných dhariem, zoskupujú
v rôznych kombináciách k empirickým
fenoménom, duevným i materiálnym.
Týmito fenoménmi sa vyèerpáva vetka
existujúca realita. Dharmy majú len extrémne krátke trvanie. Tak v koneènom
oh¾ade neexistuje bytie, ale len nepretritý prúd neustáleho vznikania a zanikania.
V európskej filozofickej tradícii nachádzame èosi podobné u Herakleita, ale najmä
v myslení náho veku, ovplyvnenom prírodnými vedami.
Toto vetko má svoj význam vzh¾adom na otázky spásy. ¼udský subjekt je
pod¾a tohto uèenia èisto empirická velièina
bez akéhoko¾vek metafyzického substrátu.
Je iba rezultátom momentálneho zoskupenia prchavých dhariem. Jeho zveènenie je
ilúzia (mája) a dôsledok nevedomosti
(avidja), ktorá nás viae ku kolobehu bytia
(sansára) s jeho mnohým trápením. Vyslobodenie spoèíva v prehliadnutí a premoení tejto ilúzie.

II. Mahájána
(ve¾ký voz)
O mahájáne hovoria jej prívrenci ako o
druhom rozkrútení dharmaèakry (kolesa
budhistickej náuky). Tým chcú vyjadri, e
s òou budhizmus vstúpil do novej, vyej
etapy svojho vývoja. Mahájána vak nevznikla naraz, ale postupne. Jej korene siahajú do ve¾mi vèasných predmahájánskych
èias. Základy väèiny jej ústredných ideí
(absolútno, bódhisattva, nadpozemský
Budha atï.) mono nájs v rudimentárnej
forme u v rôznych kolách odtiepených
od théravády a mahásanghy. Na to, aby sa
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dosiahla jej plne vyvinutá, dnes nám
známa forma, vak muselo uplynú nieko¾ko storoèí. Mahájánska literatúra, ktorej
poèiatky spadajú pribline do 1. storoèia
pred Kr., bola sformulovaná, na rozdiel od
hínajány, v sanskrite. Delí sa na sútry (normatívne texty) a ástry (komentáre).
V ïalom texte sa budeme zaobera hlavnými smermi mahájánskeho budhizmu.

únjaváda (uèenie
o ve¾kej prázdnote)
a) Pradòápáramita (uèenie o dokonalej
múdrosti) tvorí bázovú literatúru únjavády. Je to vôbec najstaria mahájánska literatúra. Jej dva základné pojmy sú múdros
(pradòá) a prázdnota (únjatá). Najvyím cie¾om budhistu má by pod¾a tohto
uèenia dosiahnutie dokonalej múdrosti
(pradòápáramita). Bez nej nemono dôjs
k spáse  k nirváne. Táto múdros spoèíva
v prehliadnutí totálnej prázdnoty celého
súcna, prièom pojem prázdnoty znamená
chýbanie inherentnej veènej podstaty.
Prázdne sú skandhy, z ktorých je zloený
vnímajúci subjekt, a prázdne sú i dharmy
(elementárne èastice) vnímaných predmetov vonkajieho sveta. Prázdne je vak
nielen vetko podmienene vzniknuté, ale
aj nepodmienená a nevzniknutá nirvána.
Prázdnota je prívlastkom vetkých vecí.
V prázdnote nachádza mahájána to, èo je
vetkému spoloèné. V nej je
vetko navzájom spojené a
kadá pluralita je zruená.
V nej sú  paradoxným spôsobom  sansára a nirvána, relatívne a absolútne, totoné.
b) Madhjamaka (kola strednej cesty)  je únjavádskou
kolou par exellence, jednou z
najpopulárnejích kôl budhizmu vôbec. Jej zakladate¾om a
najslávnejím predstavite¾om
bol Nágárduna, jeden z najväèích myslite¾ov Indie pôsobiaci v 2. storoèí po Kr. Filozoficky spracoval, systematizoval a prehlboval mylienky
pradòápáramity a snail sa
ich podloi logickou argumentáciou. Programovým pomenovaním svojho prístupu ako
strednej cesty vedome nadväzuje na Budhu, voèi ktorému vo svojich spisoch opako-
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vane vyjadruje hlbokú úctu. Podobne ako
on, aj Nágárduna sa chcel vyhýba extrémom a h¾ada pravdu niekde uprostred.
Oproti Budhovi, ktorý varoval pred viacerými teoretickými i praktickými druhmi
extrémov, sa vak Nágárduna ako
abstraktný filozof sústreïoval peciálne na
extrémy bytia a nebytia. Medzi nimi 
medzi ontologickým absolutizmom a nihilizmom  chcel razi svoju strednú cestu.
Ako výrazový prostriedok pritom pouíval
ústredný pojem pradòápáramity, pojem
prázdnoty (opä pouívaného u Budhom).
V duchu tohto predsavzatia a v kategóriách spomenutého terminologického arzenálu Nágárduna vyhlásil: Keïe vetko, èo
je, existuje len skrze svoj protiklad, niè
nemôe existova absolútne, ale len relatívne. Kadej entite chýba vlastná, inherentná podstata. Vetky sú prázdne. To
vak neznamená, e by vôbec neexistovali.
Ako relatívnym javom im na fenomenálnej
rovine prislúcha urèitá miera reálnosti. Nie
vak v poslednom, absolútnom oh¾ade.
Preto je kadý absolutizujúci výrok oh¾adne existencie èi neexistencie vecí zásadne
nemiestny. Nágárduna to formuloval vo
svojich povestných tyroch negáciách opozít takto: Ani zánik ani vznik; ani koneèno ani nekoneèno; ani jedno ani
mnoho; ani príchod ani odchod. Pravda
je uprostred  medzi absolútnym bytím a
absolútnym nebytím  v procese neustáleho, podmieneného, relatívneho vznikania
a zanikania.

Veriaci pred sochou Budhu (Srí Lanka)

. . . . . Rozmer 3/2000 . . . . .
Sledova Nágárdunove mylienky nie
je vdy ¾ahké. Tak ako ich formuluje, znejú
jeho tézy èasto paradoxne a protireèivo
(veci zároveò existujú i neexistujú, nirvána
je  podobne ako v pradòápáramite 
totoná so sansárou atï.). Tieto paradoxy
a protireèenia vyplývajú u z povahy
samej veci. Ide tu predsa o úsilie uchopi a
vyjadri pomocou intelektu a s ním súvisiacimi pojmami nieèo, èo je u za hranicami ich moností a kompetencií. Nágárduna chcel svojimi analýzami a výkladmi
azda poukáza práve na toto. K akej zrozumite¾nosti jeho spôsobu vyjadrovania
vak pravdepodobne v znaènej miere prispelo aj to, e Nágárduna sa od poèiatku
a dodnes èasto interpretoval v idealistickom, metafyzickom zmysle ako ten, ktorého zásluhou Absolútno naplno a definitívne vtrhlo do budhizmu. Pod¾a týchto
interpretácií znamenala pre Nágárdunu
prázdnota, ktorá je spoloèným rysom vetkých vecí a ktorá ich istým spôsobom
navzájom spája, akúsi absolútnu, metafyzickú realitu, tvoriacu spoloèný substrát
vetkého existujúceho. Za dôkaz toho
povaujú skutoènos, e Nágárduna namiesto adjektívnej formy únja (prázdny)
pouíva prevane jej substantivizovanú
formu únjatá (prázdnota). To svedèí
pod¾a nich o tom, e nehovoril jednoducho o istej kvalite, ale o istej realite. Iní,
predovetkým noví bádatelia, vak zastávajú názor, e takáto interpretácia nezodpovedá vlastnému duchu Nágárdunovho
myslenia. Pod¾a nich výraz prázdnota
neoznaèuje v jeho terminológii nejakú realitu, ale vlastnos (to, e nieèo je prázdne).
Nágárduna nechcel zavádza metafyziku,
skôr naopak, chcel znovu zdôrazni Budhovo uèenie o prázdnote a o podmienenom vznikaní vetkého existujúceho a
oèisti toto uèenie od deformácií zapríèinených niektorými neskorími kacírskymi
interpretáciami. Jedno je v kadom prípade isté: keï mu rozumieme takto, naraz
zmizne väèina akostí, nezrozumite¾ností
a protireèení jeho filozofického jazyka.
kola mádhjamikov mala okrem
Nágárdunu aj ïalích ve¾kých reprezentantov, ktorí jej uèenie rozvíjali ïalej.
V 5. storoèí sa roztiepila na prásangiku
a svátantriku. Pri kolíske prvej stál
Buddhapálita. Vyvinula prísnu dialektiku,
ktorá sa zameriavala na vyvrátenie názoru
svojho protivníka odhalením jeho protireèení (akési reductio ad absurdum), a to
bez zaujatia a sformulovania vlastného stanoviska. To by toti viedlo len na scestie,
pretoe ve¾ká Prázdnota sa nedá vtesna

do pojmových definícií. Svátantrika, ktorej
zakladate¾om bol Bhávavivéka, je menej
negativistická a nemá strach ani pred zaujatím vlastného stanoviska. Ïalí známi
mádhjamikovia boli Èandrakírti (6. stor.)
a ántidéva (7.  8. stor.), obaja patriaci
k prásangike, ako aj Kamalaíla (8. stor.)
reprezentujúci svátántriku. Mádhjamaka si
nala dobrú pôdu v tibetskom budhizme,
kde má ivú tradíciu a do dnených èias.

Vidòánaváda
(vetko je iba vedomie)
Je to druhý najpopulárnejí mahájánsky
smer. Z jeho sútrovej literatúry je najdôleitejia Lankavárárasútra. Najslávnejími filozofmi tohto smeru boli Asanga
(3.  4. stor.) a Vasubandhu st. (4. 
5. stor.). kola má svoj prameò v jogovej
praxi, preto sa menuje aj jógáèára. Jogín
poèas svojich meditácií údajne dôkladne
preskúma ¾udské vedomie, a to a do jeho
najkrajnejích, pre normálneho èloveka
zväèa nedostupných írok a håbok. V dôsledku týchto skúmaní získava poznatok,
e základy vetkého jestvujúceho sú dané
vo vedomí. Vlastne celý svet je vedomím
(èittamátra  len vedomie, ako to proklamuje ïalie pomenovanie tejto koly).
Vonkajie, objektívne dané predmety
neexistujú. Èo vnímame ako objektívnu
realitu sú záchvevy náho vedomia.
Proces vnímania je skôr procesom tvorivej imaginácie. To, èo vidíme, poèujeme
alebo hmatáme, sú v skutoènosti nae
idey, premietnuté navonok. Fakt, e vetci
vidíme zhruba to isté, je garantovaný tým,
e vetci máme úèas na rovnakom karmickom osude náho druhu. Avak nielen
vonkají svet vecí, ale aj vnímajúci subjekt
sám existuje len vo vedomí. Kto alebo èo
je potom to vedomie, ktoré celý proces
empirického diania myslí? Zrejme to
musí by nieèo nadosobné, nieèo, èo presahuje hranice indivídua. A preto keï
vidòánaváda hovorí o tvorivom vedomí
(èitta), oznaèuje týmto výrazom transpersonálnu velièinu, ktorú nazýva álajavidòánou (zásobným vedomím). Zásobné
sa menuje preto, lebo v òom, ako v nejakej ve¾kej zásobárni èi duevnej sýpke,
sú uskladnené karmaické semená
(dôsledky naich èinov), a èakajú tam na
to, aby v príslunom èase, buï v tomto
alebo v niektorom budúcom ivote, vyklíèili a priniesli svoje  dobré èi zlé  ovocie. Tak je álajavidòána tie spojovacím

mostom medzi rôznymi inkarnáciami.
V òom sa vytvárajú rôzne orgány empirickej osobnosti na jej nové vtelenie, vdy
v súlade so elezným zákonom èinov a ich
odplaty. Táto alájavidòána nesie vo svojom najhlbom rozmere vetky kvality
Absolútna, ktoré je èisté, iariace, nemenné, bezmedzné a veèné a je úplne transcendentné. Nie je v òom niè, èo je z tohto
sveta. Napriek tomu je posledným substrátom vetkého jestvujúceho. Èasto sa prirovnáva k oceánu, ktorého hladina je síce
rozvírená a rozvlnená vetrami, ale jeho
nekoneèné hlbiny zostávajú vdy pokojné
a nehybné. Vlny znázoròujú svetový proces  sansáru. Vietor, èo ich vytvára, je
nevedomos (avidja). Håbka je nirvána. Tu
v ontologickom kontexte vidòánavády sa
nám téza identity sansáry s nirvánou,
ktorá v pekulatívnom systéme mádhjamikov znela tak paradoxne a absurdne,
naraz stáva zrozumite¾nejou  vlny svojou podstatou nie sú odliné od nekoneèných morských hlbín, zato sú vak odliné
svojím vonkajím prejavom. Práve v tom,
èo ich èiní vlnami  v ich nepokojnej,
neprestajnej, stále sa meniacej hre prchavých formácií individuálnych vodných èastíc  nie sú nièím iným ne iba ilúziou,
májou. Skutoènú realitu má len nekoneèný
oceán. Nirvána, najvyí cie¾ ivotného úsilia kadého budhistu, je odvrátenie sa od
ilúzie objektivovaných predstáv a od rovnako iluzórnej individuálnej existencie,
teda vrátenie sa k hlbinám álajavidòány 
k Absolútnu. Predstavou álajavidòány sa
budhizmus dostal ve¾mi blízko k upaniádovskej idei átmanu.
LOTHAR LIPTAY
Foto: archív
(Dokonèenie v budúcom èísle)
ThDr. Lothar Liptay (* 1933)  absolvent
teológie na Komenského evanjelickej bohosloveckej
fakulte
v Prahe (1959). Za doktora teológie bol promovaný na Katedre
religionistiky tej istej
fakulty u prof. J. Hellera (1976). Od roku 1980 ije vo vajèiarsku. Zaoberá sa túdiom náboenstiev
(religionistikou). Dve hlavné oblasti jeho
záujmu sú ve¾ké indické náboenstvá (hinduizmus a budhizmus) a otázka vzahu
kresanstva k iným svetovým náboenstvám, ako o tom píe v publikácii, ktorá
má onedlho vyjs v edícii Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
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Chcú klonova diea
(pokraèovanie zo strany 17)
Miera úspenosti je ve¾mi nízka, mono
v pomere jedna ku sto  hovorí David
Kirby, genetik z univerzity vo Washingtone,
pod¾a ktorého narodeniu prvého klonovaného dieaa bude predchádza mnostvo
potratov. V najlepom prípade bude treba
ve¾a ien, na ktorých sa implantácia bude
skúa, tvrdí Kirby a pripomína, e i naklonovanie ovce Dolly v roku 1997 stálo na
konci mnohých neúspechov. Technika sa
vak odvtedy zjednoduila a nebudem ve¾mi prekvapený, keï sa v najbliej budúcnosti doèkáme naklonovaného èloveka
 dodal americký vedec. Brigitte Boisselierová odmieta obvinenia, pod¾a ktorých
chce vyrobi montrum alebo klonovaných
vojakov. Áno, je to urèite ve¾ký problém,
pokia¾ veríte v Boha alebo v Darwinovu
evoluènú teóriu. Ak ste vak ako ja presvedèení, e nás stvorili iné, ve¾mi inteligentné
bytosti s vedeckým poznaním, ktoré znaène
prevyuje nae, takýto problém nemáte 
vysvetlila svoj postoj francúzska vedkyòa.
(NOVÝ ÈAS)

Pápe proti klonovaniu
Pápe Ján Pavol II. vèera opätovne vyjadril svoj nesúhlas s akouko¾vek formou ¾udského klonovania a oznaèil tento spôsob
reprodukcie za morálne neprijate¾ný.
Pápe sa prihovoril 5 tisíc vedcom a lekárom, ktorí sa zili v Ríme na 18. medzinárodnej konferencii o transplantácii orgánov. Pri tejto príleitosti zdôraznil, e
pouitiu metód, ktoré nedokáu repektova dôstojnos a hodnotu èloveka, je
vdy potrebné sa vyhnú. Konkrétne mám
na mysli najnovie úsilie o ¾udské klonovanie s vyhliadkami na získanie orgánov
na transplantáciu. Tieto techniky, keïe
zahàòajú detrukciu a manipuláciu s ¾udskými embryami, nie sú morálne prijate¾né, aj keï zamý¾aný cie¾ je sám osebe
dobrý  povedal Ján Pavol II. Pápe tak
okrem iného reagoval na nedávne rozhodnutie britskej a americkej vlády povoli
vedcom pokraèova vo výskume ¾udských
embryí s cie¾om budúceho získavania
orgánov na medicínske úèely.
(HOSPODÁRSKE NOVINY)
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Ústav pre vzahy
tátu a cirkví
Demokracia zaruèuje kadému slobodu vyznania. Preto niè nebráni tomu, aby prekvital svetový trh náboenstiev  azda iba
dokázate¾ná trestná
èinnos v rámci jestvujúcej legislatívy danej krajiny. Na tomto pomyselnom trhu
vak neplatí zákon o ochrane spotrebite¾a.
Úèinnou zbraòou je preto ïalí výdobytok
demokracie  právo na informácie: a to
nielen na tie ruové zo strany predávajúceho, ale aj na tie sivé èi bezfarebné  o
prípadných sprievodných kodlivých úèinkoch a rizikách. Vzh¾adom na to, e väèie
sekty pôsobia medzinárodne, ukázala sa
akútna potreba medzinárodnej koordinácie
v oblasti ochrany pred ich nebezpeèenstvom. V rezolúcii Európskeho parlamentu
z 29. februára 1996 sa kontatuje, e
mnohé náboenské a iné sekty aktívne
v Európskej únii sú celkom legálne , no
napriek tomu sa niektoré v rámci siete
presahujúcej hranice venujú ilegálnym a
kriminálnym aktivitám a bene sa dopúajú poruovania ¾udských práv. V Rade
Európy 22. júna 1999 jednohlasne prijali
Odporúèanie o ilegálnych aktivitách
siekt, ktorým sa európske táty o. i. vyzývajú, aby zriaïovali národné informaèné
centrá pre otázky náboenských, ezoterických èi spirituálnych skupín. V Paríi vznikla 15. októbra 1994 Európska federácia
centier výskumu a informácií o sektách 
FECRIS, ktorej cie¾om je skúma praktiky a
vplyv detruktívnych siekt na jednotlivcov,
rodiny a demokratické spoloènosti, informova o nich a pomáha ich obetiam.
Tieto iniciatívy umocòujú vedomie potreby vyváených informácií o sektách a záujem zabezpeèi preventívnu ochranu potenciálnych obetí ich detruktívneho pôsobenia a chcú poda pomocnú ruku tým, èo
mali priamo èi v rodine negatívne skúsenosti so sektou. Boli aj koneèným impulzom na prenesenie aktuálneho aiska pôsobnosti Ústavu pre vzahy tátu a cirkví
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(ÚVC) na systematické mapovanie a analýzu novej religióznej scény na Slovensku.
Od svojho vzniku 1. 1. 1997 sa ÚVC etabloval ako informaèno-dokumentaèné a analyticko-konzultaèné pracovisko v oblasti
tradiènej i netradiènej religiozity. V súlade
so skúsenosami zahranièných intitúcií podobného zamerania zodpovedá tejto pecifickej odbornej èinnosti aj profesijné zameranie jej odborných pracovníkov (teológia
a religionistika, psychológia, právo a dokumentaristika). Formou pravidelného monitoringu dostupných odborných periodík a
literatúry domácej i zahraniènej proveniencie, internetu, budovaním pecializovanej
odbornej kninice, zhromaïovaním informácií z terénu, túdiom propagaènej literatúry nových náboenských hnutí (NNH),
ako aj z priamych kontaktov s nimi, ÚVC
systematicky tvorí informaènú databanku.
Získané informácie priebene spracúva s vyuitím peciálneho softvérového databázového programu, ktorý vyuíva pri tvorbe
odborných posudkov na základe aktuálnych poiadaviek tátnych orgánov, vedeckých alebo iných intitúcií. Podie¾a sa
okrem toho aj na vypracúvaní odborných
podkladov pri tvorbe legislatívy týkajúcej
sa cirkví a náboenských spoloèností
(financovanie, retitúcie, právne postavenie cirkví, zmluvy tátu s cirkvami ap.).
Vzájomná spolupráca s intitúciami príbuzného zamerania na tátnej, regionálnej
i cirkevnej úrovni v SR (napr. s Ekumenickou spoloènosou pre túdium siekt), no
taktie s partnerskými intitúciami v zahranièí prebieha formou konzultácií, spoloèných projektov, reciproènej úèasti na odborných podujatiach a výmeny publikácií.
Dôleitú úlohu zohráva ÚVC aj ako
slovenský koordinátor medzinárodného
projektu Intitútu pre cirkevné právo
Viedenskej univerzity tát a náboenské
spoloènosti v strednej a východnej Európe. Cie¾om tohto encyklopedického diela
je mapova situáciu vo vetkých postkomunistických krajinách. Zväzok venovaný
Slovensku vyjde v nemèine do konca tohto
roka. Významným úspechom je aj jeho prijatie za èlena korepondenta u spomínanej Európskej federácie centier výskumu a
informácií o sektách (FECRIS).
V rámci svojej osvetovej a poradenskej
èinnosti ÚVC organizuje odborné konferencie, semináre, kolokviá, pokia¾ mono
aj s medzinárodnou úèasou popredných
expertov v danej oblasti. Ako príklad mono uvies medzinárodnú konferenciu Modely ekonomického zabezpeèenia cirkví
a náboenských spoloèností èi kolokvium
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Bludné náuky v období
vrcholného stredoveku
(3)
S panteistickými názormi
o Bohu, svete a o dui sa
môeme stretnú aj v uèení
filozofa Dávida z Dinantu
( okolo r. 1215), ktorého
náuka bola podloená silnými materialistickými názormi. Jeho spis Quaternuli
v roku 1210 Paríska synoda odsúdila na spálenie.
V trasburgu sa za pontifikátu
Inocenta III. (1198  1216) prejavila svojou èinnosou oirtliebovská sekta, ktorej
èlenovia ili v prísnej askéze zavrhujúc
manelstvo. Jej zakladate¾ racionalista Oirtlieba hlásal veènos sveta. Jeia Krista
pokladal za syna Jozefovho.
Aj v Èechách sa od polovice 14. storoèia nachádzajú skupiny v týle panteisticko-kvietistickej sekty Bratov a sestier
slobodného ducha, ktorá sa sto rokov
predtým objavila v Porýní, vo vajèiarsku
a na území dneného Talianska. Vo svojej
náuke sa síce líili, ale charakteristickým
znakom týchto skupín bol sen o dokonalom èloveku, ktorý nemôe zhrei, pretoe splýva s Bohom. Nepotrebuje teda sacerdotálnu a sakramentálnu cirkev. Tieto
heretické skupiny popierali nebeskú blaenos a tresty v posmrtnom ivote, ktoré
obmedzovali len na pozemský ivot.
Sektári sa pokladali za hodných denne
prijíma Eucharistiu, ak by bol takýto zvyk,
pretoe oni sú svätí, avak kòazi sú
neèistí. Sú vak aj svedectvá celkom
opaèného chápania Eucharistie, vychádzajúce z týchto radov. Popierali tie sviatostné prepodstatnenie (transsubstanciáciu),
pretoe keï Kristus pod¾a nich vstúpil do
neba, vzal si telo so sebou. Na základe
toho Kristus je v Eucharistii prítomný len
obrazne. Sekta mala nepriaznivý dosah
nielen v náboenskej, ale aj v sociálnej
oblasti. Pápe Bonifác VIII. v bule Saepe
sanctam Ecclesiam v roku 1296 týmito
slovami charakterizuje ich èinnos v Augsburgu:  viaceré osoby, a to aj eny,
vyhlasujú, e majú moc k¾úèov: zväzova
a rozväzova hriechy  poèúvajú spovede
a dávajú hrienikom rozhreenie, zvolávajú náboenské stretnutia nielen denné,
ale aj noèné, na ktorých rozhlasujú svoje
bludy, ( ) opovaujú sa káza, e vraj
poloením rúk obsiahli Ducha Svätého,

e vraj nikoho netreba poslúcha okrem
samého Boha, nech je to ktoko¾vek, nech
má akúko¾vek hodnos a stav. Tvrdia, e
úèinnejie sú modlitby, keï ich ¾udia
konajú celkom nahí Pre toto túto sektu
vyhlasujeme za prekliatu a bludársku.
Viennenský snem (v r. 1311) toto uèenie
odsúdil.
Zvlátna bola aj genéza vzniku ïalej
skupiny. Tak ako Frantiek z Assisi, aj
Peter Valdes si zvolil cestu chudoby.
Pohnutý príkladom sv. Alexia (rímsky patrícius ijúci v 4. alebo 5. stor., ktorý v deò
svojej svadby opustil nevestu a rodinu a
potom viedol v anonymite ivot v chudobe) objavil okolo roku 1173 pri èítaní
Matúovho evanjelia (Mt l0, 5) ideál chudoby. Zaopatril svoju enu a obe dcéry a
rozdal svoj majetok. Dvom klerikom dal
preloi Nový zákon do provensálskeho
náreèia. Tak ako Frantiek aj on sa zameral na obsah Evanjelia pod¾a Matúa a
vyslal svojich spoloèníkov, aby ijúc z almuien priviedli svojimi kázòami ¾ud na
zmenu ivota pod¾a evanjelia. Potom sa
vak ich cesty úplne rozdelili. Zatia¾ èo pre
Frantika platila zhoda s cirkevnou vrchnosou kvôli Jeiovi Kristovi (keï sa ho
na smrte¾nej posteli opýtali na jeho ivotné zásady, vymenoval vzájomnú lásku,
vysokú úctu k chudobe a vernos svätej
Cirkvi), boli valdenci tak presvedèení o
správnosti svojich názorov, e si ani nevimli obmedzenie, ktoré im kládol
Alexander III. (1159  1181). Chváliac ich
chudobu, povolil im mravné kázne, avak
vierouèné kázne im zakázal. Inak ako
Frantiek broja valdenci aj proti nedostatkom v radoch klerikov. Pápe Lucius III.
(1181  1185) ich preto v roku 1184 vylúèil z Cirkvi. Avak v ústraní èoskoro vyvinuli vlastné náboenské názory: odmietali
celú vonkajiu truktúru Cirkvi a takmer
celý jej bohosluobný systém (povolili iba
krst dospelých); odmietli uctievanie relikvií
svätých a odpustky; odmietli sviatos svätenia kòazstva, avak platnos kòazských
úkonov robili závislou od mravnej hodnosti vysluhovate¾a; popreli oèistec, èo viedlo
k odmietnutiu dobrých skutkov a modlitieb za zosnulých; pestovali èítanie z Biblie
v ¾udovom jazyku a pod.
VILIAM JUDÁK
(Dokonèenie v budúcom èísle)
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MÍ¼NIKY DVOCH TISÍCROÈÍ

Geografické aspekty religiozity na
Slovensku. V spolupráci s Ekumenickou spoloènosou pre túdium siekt
ÚVC v roku 1999 usporiadal seminár Nová detruktívna religiozita
na prahu nového tisícroèia a medzinárodnú konferenciu Sekty, kulty a
nová religiozita v pluralitnej spoloènosti. V novembri tohto roku pripravuje konferenciu Náboenské
smery na prelome tisícroèí  eschatologické vízie. Úèas u pris¾úbili
viacerí odborníci zo SR, ÈR a Rakúska. ÚVC venuje pozornos aj
usporadúvaniu prednáok pre verejnos a prezentácii danej problematiky v tlaèových a elektronických médiách. Poskytuje aj odborné konzultácie tudentom univerzít pri vypracúvaní a obhajobe ich závereèných
prác. ÚVC sa usiluje vypåòa informaèné medzery v otázkach tradiènej
a netradiènej religiozity aj vlastnou
ediènou èinnosou  vydáva aktuálne
informaèné letáèiky o NNH, roèenky s
preh¾adom cirkevno-politických udalostí doma i vo svete, ako aj zborníky z konferencií. Ïalej vydal Preh¾ad
registrovaných cirkví a osobností
náboenského ivota v SR a túdiu
religionistu prof. Jána Komorovského Soloviov a ekumenizmus. Osobitne treba vyzdvihnú u nás zatia¾
ojedinelú túdiu Databáza neregistrovaných cirkví a náboenských
spoloèenstiev v SR a formy ich pôsobenia, publikovanú v Roèenke ÚVC
1997. V tádiu zostavovania je i aktuálna informaèná publikácia o NNH
pôsobiacich v SR vytváraná na báze
podkladov od NNH, ako aj vlastných
analýz ústavu. Do konca roka sa
poèíta aj s vydaním zborníka zo spomenutej pripravovanej konferencie.
V rámci ústavu pracuje aj poradòa pre otázky siekt zameraná na prevenciu a pomoc jednotlivým záujemcom, zatia¾ najmä formou písomnej
èi emailovej korepondencie. Základné informácie o èinnosti ústavu
sú k dispozícii v rámci internetovskej stránky Ministerstva kultúry SR:
www.culture.gov.sk.
NORA VALOVÁ
Kontaktná adresa:
Ústav pre vzahy tátu a cirkví,
P. O. Box 57, 810 00 Bratislava 1
Tel: 07/527 33 237; 529 20 408
Fax: 07/527 33 237
Email: uvsc@nextra.sk
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Jean-M
Marie Abgrall:
Mechanizmus sekt

Svedkovia Jehovovi bez registrácie?
Ministerstvo kultúry v ÈR so zvýeným záujmom zaèalo sledova Náboenskú spoloènos Jehovovi Svedkovia (ïalej NS JS) pre údajné odmietanie transfúzie krvi a vojenskej sluby èlenmi tejto spoloènosti napriek
tomu, e pri registrácii uvádzali, e to tak nie je. Objavilo sa podozrenie, e tento spolok o svojich postojoch pri iadosti o registráciu v roku
1993 vedome klamal, vysvet¾uje Jana Øepová, riadite¾ka cirkevného
odboru MK ÈR. Ministerstvo v tom èase posudzovalo, èi uèenie NS JS
neodporuje èeskému právnemu poriadku. Ministerstvo kultúry preto
Svedkov iada, aby znovu odpovedali na rovnaké otázky, ako pri rokovaní o udelení registrácie. Keby sa ukázalo, e nám pri registrácii klamali, môeme im odobra registráciu, tvrdí J. Øepová.
Správa èeského denníka Lidové noviny z júla t. r. vak uvádza, e na
tajnom stretnutí v New Yorku vedenie náboenskej spoloènosti NS JS prijalo rozhodnutie, pod¾a ktorého sa ruí trest automatickej exkomunikácie
v prípade prijatia transfúzie krvi, ktorý a doposia¾ hrozil kadému zo
6 miliónov jej èlenov vo vye dvesto krajinách sveta. Toto nariadenie
bolo po mnohé roky príèinou sporov a napätia vo vnútri sekty a dôvodom silného tlaku okolia. Pre mnohých Svedkov, ktorí sledovali, ako ich
priatelia èi príbuzní umierajú, pretoe neprijali krv, je vak toto rozhodnutie chabou náplasou, píu ïalej Lidové noviny. Hoci uvedené rozhodnutie sa prijalo v apríli t. r., ako napísala britská BBC, jeden z prísluníkov sekty odmietol transfúziu krvi, èo ho stálo ivot. Samotní
Svedkovia toto rozhodnutie povaujú len za procedurálnu zmenu. Èlen
výboru NS JS v ÈR J. Leneèek v reakcii na správu v Lidových novinách
v èlánku pod názvom Postoj Svedkov Jehovových k transfúzii sa nemení, okrem iného uviedol: Ak by pokrstený jednotlivec z radov Svedkov
Jehovových konal v rozpore s touto zásadou (t.j. zásadou odmietnu darovanú krv  pozn. red.), dal by svojimi skutkami najavo, e sa zrieka viery.
Bol by preto povaovaný za osobu, ktorá sa svojím konaním sama vylúèila zo spoloèenstva Svedkov Jehovových.
Pod¾a oficiálneho vyhlásenia Svedkov Jehovových k tejto otázke
platia v ich spoloènosti  od tyridsiatych rokov náho storoèia, keï sa
transfúzie zaèali vo svete masovo íri  nasledovné zásady: a) Ak
Svedok Jehovov dostane transfúziu proti svojej vôli, nepovauje sa to za
prehreok. Toto stanovisko ostáva nezmenené; b) Ak Svedok Jehovov
akceptuje transfúziu v slabej chví¾ke a neskôr to o¾utuje, bude sa to
povaova za vánu vec a odporuèí sa mu duchovná podpora, aby znovu
mohol nadobudnú duchovnú silu. Toto stanovisko sa tie nemení; c) Ak
pokrstený èlen veriacej rodiny transfúziu ¾ahkováne podstúpi bez toho,
aby to neskôr ¾utoval, z vlastnej vôle a dobrovo¾ne, vyjadrí tým svoj
úmysel neby viac Svedkom Jehovovým. Toto predstavuje procedurálnu
zmenu zavedenú v apríli t. r. Znamená to, e organizácia u viac neiniciuje kroky vedúce k vylúèeniu takéhoto èlena. Výsledok je vak rovnaký. Takýto èlen sa u nebude povaova za Svedka Jehovovho (so vetkým, èo s tým súvisí) a opä sa ním môe sta a vtedy, keï zmení svoj
názor. Ani toto stanovisko sa nemení. Právom sa preto mono domnieva, e uvedené rozhodnutie prijaté vedením tejto náboenskej spoloènosti je iba kozmetickou úpravou, vïaka ktorej sa síce posudzovanie
tejto organizácie o nieèo zmierni, avak  ako sme videli  ani zïaleka
to neodstráni hlboko zakorenený postoj jej èlenov k otázke transfúzie
krvi. Vynára sa tu teda otázka: Zmenilo sa vôbec nieèo, alebo naïalej
budú pre takéto radikálne postoje zomiera ïalie obete tohto náboenského fanatizmu?
(Spracoval  ml )
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(Karolinum, Praha 2000, 256 str.)

RECENZIA

REPORT

Pred èasom sa na naom kninom trhu objavila odborná publikácia Mechanizmus sekt známeho francúzskeho
odborníka v problematike siekt a nových náboenských
hnutí, èlena francúzskej Medzirezortnej misie na boj
proti sektám (MILS), psychiatra, kriminológa a súdneho
experta JeanMarie Abgralla.
Kniha je rozdelená na trinás kapitol (napr.
Organizácia sekty alebo Patológia spôsobená sektárskou manipuláciou) a doplnená je podrobnými
poznámkami a struèným preh¾adom odporúèanej literatúry, i keï len francúzskej proveniencie. Doslov napísal
známy èeský odborník PhDr. Zdenìk Vojtíek a doplnil
ho o aktuálne informácie týkajúce sa poradenských centier v ÈR a dostupnej èeskej literatúry, ktorá sa venuje
tomuto aktuálnemu fenoménu.
Publikácia je význaèná osobitým prístupom k téme.
Autor prezentuje vlastnú metódu klinickej analýzy sektárstva. Opiera sa pritom o dvadsaroènú lieèebnú prax,
poèas ktorej sa stretol s desiatkami obetí siekt a kultov.
Opisuje jednotlivé typy guru a techniku ich zrodu,
prièom berie do úvahy ich sociálne, kultúrne a náboenské prostredie. V osobnostnom profile vodcov (guru)
je pod¾a neho èasto prítomná i patologická zloka. Táto
potom zohráva podstatnú úlohu pri ich správaní k èlenom sekty, ale i k vonkajiemu svetu. Publikácia o autorovi prezrádza, e je psychoanalyticky orientovaný terapeut. Odráa sa to i v jeho zaujímavej teórii, prostredníctvom ktorej sektu vidí ako matku a guru ako otca.
Sekty potom delí na skupiny nahradzujúce otca a skupiny
nahradzujúce matku. Na ilustráciu uvedieme jeho chápanie sekty v tomto kontexte: Sekta je mystickou nevestou guru a okolo neho vybudovanou rodinou.
Autor sa podrobne venuje psychickej manipulácii a
jej technikám. Poukazuje najmä na to, ako ¾ahko sa
môu zneui známe techniky psychického i fyzického
podmieòovania, ktoré inak slúia na nápravu osobnosti
(napr. pri terapii fóbie), na opaène cielený efekt. Na
lepie pochopenie odbornej vedeckej terminológie autor
jednotlivé donucovacie techniky pribliuje na príklade
scientológie. Z knihy sa mono dozvedie aj o psychických poruchách (návaly paniky, stav permanentného èi
prudkého stresu, atypická anxiózna porucha a pod.) spôsobených psychickou manipuláciou v sekte. Záver publikácie tvorí opis prevencie, lieèby patológie, ako i nároèného procesu resocializácie.
Kniha sa od podobných monografických diel odliuje najmä svojím odborným týlom. Autor sa ju síce snail
ilustrova rôznymi príkladmi a doplni konkrétnymi
citátmi z uèenia siekt, ale i tak je dielo urèené najmä
odborníkom venujúcim sa problematike siekt, kultov a
nových náboenských hnutí, prípadne psychiatrom èi
psychológom. Myslím si, e takéto dielo doposia¾ postrádali.
MIROSLAV LOJDA

