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Predslov
Celému ľudskému životu je vlastná hlboká dvojznačnosť. Človek hľadá sám seba, 

hovorí „ja“. Snaží sa uskutočňovať svoje ja, hľadá svoju identitu, aby sa presadil, aby 
nebol na nikom závislý ako si nahovára. A predsa si sám nevystačí, hľadá druhého. 
Táto skutočnosť je potvrdená mnohými ľudskými príbehmi. Možno aj takým, ktorý 
je spojený so slávnym kresťanským kazateľom Sadhu Sundar Singhom:

Na  vrchole priesmyku sa Sundar Singh prudko nadýchol riedkeho ľadového 
vzduchu. Vo výške 4 870 metrov sa mu točila hlava, pľúca sa mu chveli a bosé nohy 
mal už celé hodiny úplne znecitlivené. Vedľa neho sa trmácal ďalší pútnik – Tibeťan, 
ktorého Sundar stretol predchádzajúci deň a bol rád v jeho spoločnosti. Po niekoľkých 
minútach odpočinku začali obaja zostupovať z výšin himalájskych hôr. Dúfali, že skôr 
než ich pohltí tma, dôjdu do malej dediny. Muži boli v polovici cesty, keď sa rozfúkal 
vietor a vzduch sa nepríjemne ochladil. Sundar sa začal obávať, že nezvládnu cestu 
do dediny, vzdialenej ešte niekoľko kilometrov, najmä preto že chodník sa zužoval 
do klzkej cestičky a preto museli kráčať pomaly. Pri predchádzajúcich cestách cez 
tieto hory narazil na telá mužov, ktorí pri takej prudkej zmene počasia zmrzli. Modlil 
sa, aby ho nestretol rovnaký osud.

Keď si pred sebou prezeral skalu ako ďalší oporný bod, jeho pozornosť upútalo 
niečo dolu v  diaľke – hnedý predmet ležiaci na  snehu. Pozorne tú vec sledoval 
a uvedomil si, že je to ľudské telo. Potom mu napodiv jedna ruka zamávala. Ten 
človek žil! Sundar potiahol svojho spoločníka za  kožušinový kabát: „Pozri dole!“ 
zakričal v kvíliacom vetre. „Niekto tam spadol. Musíme sa ho pokúsiť zachrániť.“

Spoločník energicky zavrtel hlavou: „Ak sa pokúsime zachrániť toho človeka, ani 
jeden z nás nedorazí do dediny!“ vykríkol. „Obaja zamrzneme.  Ten muž je už skoro 
mŕtvy. Ponechajme ho jeho osudu.“

„Ja nemôžem,“ odvetil Sundar. „Pomôž mi prosím, zísť dole a zobrať ho. Vyžaduje 
si to nás oboch.“ Spoločník znova zavrtel hlavou: „Ak si ceníš svoj život, pôjdeš 
so mnou.“ Bez toho, aby sa pozrel späť sa otočil a pokračoval v ceste pozdĺž útesu.

Sundar sa poobzeral, ako by sa dostal dole k mužovi. Keď sa mu zdalo, že na to 
prišiel, prekročil okraj rímsy a pomaly zliezal nadol k útesu. Chôdza bola zradná 
a celú cestu sa modlil, no nakoniec sa dostal na spodok rokliny, kde ležal spadnutý 
pocestný. Kľakol si vedľa neho a  bližšie sa naňho pozrel. Muž mal zamrznuté 
vlasy, bradu a sotva dýchal. Ale zdalo sa, že nemá nič zlomené.

„No tak, poďme odtiaľto,“ povedal Sundar. Postavil sa a zodvihol muža na chrbát. 
Cez obidvoch prehodil deku, vpredu ju zviazal a  vytvoril tak pre muža visiacu 
kolísku. Pomaly a opatrne, kúsok po kúsku sa presúval späť nahor po strane rokliny. 
Váha muža spôsobila, že mu pri  chôdzi po  zubatom ľade a  kameňoch krvácali 
znecitlivené nohy a chveli sa. Nakoniec sa však bezpečne dostal na rímsu a niesol 
muža po chodníku.

Čoskoro Sundar s každým krokom zanechával na snehu červené krvavé škvrny. 
Pomaly, ale isto napredoval. Neodvážil sa zastať, dokonca ani vtedy, keď začalo 
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husto snežiť a viditeľnosť sa znížila, takže chodník bol ešte šmykľavejší. Zastavenie 
by znamenalo pre obidvoch istú smrť. Našťastie práve prestalo snežiť, a pri lepšej 
viditeľnosti Sundar dokázal rozoznať zoskupenie kamenných domov niekoľko sto 
metrov pred sebou. Zaplavila ho úľava, avšak len kým neurobil ešte pár krokov. Tam, 
na okraji chodníka ležalo zamrznuté telo jeho spoločníka. Muž mal otvorené oči 
a ruky mal primrznuté k tvári.

Vzhľadom na dané podmienky nemohol Sundar pre človeka nič spraviť, a preto 
sa plahočil ďalej. Onedlho boli s mužom, ktorého niesol na chrbte, v bezpečí v malej 
okrúhlej chatrči a sedeli pred ohniskom. Keď Sundar sedel a popíjal šálku horúceho 
čaju, uvedomil si, že aj  on mohol zamrznúť. To, čo ho zachránilo pred  takýmto 
osudom, bol muž, ktorého niesol na chrbte. Spojenie oboch tiel vytvorilo dostatok 
tepla na odvrátenie krutého chladu a udržanie oboch mužov v teple. Tým, že riskoval 
svoj život, aby zachránil spadnutého pútnika, zachránil nechtiac svoj vlastný život.1 

Potvrdila sa stará pravda: Nie „sám“, nie iba „Ja“, človek hľadá niekoho k sebe. „Ty“ 
nejakého druhého človeka. Dieťa oslovuje matku „Ty“. „Ty“ sa vzájomne oslovujú 
muž a žena, „Ty“ si hovoria priatelia. Zakaždým má toto „Ty“ iný obsah, ale vždy 
je to niečo dôležité, drahé. Hľadanie „Ty“ niekoľkých blízkych ľudí túžbu ľudského 
srdca nevyčerpá. Vždy sa jedná aj o širšie „My“. Je to okruh priateľov, kolegov z práce, 
susedov, je to národ, celé ľudstvo. A tu všade sa vyskytujú spoločne prežívané situácie. 
V živote je rozhodujúce, či je tento vzťah „Ja“, „My“ a „Ty“ v poriadku. Tento vzťah 
musí byť vyvážený.

Do  tohto vzťahu však uvedomelo a  niekedy aj  nepozorovane vstupuje ktosi 
Tajomný, Neviditeľný, ale predsa Prítomný. On nahrádza to, čo od ľudí nemôžeme 
očakávať. On prichádza s  požiadavkou – miluj! Nie iba seba, ale miluj blížneho. 
Prikázanie lásky k  blížnemu má rovnakú hodnotu ako prikázanie lásky k  Bohu. 
V  tomto prikázaní sa ukazuje vnútorná súvislosť medzi láskou k  Bohu a  láskou 
k blížnemu. Nie je možné milovať Boha bez blížneho a blížneho bez Boha.

Vynára sa však viacero otázok. Ako sa môže láska nakazovať? Môže sa taká 
požiadavka uskutočniť aj ako pokus? Pre kresťanov je to nielen hlavným prikázaním, 
ale aj možnosťou a darom. Vyžaduje sa od nich to, čo im Boh dal. Kresťan verí, že 
najprv Boh miloval nás. Sv. Ján hovorí: „Láska vychádza z Boha. Prichádza k nám, 
prechádza nami k blížnemu, ale ako naša láska, ktorá v nás zostáva ako dar.“

Povinnosti diktované spravodlivosťou a láskou sa budú lepšie plniť vtedy, keď sa 
každý pričiní o spoločné dobro podľa svojich schopností a so zreteľom na potreby 
iných, bude podporovať aj  verejné a  súkromné ustanovizne, ktoré pracujú 
na zlepšovaní životných podmienok človeka. Lenže nájdu sa aj takí, ktorí síce hlásajú 
veľkorysé a ušľachtilé názory, ale v skutočnosti žijú tak, akoby sa vôbec nebolo treba 
starať o potreby spoločnosti, o iných ľudí.2 

Náboženstvá, ktoré sú v  tejto knihe predstavené, hlásajú univerzálne zásady 

1  Benge, Janet & Geoff, Stopy na horách, In: SADHU SUNDAR SINGH, s.7-9.
2 Gaudium et spes, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete,  bod 552, In: Dokumenty DVK.
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spoločného spolunažívania na tejto zemi, hľadania cesty k slobode ducha i života, 
neútočiť a neničiť ľudský život, zušľachtiť osobný život.

Vatikánsky koncil sa k tejto problematike vyjadruje: „V hlbinách svedomia človek 
odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho 
neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu; a keď treba, zaznieva 
mu v hĺbke srdca: toto rob, tamtoho sa varuj! Človek má totiž v srdci Bohom vpísaný 
zákon a  práve v  poslušnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť a  podľa 
neho bude aj súdený.“3

História žiaľ potvrdzuje, že v  človeku sa niekedy ozvú aj  nízke pudy a  vtedy 
nerešpektuje žiadne zásady, ani zákony. Nič mu nie je vzácne, ani sväté. Svojou 
silou znásobenou nenávisťou útočí, ničí, zabíja. To je smutné vysvedčenie každej 
vojny, ktorá sa odohrala, ktorá však naďalej permanentne prebieha na jednotlivých 
územiach tejto planéty. Nezáleží na tom, kto sú jej aktérmi – či kresťania, moslimovia, 
židia alebo budhisti. Všetko ušľachtilé v čom ľudí náboženstvo formuje, razom sa 
vytratí, svedomie sa zahluší.

3 Gaudium et spes, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete,  bod 508, In: Dokumenty DVK.

Katedrála v Exeteri. (Foto: J. Ferenčík)
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Úvod 
Náboženstvo – lat. religio, pochádza zo slov, ktoré znamenali venovať starostlivú 

pozornosť nejakej činnosti (religere), alebo niečo pevne zviazať (religare). Dnes sa 
slovo religio obyčajne používa na označenie náboženských praktík alebo vyznaní. 
Samozrejme vždy keď sa vyskytnú otázky – čo po  smrti, alebo anjeli, démoni 
a bohovia; alebo ako usporiadať svoj život, správanie, vstupujeme do náboženskej 
oblasti. Keďže toto všetko sa vzťahuje na neviditeľný (t.j. neempirický) svet, zvykneme 
to pomenovať ako „náboženské“. Náboženstvo je vecou viery, ktorá sa nikdy nedá 
úplne vysvetliť racionálnou diskusiou.4

Sv. Tomáš Akvinský píše: „Nech už náboženstvo vychádza z častého uvažovania, 
alebo z  opätovného zvolenia si toho, čo bolo nedbalosťou stratené, nech už sa 
nazýva od opätovného pripútania sa, náboženstvo vlastne obsahuje vzťah k Bohu.“ 
Náboženstvo môžeme označiť ako upriamenie sa celého ľudského života, ktorým 
uznávame nejaký vzťah medzi ľuďmi a  poriadkom nadľudským, nech už tento 
poriadok považujeme za  osobný alebo neosobný. Pojem náboženstvo v  širšom 
zmysle slova zahŕňa všetky náboženské útvary: monotheistické,5 polytheistické,6 
pantheistické;7 je tu zahrnutý pravý kult, ale aj povera, mágia, modlárstvo, fetišizmus,8 
manizmus,9 animizmus10 a iné zložky.11

Môžeme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa o sebe vyjadrujú –„Ja nie som náboženský, 
ja som duchovný.“ Tu sa predpokladá, že inštitúcie spojené s  náboženstvom – 
hierarchie, pravidlá, rituály – sú iba sekundárne, často sú odmietané, ignorované. 
Podstata náboženstva, bez čoho sa človek považuje za nenáboženského, je známa 
pod rozličnými pomenovaniami (viera, náboženské presvedčenie, posvätné, sväté 
atď.) nemožno ju empiricky dokázať, vidieť, počuť, dotknúť sa jej, nedá sa študovať 
a treba ju okúsiť priamo.

Vedci používali termín „náboženstvo“ na  označenie nezvyčajných oblastí 
pozorovateľného ľudského správania sa, vyžadujúceho vysvetlenie. Vytvorili teórie, 
aby vysvetlili, prečo si ľudia napr. myslia, že neviditeľná časť ich tela (nazývaná duša) 
prežije toto telo; že mocné bytosti ovládajú vesmír; že na existencii je viac než to, čo 
sa dá pozorovať.12 

Niektorým vedcom nestačila len jednoduchá prezentácia faktov. Chceli viac. 
Klasickým príkladom je Rudolf Otto (1869-1937), ktorý tvrdí, že všetko náboženské 
vyjadrenie je predovšetkým zmysel pre „nadprirodzené“ alebo “božské“. Ústrednou 
pravdou celého náboženstva, tvrdí Otto, bol pravý pocit bázne alebo úcty u veriaceho, 

4 Russell T.McCutcheon, Čo je náboženstvo, In: Viery a vyznania s.10.
5 Náboženstvo uznávajúce jediného Boha.
6 Náboženstvo vyznávajúce mnohobožstvo.
7 Nábožensko-filozofické učenie, ktoré stotožňuje boha s prírodou, so svetom.
8 Jedna z foriem primitívneho náboženstva, ktoré uctieva, zbožňuje veci, modly, fetiše.
9 Prvotné náboženstvo zakladajúce sa na uctievaní mŕtvych predkov.
10 Primitívne zduchovnenie, zosobnenie prírodných síl a javov, tvoriace na úsvite dejín základ náboženstva.
11 Kubalík J., Dějiny náboženství, s. 8.
12 Russell T.McCutcheon, Čo je náboženstvo, In: Viery a vyznania s.12.
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vedomie „tajomného“ inšpirované stretnutím sa s božským. Jednoducho neuvádza 
fakty o náboženstve, robí viac. Predpokladá existenciu posvätného – prijíma pravdu 
stretnutia sa s nadprirodzeným.13 

To, aké fakty považujeme za dôležité a nedôležité, zaujímavé alebo nezaujímavé, 
bude závisieť od určitých predstáv, ktoré máme, či už náboženských, alebo 
nenáboženských. Ak je vedec ateista, neznamená to automaticky, že je objektívnejší 
a neutrálnejší. Preto viera v nestrannú objektivitu a tvrdenie, že niekto je čisto 
„opisný“, sa teraz považuje za naivnú.14 

Do  akej miery môže ten, kto nevyznáva danú vieru („outsider“), chápať vieru 
takým spôsobom, ako ju chápe ten, kto danú vieru vyznáva (insider“)? Argumentuje 
sa, že  outsideri, už len pre sám fakt, že sú outsidermi, nikdy úplne nepochopia 
insiderovu skúsenosť; dokonca i  ľudia, ktorí zažijú tú istú udalosť v  tom istom 
čase, budú (v  dôsledku svojich kontextov a  osobných zážitkov) interpretovať 
svoju skúsenosť rozlične. (Napr. pri „zázračnom“ čiže náhlom a úplnom uzdravení 
v Lurdoch – svedkom môže byť neveriaci, ktorý to ináč vníma a ináč sa na to díva 
veriaci).15

Náboženské predstavy a praktiky majú význam pre spôsoby, akými si organizujeme 
spoločenský život. Formujú naše chápanie nášho miesta vo svete a určujú, v akom 
vzťahu sme s inými ľuďmi a s ostatným prirodzeným alebo nadprirodzeným 
poriadkom. Napríklad nomádi ako beduíni chápu Boha ako otca a na opísanie svojho 
vzťahu s Bohom používajú rodinnú a pastiersku metaforiku. Naopak, usadená 
hierarchická spoločnosť bude zobrazovať Boha ako monarchu, ktorému je povinná 
poddanstvom, používa  metaforiku sluhov a poddaných uctievajúcich najvyššieho 
panovníka. Prostredníctvom kolektívnych rituálov si ľudia znovu potvrdzujú svoju 
vieru v nadprirodzené bytosti a znovu posilňujú vzájomné zväzky.16

K problematike náboženskej pravdy sa vyjadruje predovšetkým teológia a filozofia. 
Stretávame sa s javom, že k tejto problematike sa kde kto vyjadruje, napr. Karol Marx 
(1818-1883), ktorý hodnotí náboženstvo ako ideológiu podporovanú vládnucimi 
triedami, aby mohli ovládať masy, a súčasne bolo výrazom protestu proti útlaku –
„vzdychom utláčaného tvora“. Avšak ako protest nič nemenilo, lebo len podporovalo 
rezignáciu a sľubovalo riešenie problémov po smrti. Náboženstvo je „ópiom ľudstva“ 
v tom zmysle, že otupuje bolesť utláčaných, čím ich zastavuje pred vzburou. Preto 
sa utláčaní obracajú k náboženstvu, aby im pomohlo prebiť sa životom; vládnuce 
triedy ho podporujú, aby si udržali kontrolu. Náboženstvo jednoducho vymizne, 
keď sa odstránia spoločenské podmienky, ktoré ho zapríčiňujú.17 

Max Weber má zasa inú, svoju teóriu o náboženstve. Podľa neho náboženstvo 
ponúka vysvetlenie a ospravedlnenie šťastia i nešťastia tým, že ich umiestňuje do 

13 Partridge, Ch., Fenomenológia a štúdium náboženstva, In: Viery a vyznania, s. 15.
14 Partridge, Ch., Fenomenológia a štúdium náboženstva, In: Viery a vyznania s. 16.
15 Partridge, Ch., Fenomenológia a štúdium náboženstva, In: Viery a vyznania, s.17
16 Bowie, F., Antropológia náboženstva, In: Viery a vyznania, s.19.
17 Malcolm Hamilton, Sociológia náboženstva, In: Viery a vyznania, s. 24.



8

širšieho obrazu reality, ktorý môže siahať za svet bezprostredného každodenného 
vnímania, a tak pomáha dávať zmysel tomu, čo mu vždy hrozí, že sa to bude javiť 
ako nezmyselné. Takže tí, ktorí v tomto živote nezaslúžene trpia, sa možno previnili 
v predchádzajúcom živote; ale dostanú zaslúženú odplatu v nasledujúcom živote 
či v nebi. Tí, ktorým sa darí pomocou zla, budú napokon súdení a spravodlivo 
potrestaní.18 

V našej dobe, keď sa ľudstvo čoraz väčšmi zjednocuje a vzťahy medzi jednotlivými 
národmi sa stávajú zo dňa na deň užšími, Cirkev pozornejšie skúma svoj postoj 
k nekresťanským náboženstvám. Keďže má povinnosť napomáhať jednote a láske 
medzi ľuďmi, ba aj medzi národmi, všíma si predovšetkým to, čo je ľuďom spoločné 
a čo ich vedie k vzájomnému spolunažívaniu.19

Ľudia čakajú od rozličných náboženstiev odpoveď na skryté záhady ľudskej 
existencie, ktoré tak, ako kedysi i dnes, hlboko znepokojujú srdce človeka.20

Druhý Vatikánsky koncil dáva odpoveď nad domnelými otázkami, alebo kritikou, 
prečo sa zaoberať nekresťanskými náboženstvami. Tu vôbec nejde o snahu 
ich propagovať, ale iba rozšíriť duševný obzor, že človek nech už žije v akejkoľvek 
kultúre, pod vplyvom akéhokoľvek náboženstva, je tvor od prirodzenosti náboženský.

V tejto publikácii chceme predstaviť jednotlivé svetové náboženstva 
s ich charakteristickým kultom a poukázať na rozdiely v učení a vyznávaní.

18 Malcolm Hamilton, Sociológia náboženstva, In: Viery a vyznania, s. 24.
19 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1581 In: Dokumenty DVK.
20 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1583 In: Dokumenty DVK.

Kríž v katedrálnom chráme vo Wellse. (Foto: J. Ferenčík)
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Som kresťan. 
Bol som vychovaný ako kresťan v rodine, ktorá brala vieru vážne. Do štrnástich 

rokov som navštevoval kresťanskú súkromnú školu. Doma ma učili denne čítať 
Bibliu. Čítal som ju rád (najmä knihu Prísloví a Žalmov) a prečítal som ju celú, než 
som dosiahol trinásť rokov. Moja sestra a ja sme vyrástli na biblických príbehoch, 
poučeniach o dobrom správaní a  rešpekte voči rodičom a ostatným. A nielen to, 
nabádali nás, aby sme samy hľadali Boha. Moji rodičia sú toho názoru (a ja dnes 
takisto), že vieru treba precítiť srdcom. Vzťah k Bohu je osobný a treba doň vstúpiť 
dobrovoľne.

Dôverujem svojmu osobnému vzťahu k  Ježišovi, ktorého považujem za  Pána 
a Boha a neustále sa pokúšam každý moment svojho života odovzdať do Božej moci. 
Znamená to, že sa s  pomocou Božieho Ducha, ustavične usilujem o  pochopenie 
Biblie a život podľa jej zásad. Mojím cieľom je žiť vo vďačnosti za milosrdnú lásku, 
ktorú mi Boh ukázal, žiť v mieri a radosti, ktorá pramení z poznania, že môj Stvoriteľ 
ma miluje a akceptuje.

Moje vyznanie viery nie je veľmi slávnostné ani obradné. Viera pre mňa znamená 
skôr vieru v to, čo učí Biblia a vykonávanie toho. Verím, že kresťanstvo znamená 
vzťah k  Ježišovi ako osobnému Spasiteľovi, Pánovi a  Priateľovi. Jednou z  mojich 
hlavných zásad je Ježišovo prikázanie milovať ostatných tak, ako on miluje nás. 
Ježišov príklad lásky priviedol moju manželku a mňa k odkladaniu desiatku z našich 

Kostol v Weymonth. (Foto: J. Ferenčík)
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príjmov (10 % mesačne odovzdávame našej Cirkvi).
Skutočnosť, že moja manželka aj  ja sme kresťania, mala pre nás mimoriadny 

význam, keď sme sa rozhodovali pre sobáš a bola dôležitá aj pre naše rodiny. To 
však neznamená, že manželstvo bolo dohodnuté. Naši rodičia sa na rozhodovaní 
nezúčastnili. Formálne som však požiadal manželkinho otca o  jej ruku. Potom 
sme dostali požehnanie a povzbudenie od oboch našich rodín. Moja manželka a ja 
berieme náš láskyplný vzájomný vzťah a  vzťah k  Bohu vážne. Často sa spoločne 
modlíme, rozoberáme Bibliu a  úprimne sa zhovárame ako partneri na  spoločnej 
ceste. Nikdy sa nerozhodujeme bez toho, aby sme najprv zistili Božiu vôľu.

Jednou z najdôležitejších vecí pri nasledovaní Ježiša je život v komunite s ostatnými 
kresťanmi. Cítim sa neobyčajne poctený a vďačný, keď môžem byť súčasťou veľkej 
globálnej kresťanskej rodiny – určite nedokonalej, ale skutočnej rodiny. Hlavným 
zhromaždením našej miestnej komunity je omša v  nedeľu dopoludnia. Nedeľa je 
pre nás zvláštnou príležitosťou, keď slávime deň pokoja a služby Bohu. Je to Pánov 
deň, deň, ktorý nám pripomína Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ďalšími významnými 
sviatkami sú Vianoce, keď si pripomíname zosobnenie Boha v postave Ježiša a Veľká 
noc, keď spomíname na Ježišovu smrť na kríži za hriešnikov a jeho následné víťazstvo 
nad smrťou a zlom, keď znovu ožil.

Jadro môjho náboženstva a náboženskej skúsenosti možno zhrnúť slovom „láska“. 
Oslavujem Božiu lásku ku  mne a  k  druhým a  ja rovnako milujem Boha. Mojou 
hlbokou túžbou je dosiahnuť, aby bola moja láska k  Ježišovi a  jeho láska ku mne 
a ostatným bola v mojom živote vždy a všade viditeľná.21 

21 Hood, J., Som kresťan, In: Viery a vyznania, s. 339.

Kríž v katedrálnom chráme sv. Andreja vo Wellse. (Foto: J. Ferenčík)
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Kresťanstvo
V  čase rozkvetu slávnej Rímskej ríše, do  ktorej patrili všetky krajiny okolo 

Stredozemného mora a  na severe Európy siahala až k  Rýnu a  Dunaju, vzniklo 
v Palestíne spoločenstvo kresťanov – Cirkev. Založil ju sám Ježiš Kristus – Boží Syn, 
ktorý sa stal človekom. Objavenie sa kresťanov sa stretlo s veľmi zvláštnou reakciou 
židovského i rímskeho spoločenstva.22

Od začiatku sa rozchádzali názory ľudí o Ježišovi Kristovi - učiteľovi z Nazareta, 
počas jeho pozemskej činnosti. Spochybňoval sa jeho pôvod a poslanie. Kresťanstvo 
sa na svojej púti zákonite dostalo do sporu so židovstvom a antickými náboženstvami 
i s antickou filozofiou. Veriť  v Boha, ktorý bol ukrižovaný sa pohanom vidí nezmyselné 
a židia to pokladajú za bláznovstvo. (porov. 1. Kor 1,18-25)23 

Rímske impérium malo v  čase príchodu Ježiša Krista okolo 60 miliónov 
obyvateľov. Medzi nimi bolo okolo 4,5 milióna Židov. Väčšiu časť obyvateľstva najmä 
v mestách tvorili otroci, pozbavení každého práva. Podmanené krajiny sa síce tešili 
z náboženskej a kultúrnej slobody, naproti tomu politická závislosť bola viditeľná 
v každodennom živote vo vyberaní cla a daní. V ríši bol jeden jazyk, jedna kultúra, 
výborné spojenie s Rímom, ktoré po vzniku kresťanstva uľahčovali šírenie Dobrej 
zvesti.24

Knihy Nového zákona nám prinášajú spoľahlivé správy o  narodení, pôsobení 
a potupnej smrti Ježiša Krista. Autori na základe svedkov Ježišovho života a  jeho 
zmŕtvychvstania dokazujú, že „Tento človek bol naozaj Boží Syn!“(Mk 15,39) K tejto 
najdôležitejšej pravde kresťanstva sa vyjadruje aktuálne a presvedčivo Evanjelium 
sv. Jána. Ak bol Kristus tej istej podstaty ako Otec, potom musel byť aj večný. Ako 
sa s tým znesie jeho narodenie v Betleheme? Evanjelista Ján siahol k obrazu Logos 
(Slovo): „Syn prebýva od večnosti v Otcovi ako nevyslovené slovo v duši; tým, že 
sa vysloví, nezíska ani nestratí nič zo svojej plnosti, pre iných sa stáva telom,“ t.j. 
zmyslovo vnímateľným a názorným.

Výraz Logos hral dôležitú úlohu v gréckej filozofii. Herakleitos ho použil okolo 
roku 500 pred  Kristom na  označenie svetového poriadku. Stoická filozofia ním 
rozumela panteisticky poňatý svetový rozum. Postupne výraz Logos nadobudol 
význam hlásateľa Božieho zjavenia a  nositeľa Božieho vykúpenia. Sv. Ján použil 
tento v  pohanských filozofiách známy výraz, pretože písal evanjelium v  Efeze, 
maloázijskom stredisku helénskej kultúry. Chcel takto čeliť nebezpečenstvu, ktoré 
z  helénskej špekulácie hrozilo maloázijským cirkevným obciam. V  úvode svojho 
evanjelia zdôraznil, že len Kristus je prvý Logos, skutočný sprostredkovateľ Božieho 
zjavenia a vykúpenia, po ktorom helénsky svet túžil. Zároveň ukázal, že kresťanstvo 
môže použiť na svoje ciele aj najvznešenejšie myšlienky gréckej filozofie a prostriedky 
helénskej religiozity a kultúry.

22 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 5.
23 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 15.
24 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 12.
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Bazilika sv. Petra v Ríme. Bol to najväčší kresťanský chrám na svete až do roku 1990, keď ho predstihla 
ešte väčšia Bazilika Matky Božej v Yamoussoukro na Pobreží Slonoviny. Cisár Konštantín dal nad hrobom 
sv. Petra postaviť baziliku, ktorá pretrvala vyše 1000 rokov. Keď bazilika schátrala, začal roku 1450 pápež 
Mikuláš V. výstavbu nového veľkolepého chrámu. A keď roku 1455 zomrel, stavebné práce sa po prvý raz 
zastavili. Keďže sa na nich zúčastňovali stále noví stavitelia a objednávatelia, stavba trvala ešte asi 170 rokov. 
Roku 1506 začal Bramante konštruovať nový chrám s obrovskou kupolou. Po jeho smrti roku 1514 prevzal 
vedenie stavby Raffael, ktorý však roku 1520 zomrel a v plánoch sa znovu vykonali zmeny. Michelangelo 
prevzal vedenie stavby ako 71 ročný roku 1546 a pokračoval v práci na kupole. Aj on zomrel skôr, než bola 
práca dokončená. Bazilika bola nakoniec dokončená a 18. novembra 1626 vysvätená pápežom Urbanom 
VIII.  (Foto: M. Šefčík)
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Týmto spôsobom sv. Ján sprostredkoval kresťanom poznanie, že Ježiš Kristus nie 
je len Mesiáš očakávaný Židmi, ale je Spasiteľom celého sveta. Takto kresťanstvo 
nadviazalo kontakt s gréckou kultúrou už prológom Jánovho evanjelia, nie až v 2. či 
3. storočí, ako sa všeobecne tvrdilo.25 

Historického Ježiša Krista môžeme vsadiť do konkrétnej dejinnej súvislosti: narodil 
sa za Herodesa Veľkého, asi roku 6-4 pred Kristom; bol ukrižovaný za Poncia Piláta 
14. alebo 15. nisana medzi rokmi 30-33 po Kristovi. Pri určovaní narodenia Ježiša 
Krista totiž mních Exiguus urobil na prelome 5. a 6. storočia chybu vo výpočtoch 
a počiatok kresťanského letopočtu určil nesprávne.

Ježiš Kristus určil poslanie Cirkvi a  dal jej vlastnú štruktúru. V  evanjeliách 
(napísaných v druhej polovici 1. storočia) nachádzame výslovný Ježišov príkaz, že 
jeho posolstvo sa týka všetkých ľudí, nielen židovského národa: „Choďte do celého 
sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu!“ (Mk 16,15). Ako toto vedomie rástlo, 
o  tom svedčia Skutky apoštolov napísané sv. Lukášom v  r. 60-70. Poskytujú nám 
okrem vonkajšej činnosti aj pohľad na vnútorný život prvotnej Cirkvi preniknutý 
Kristovou láskou.26

Keď Kristus vstal z mŕtvych a 40 dní sa zjavoval apoštolom, aby ich presvedčil, 
že prekonal smrť, že je živý, aby sa o  tom presvedčili – nielenže ho mohli vidieť, 
počuť, ale sa ho aj  dotknúť. Pri  rozlúčke s  nimi im dáva pokyny, aby zotrvali 
spolu na  modlitbách a  „očakávali prísľub Otca“ (Sk 1,4). Desiaty deň po  jeho 
Nanebovstúpení, keď boli apoštoli vo Večeradle, zostúpil na nich Duch Svätý. „Tu 
sa náhle strhol hukot z  neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a  naplnil celý dom, 
v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom 
z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, 
ako im Duch dával hovoriť. V  Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo  všetkých 
národov, čo sú pod nebom. Keď sa strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli 
zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. Udivení vraveli: „Nie sú títo 
všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo  svojom 
vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? Čo to má znamenať?“ Tu vystúpil Peter 
s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate 
v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová....“ (Sk2,1-15). Po tejto 
reči mnohí uverili a skupina vyznávačov Krista sa zväčšila o skupinu „okolo tritisíc 
duší“ (Sk 2,41).

V  tento slávny deň, keď zostúpil Duch Svätý na  apoštolov, Cirkev sa verejne 
ukázala zástupom a začala šíriť evanjelium. Od tejto chvíle možno hovoriť o dejinách 
Cirkvi.27

Medzi apoštolmi jeden vyniká, istý Šimon, ktorý od Krista dostal meno „Kéfas“ t.j. 
grécky „Petros“= „Skala“. Ostatní apoštoli mu túto pozíciu nijako nespochybňovali, 

25 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 15 - 16.
26 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 17.
27 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 18.
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napriek tomu, že Peter nebol ani najstarší, nebol povolaný ako prvý a  nebol ani 
najmilším učeníkom. Nikde sa nehovorí o tom, že azda mal zvláštne schopnosti alebo 
čnosti, práve naopak. Peter je však stále menovaný v  evanjeliách pred  ostatnými 
apoštolmi. Stojí na  čele všetkých zoznamov apoštolov. Väčšinou je hovorcom 
zboru apoštolov. Táto prednosť je zvlášť výrazná po  Kristovom nanebovstúpení. 
Skutky apoštolské ukazujú, že Peter koná ako vodca mladej obce a ako taký, je ňou 
aj uznávaný.

Rozhodujúce miesto, ktoré je zároveň aj vysvetlením tejto prednosti, nachádzame 
v  evanjeliu sv. Matúša: “Kristus sa pýta učeníkov: „Za koho ma pokladáte?“ 
Za všetkých odpovedá Peter: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ (Mt 16, 16) Ježiš túto 
odpoveď potvrdzuje a hovorí Šimonovi, kto je a kým sa má stať. „Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a  pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče 
od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš 
na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt, 16,18-19)

Stavba, ktorú chce Kristus vybudovať vo svojej obci, má mať v Petrovi svoj základ 
na skale a ten ponesie jej ďalšie trvanie. Vlastným základom zostáva Kristus. Chce 
však dať svojej cirkvi na  dobu po  svojom odchode aj  pozemský základ. Petrovu 
vodcovskú úlohu vyjadruje Kristus ešte aj pri inej príležitosti, keď ho ustanovuje 
za  najvyššieho pastiera svojej cirkvi. Kristus, ktorý si je vedomý, že je Pastierom 
svojej obce, hovorí: “Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“. 
(Jn 10,11)

Kristus sa pýta Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal 
mu. „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky, pas 
moje ovce!“ (Jn 21,15) Byť pastierom v tejto súvislosti znamená najvyššiu riadiacu 
moc. Králi sú v Písme nazývaní „pastiermi národov“. Kristus teda Petrovi odovzdáva 
svoju vlastnú moc. Táto moc patrí aj vo vzťahu k ostatným apoštolom.28 

Kristus založil Cirkev, ktorá sa mala rozvíjať. Doba apoštolov bola dobou zjavenia, 
v ktorej boli položené základy. Kristus apoštolom prisľúbil svoju pomoc až do konca 
sveta. Apoštoli sa konca sveta nedožili, prísľub platil ich úradu. Musíme teda prijať, 
že podľa Kristovej vôle majú v Cirkvi ich úrady trvať ďalej. V Písme sv. nikde nie je 
napísané, že by Kristom založená autorita mala platiť len na dobu apoštolov a potom 
mala či smela byť opäť zmenená. Tak to chápali Krista samotní apoštoli, a preto 
svoju vlastnú moc odovzdávali ďalším mužom modlitbou a vkladaním rúk.29

Takým spôsobom sa postupne vybudovala štruktúra Cirkvi. Na najvyššom stupni 
je nástupca apoštola Petra, nazývaný pápež. Má svoj zbor poradcov a pomocníkov, 
ktorými sú biskupi. Biskupom je zverená starosť o  určité územné celky – čiže 
diecézy a pomocníkmi sú im kňazi a diakoni. Samozrejme do diania cirkevnej obce 
sa zapájajú aj  laici, ktorí tiež majú svoje nezastupiteľné miesto. Môžeme povedať, 
že Cirkev je veľkou Božou rodinou, kde každý člen má svoju úlohu a svoje poslanie.

28 Beneš, J., Naše víra – sborník úvah o katolické víře, s. 125.
29 Beneš, J., Naše víra – sborník úvah o katolické víře, s. 126.
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Socha sv. Petra v Ríme. Milióny pútnikov sa z úcty doteraz dotklo pravej nohy sv. Petra. Vznikol tým 
zaujímavý efekt, že bronzová noha sa vyhladila a ostala bez prstov. (Foto: M. Šefčík)
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Kresťania, ktorí tvorili najstaršiu kresťanskú obec v  Jeruzaleme, pochádzali 
predovšetkým z obrátených Židov. V prvých rokoch jestvovania obce bolo spojenie 
kresťanov so židovstvom veľmi úzke. Jeruzalemskí kresťania, obrátení Židia, „horlili 
za  zákon“ (porov. Sk 21,20) to znamená zachovávali tradície a  židovské zvyky 
(obrezávali deti, zachovávali predpisy, ktoré sa týkali očisťovania, soboty a  pod.). 
Apoštoli sa prihovárali ľudu, ktorý sa okolo nich zhromažďoval. Týmto spôsobom 
čoraz väčší kruh Židov poznával pravdu o  Ježišovi Kristovi. Mnoho obrátených 
Židov si nedokázalo predstaviť, že možno byť kresťanom a  pritom nezachovávať 
židovské zákony a zvyky. Starosti sa začali, keď o krst prosili ľudia, ktorí nepatrili 
do okruhu židovského náboženstva.30

Podľa presvedčenia kresťanov, ktorí pochádzali spomedzi Židov, podmienkou 
spásy mala byť obriezka. Inými slovami, bolo potrebné urobiť z  pohanov najprv 
vyznávačov židovského náboženstva, a  až potom ich pokrstiť. Inej mienky boli 
kresťania, ktorých názory reprezentoval apoštol Pavol. Nevideli potrebu nútiť tých, 
čo čakali na  krst, aby prijali židovské praktiky a  tradície. Tieto spory nakoniec 
vyriešili apoštoli na  Jeruzalemskom apoštolskom sneme okolo r. 50. Odvtedy sa 
otvorila nová možnosť pre vstup do Cirkvi pre všetkých, bez rozdielu.31

Korene kresťanstva siahajú, ako už bolo spomenuté, až k  judaizmu, pričom 
vo vzťahu k Starej zmluve kresťanstvo seba chápe ako Novú zmluvu (Nový zákon). 
Pisatelia Nového zákona uznávajú, že Boh hovoril a konal v Ježišovi prostredníctvom 
jeho učenia, odpúšťania hriechov a  uzdravovania a  všetkým ponúka rovnakú 
spásu – preto sa kresťanstvo rozšírilo po celom svete. Spočiatku bolo kresťanstvo 
malým hnutím, ktoré sa spoliehalo na skúsenosť Boha a pôsobenie Ducha Svätého. 
Cisár Konštantín vydal v roku 313  zákon, (milánsky edikt) ktorým dáva slobodu 
kresťanskému vyznávaniu viery, a tak sa stalo kresťanstvo náboženstvom Rímskej 
ríše.32

Kresťanstvo ma hneď od svojho zrodu misijný príkaz Ježiša Krista „Choďte do celého 
sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.“(Mt 28,19) 
V každom období sa kresťanstvo šírilo – niekedy rýchlejšie a mohutnejšie, inokedy 
bolo prenasledované a ničené, ale jeho postup sa nikdy nepodarilo úplne zastaviť 
alebo zničiť. Aj  keď na  niektorých miestach, či krajinách bolo prenasledovanie 
také kruté a intenzívne, že sa myslelo, že je s kresťanstvom už koniec, a predsa sa 
úplne nezničilo. Prežilo všetky obdobia, všetky útoky a vždy povstalo s novou silou 
a vitalitou. Lebo sa na ňom spĺňa prorocká výpoveď Ježiša Krista – „...brány pekelné 
ju nepremôžu“.(Mt 16,18)33 

30 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 19.
31 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi I. diel, s. 21.
32 Bowker, J., Kresťanstvo, In: Boh, s. 228.
33 Ratzinger, J., Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 274
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Kresťanská architektúra
Roku 1091 vstúpil do benediktínskeho opátstva v Saint Denis pri Paríži desaťročný 

chlapec. Roku 1122 sa stal opátom a  odvtedy až do  smrti roku 1151 prestavoval 
chrám opátstva tak, aby vyjadroval jeho presvedčenie o Bohu a umožňoval druhým 
zdieľať ho s  ním. Volal sa Suger a  jeho prestavaný chrám ukázal cestu neskoršej 
gotickej architektúre.

Opát Suger sa na tému chrámu, jeho krásy a výzdoby vyjadril: „Pri pôžitku z krásy 
Božieho chrámu... sa mi zdá, akoby som prebýval v nejakej zvláštnej vesmírnej oblasti, 
ktorá neexistuje ani v hline tejto zeme, ani v čistote neba; a že Božou milosťou sa 
môžem duchovným vzostupom – pozdvihnutím mysle k Bohu, preniesť z nižšieho 
sveta do vyššieho sveta.“

Rozpoznanie krásy si vyžaduje svetlo. „Boh je svetlo“ (1 Jn 1,5) a  Ježiš je podľa 
nicejského kréda „Boh z  Boha, Svetlo zo  Svetla“. Opát Suger preto trval na  tom, 
aby murári a  architekti interiér otvorili svetlu. Na  gotickej katedrále Saint Denis 

Exeter katedrálny kostol sv. Petra, jeho výstavba začala r.1112 a ukončená bola r.1400. Prestavaná bola 
v čase vrcholného gotického štýlu. Zvláštnosťou je najdlhší neprerušovaný klenutý strop (96 m) v Anglicku. 
Dĺžka katedrály je 117 m. Počas 2. svetovej vojny bola vážne poškodená. (Foto: J. Ferenčík)
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masívnu ťarchu budovy preniesol z vnútorných pilierov na vonkajšie oporné oblúky. 
Polkruhovú krížovú klenbu starších chrámov nahradil jemnou rebrovou klenbou. 
„Steny“ tak poskytli priestor na oslnivé a krásne vitráže. Dokonca odstránil stenu 
s  krížom, ktorá oddeľovala presbytérium (priestor pre chór, kňazov a  asistenciu 
a svätostánok) od chrámovej lode, aby všetci mohli pristúpiť bližšie k poklone Bohu 
a obetovaniu Krista v eucharistii.

Sugerov názor, že chrám a  jeho ozdoby môžu svojou nádherou a  krásou viesť 
cez Krista k Bohu: Vkročenie do chrámu by malo byť vykročením k Bohu. Preto 
nad vstupný portál umiestnil nápis:  „...Súc ušľachtilo jasné, dielo by malo osvietiť 
duše, aby mohli prejsť cez svetlo k Pravému Svetlu, cez Krista, pravé dvere.“ („Ja som 
brána ... Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn 10,9).34

Opát Suger mal však aj  svojich odporcov. Bernard z  Clairvaux (1090-1153), 
ktorý chcel nasledovať Kristovu chudobu, odsudzoval novú, gotickú architektúru: 
„Nehovorím nič o úžasnej výške vašich kostolov... nákladnej výzdobe a nezvyčajných 
sochách a maľbách, ktoré rozptyľujú tých, čo by sa chceli zúčastniť na bohoslužbách 
a bránia im v rozjímaní... Svojim bratom mníchom hovorí, keď ste chudobní – ak ste 
naozaj chudobní, čo robí všetko to zlato vo vašich chrámoch? Kostoly cirkvi majú 
nádherné múry, zatiaľ čo jej chudobní sú žobráci; kamene sú tu pozlátené, zatiaľ čo 
jej deti sú nahé; oči bohatých nachádzajú množstvo toho, čo ich uspokojí, zatiaľ čo 
núdzni nenachádzajú nič, čo im pomôže.“(List Williamovi zo Saint Tierry)

Tento konflikt pokračoval počas celej histórie kresťanstva: ako najlepšie máme 
v  Božích chrámoch a  prostredníctvom nich vzdávať Bohu poctu? Cisterciánske 
chrámy dosiahli vlastný druh krásy pomocou strohej jednoduchosti.

Tak ako obrazoborci na  Východe iných podozrievali z  modloslužobníctva, tak 
Luther a Kalvín viedli reformné cirkvi k protestu proti tomu, čo považovali za pokus 
o vtelenie Boha a svätcov do sôch a obrazov.35

S  príchodom kresťanstva do  Ruska, ktoré sa nachádzalo vo  východnej zóne, 
prichádza v  podstate byzantská architektúra, ktorá je úplne iná ako napr. gotika. 
Objavuje sa typ kostolov s kopulami cibuľovitého tvaru na vysokom štíhlom tamburu. 
Po obsadení Carihradu Turkami r. 1453 zostalo Rusko najväčšou slovanskou krajinou 
a  stáva sa duchovným nástupcom Byzancie v  cirkevných a  kultúrnych veciach; 
začína užšie spolupracovať so západnou Európou a v Moskve sa objavujú talianski 
architekti, prinášajúci ducha renesancie.

Byzantský sloh pretrval takmer poldruha tisícročia a zanechal ľudstvu nespočetné 
množstvo umeleckých pamiatok. Je azda jediným slohom, ktorý tak dlho ovplyvňoval 
kultúrne dianie veľkej časti ľudstva.36

Pre ruskú cirkevnú architektúru 16. stor. je charakteristická pyramidálna skladba 
celku s  veľkou mnohostennou zvonicou v  tvare skoseného ihlanu, obklopeného 

34 Bowker, J., Architektúra, Božie chrámy, In: Boh, s.276.
35 Bowker, J., Architektúra, Božie chrámy, In: Boh, s.277.
36 Syrový, B., Architektura, Svědectví dob, s. 125.
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ďalšími vežami, ukončenými veľkými cibuľovými kupolami. Neraz bývajú tieto 
kopuly nielen farebne, ale aj tvarom rozdielne. Od 17. stor. sa v tomto národnom 
štýle začali postupne uplatňovať aj rysy západného baroku.

Vplyv Byzancie sem zasahoval po  celé dejiny. Mnísi a  biskupi končili obvykle 
svoje štúdia v  Konštantínopole a  veľmi rozšírený zvyk putovať do  Svätej zeme 
prispel veľkou mierou k uchovaniu styku s gréckou cirkvou. Tým sa vysvetľuje, že si 
ruské umenie napriek všetkým ďalším vplyvom, napríklad nemeckej a francúzskej 
renesancie, zachovalo až do 18. stor. byzantský ráz.37

37 Pijoan, J., Šíření byzantského umění, In:  Dějiny umění 3. diel, s.148.

 Pravoslávny Chrám sv. Mikuláša v  Kronštadte sa nachádza na  ostrove neďaleko Sankt Peterburgu. 
Postavený bol 1903-1913 v novo byzantskom architektonickom štýle. Predlohou chrámu bol byzantský 
Chrám Hagia Sofia (Chrám Božej Múdrosti) v  Istanbule. Chrám má až 11 kupol, najvyššia je vysoká 
71 metrov. Kapacita chrámu je pre 5000 veriacich. Roku 1929 komunisti chrám cirkvi odobrali a urobili 
v  jeho priestoroch kinosálu, ktorú pomenovali na  počesť spisovateľa Maxima Gorkého. Od  roku 1974 
bolo v chráme zavedené múzeum. Po roku 1990 sa ruská pravoslávna cirkev snažila o navrátenie chrámu. 
R. 2002 na hlavnú kupolu inštalovali kríž. Roku 2005 sa v tomto chráme slúžila po dlhých rokoch prvá 
pravoslávna bohoslužba. (Foto: M. Lipták)



20

Päťradový ikonostas, v kostole svätého Veľkého kniežaťa Alexandra Nevského v Kaliningrade. Ikonostas 
dotvára identitu ortodoxných chrámov.  Spojenie niekoľkých ikon do jednej rady sa nazýva ikonostas a má 
za úlohu oddeliť svätyňu od chrámovej lode. Priestor za ikonostasom, svätyňa, je prístupná len pre kňazov. 
Ikonostas má obvykle troje dverí. Prostredné sa nazývajú sväté dvere, alebo krásna brána, prípadne 
kráľovská brána. Všeobecne platí, že sú zatvorené vždy, keď neprebieha omša. Pri omši sú dvere otvorené 
a kňaz nimi prechádza. Vedľajšie severné a južné dvere sa nazývajú diakonove dvere, pretože ich používa 
diakon, ktorý sa podieľa na bohoslužbách. Na týchto dverách sú často ikony slávnych diakonov napr. Sv. 
Štefana, prvého mučeníka; niekedy sa tým dverám hovorí aj anjelské, pretože na nich bývajú vyobrazení 
archanjeli Michael a Gabriel.

Ikonostas môže byť veľmi jednoduchý, ale tiež môže siahať až ku stropu. Podľa zavedených pravidiel 
môže mať nad sebou až 6 vrstiev. Na pravej strane býva ikona Krista, na ľavej ikona Panny Márie. V tejto 
rade, ktorá sa nazýva niekedy vládcova rada, sa môžu objaviť ešte sv. Ján Krstiteľ, evanjelisti a svätci spojení 
s daným kostolom. Nad touto radou sa nachádza rada deésna –(gr. deésis= príhovor, prosba) kde býva 
Kristus na tróne, po stranách s Pannou Máriou a sv. Jánom Krstiteľom, ktorí majú prosebný postoj (orodujú 
pred Kristom za  ľudstvo). Panna Mária a  sv. Ján Krstiteľ sú väčšinou obklopení archanjelmi Gabrielom 
a Michaelom, ďalej smerom ku kraju bývajú ikony sv. Petra a Pavla a ďalší cirkevní otcovia. Nad deésnou 
radou je sviatkova rada s 12 ikonami pravoslávnych sviatkov a ikonou Paschy. Ešte vyššie je rad prorokov 
– ikony starozákonných prorokov so zvitkami proroctiev v ruke. Niekedy je k videniu aj rada patriarchov, 
12 Jakubových synov, prípadne Adam, Eva, Ábel a ďalší proroci. Ďalšia rada ikon môže byť úplne dole – 
na nej vidíme miestnych svätcov.
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Kresťanstvo vstúpilo do  20. storočia s  nádejou, že sa stane všeobecným 
náboženstvom na celom svete, ale dve svetové vojny, a nárast sekularizmu postavil 
pred kresťanstvo veľkú výzvu. Kresťanstvo rozkvitlo na začiatku 20. storočia nie iba 
v tých krajinách, kde sa to čakalo ako samozrejmé. Už v stredoveku bola s ním Európa 
stotožnená. Od  r. 1885 vďaka obrovskému úsiliu misionárov začalo kresťanstvo 
rozširovať svoj vplyv aj na iné kontinenty. Protestanti i katolíci sa ukázali v Číne, 
v Indii, v Latinskej Amerike aj v Afrike. Zakrátko sa kresťanstvo stalo náboženstvom 
prítomným na celom svete. V roku 1900 v Afrike bolo 9 miliónov kresťanov a v roku 
2000 ich už bolo 380 miliónov.

V júni 1910 sa konala v Edinburgu misijná svetová konferencia. 1200 protestantov 
diskutovalo o navrátení ľudí na kresťanstvo. Predsedal jej John R. Matt, americký 
metodista, ktorý sa usiloval spojiť kresťanov z Európy s kresťanmi zo Sev. Ameriky, 
aby v každom kúte sveta bola cirkev. Pravdepodobne mal nádej, že iniciovať toto 
ekumenické hnutie spôsobí, že celý svet sa stane na konci storočia kresťanský.

Vplyv náboženstva v  západnej Európe sa však zmenšoval. V  20-tych rokoch 
20. storočia prebehla priemyselná revolúcia, čoraz väčšiu úlohu zohrávala veda 
a sekularizmus zasiahol do náboženského života. Stalo sa, že vystúpili filozofi, ktorí 
útočili na kresťanstvo. Prvá svetová vojna spôsobila ďalšie škody. Západná Európa 
trpela – šírili sa choroby a hlad a vojna priniesla milióny obetí.

Po skončení 1. svetovej vojny v západnej Európe náboženstvo strácalo svoj význam. 
Existujú aj  iné dôvody. Na konci druhej dekády sa na  svete objavil komunizmus, 
ktorý sa počas revolúcie r. 1917 zbavil cára. Ruská pravoslávna cirkev bola ponížená 
a Sovietsky zväz, ako prvá krajina úplne chcela odstrániť náboženstvo. Popravili 28 
biskupov a 1200 kňazov. Kresťanstvo prehrávalo aj v iných krajinách. Japonsko, kam sa 
katolicizmus dostal v 16 stor. a začal sa sľubne rozširovať, pridal sa aj protestantizmus 
v  r.1859 so  svojimi aktivitami, ale opäť sa tento rozvoj zvrátil. Japonsko napadlo 
Kóreu r. 1910 a  začalo minimalizovať vplyv kresťanských misionárov. R. 1931 
zaviedlo povinný kult cisára.

Po 1. svetovej vojne sa noví kresťania v Afrike začali zamýšľať, ako môžu kresťanské 
vojská proti sebe bojovať tak ukrutne. Tie isté otázky sa objavili po začatí 2. svetovej 
vojny. Druhýkrát kresťania poznali, že ľahko je bombardovať, zabíjať, mrzačiť tých, 
ktorí vyznávajú to isté náboženstvo. Pred 2. svetovou vojnou boli Nemci kresťanským 
národom, veď o tom svedčili mnohé cirkevné stavby a náboženské symboly na každom 
kroku. Podľahli však vodcovstvu A. Hitlera a  postupne v  priebehu vojny opustili 
kresťanské zásady. Nedá sa však tvrdiť, že neexistovala aj opozícia voči nacizmu. 
Žiaľ vojnové štatistiky sú smutné – milióny mŕtvych, obete vojnového šialenstva, 
strach o život a rodinu umlčal akýkoľvek odpor proti tomuto krutému režimu.

V rokoch 1962-1965 sa konal 2. vatikánsky koncil v Ríme. Začal s lákavým heslom 
„Aggiornamento“ „zdnešnenie“, zmodernizovanie. Bol to program a úsilie katolíckej 
cirkvi prispôsobiť sa v istých oblastiach požiadavkám dnešnej doby (obrady, právo 
a pod.).Priniesol reformu v liturgii, keď sa pri slávení liturgie zaviedli národné jazyky 
a  umožnilo sa nahradiť dovtedy povinnú latinčinu. No naďalej zostáva latinčina 
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základným liturgickým jazykom.
To, že Boha samého nemôžeme poznať, že všetky výpovede a predstavy o ňom 

môžu byť iba symbolom, to je takmer základná istota moderného človeka, ktorú on 
chápe aj ako svoju pokoru pred Nekonečným.38 

V  kresťanskom náboženstve je vyznanie, že Boh sa stal celkom konkrétnym 
v Kristovi, ale tak sa stalo ešte väčším aj  jeho tajomstvo. Boh je vždy nekonečne 
väčší než všetky naše pojmy, všetky naše obrazy a mená. To, že ho vyznávame ako 
trojjediného neznamená, že vieme o ňom všetko.39 

Otázka, čo je vlastne obsahom a zmyslom kresťanskej viery, je dnes obklopená 
takou hmlou a neistotou, ako nebola azda nikdy predtým v dejinách. V posledných 
rokoch je teologický pohyb taký komplikovaný, že mnohí ľudia všetko nové bez 
rozmýšľania pokladajú za  lepšie ako to predchádzajúce. Môžeme si to prirovnať 
a vysvetliť na rozprávke O hlúpom Janovi: Hrudu zlata, ktorá mu bola priťažká, Jano, 
aby to mal pohodlnejšie, postupne zamenil za koňa, kravu, hus, brúsny kameň, ktorý 
napokon hodil do vody bez toho, žeby niečo stratil. Naopak – to, čo teraz získal, bol 
ako sa domnieval, drahocenný dar úplnej slobody. Ako dlho trvala jeho pochabosť, 
aký temný bol okamih jeho precitnutia zo zdanlivého oslobodenia, to ponecháva 
rozprávka na fantáziu čitateľa.40

Počínanie mnohých súčasných kresťanov je podobné počínaniu hlúpeho Jana. 
Dôverčivo sa nechal viesť od  zámeny k  zámene, od  zlata, ktorým začal sa dostal 
až k ťažkému brusnému kameňu, takže neostávalo iné, len ho zahodiť. Je potrebné 
pomôcť nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje vyhnúť sa pochybným 
výmenám a  cestám a  nasledovať to, čo nám ukázal Ježiš, ktorý je Cesta, ako 
cestu k pravému cieľu.   Hovoriť dnes o kresťanskej viere pred ľuďmi, ktorí nie sú 
zvyknutí na cirkevnú reč a myslenie, alebo ktorí k nim nemajú blízko vďaka svojmu 
povolaniu znamená, že človek bude takéto úsilie čoskoro pociťovať ako niečo cudzie 
a vzdialené. Kto sa na to podujme, pravdepodobne čoskoro nadobudne dojem, že 
jeho situácia je až veľmi priliehavo opísaná v známom Kierkegaardovom príklade 
o klaunovi a horiacej dedine, ktorý Harvey Cox stručne uvádza vo svojej knihe Mesto 
bez Boha? Príbeh hovorí, že v  istom kočovnom cirkuse v Dánsku vypukol požiar. 
Riaditeľ poslal klauna, ktorý bol už vystrojený na vystúpenie do susednej dediny, aby 
zavolal pomoc, pretože hrozilo nebezpečenstvo, že po zožatých vyschnutých poliach 
sa oheň rozšíri. Klaun sa ponáhľal do dediny a prosil obyvateľov, aby čo najrýchlejšie 
prišli k  horiacemu cirkusu a  pomohli hasiť. Ale dedinčania považovali klaunovo 
volanie iba za vynikajúci reklamný trik, ktorým mal viacerých prilákať na vystúpenie. 
Tlieskali mu a  smiali sa, až im tiekli slzy. Klaunovi však bolo skôr do  plaču, ako 
do smiechu. Márne sa usiloval presvedčiť ľudí, že to nie je nijaká pretvárka, žiaden 
trik, ale že je to tvrdá skutočnosť, že naozaj horí. Jeho bedákanie iba stupňovalo ich 

38 Ratzinger, J.,–Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 13.
39 Ratzinger, J.,–Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 17.
40 Ratzinger, J.,–Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 21.
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smiech. Ľudia si mysleli, ako vynikajúco hrá svoju rolu – až napokon oheň skutočne 
zasiahol dedinu a zachraňovať bolo neskoro, takže zhoreli aj dedina, aj cirkus.

H. Cox rozpráva tento príbeh ako ilustráciu situácie dnešného teológa a v klaunovi, 
ktorý nedokáže ľuďom odovzdať svoje posolstvo zrozumiteľne, vidí obraz teológa. 
Teológa v klaunovských šatách zo stredoveku, alebo z ešte  hlbšej minulosti, ľudia 
tiež neberú vážne. Môže hovoriť čo chce, ľudia mu hneď dajú nálepku jeho roly 
a zaradia ho podľa nej. Akokoľvek sa usiluje poukázať na vážnosť situácie, vždy sa už 
vopred vie – je iba klaunom. Ľudia vedia, o čom hovorí a vedia, že ide o predstavenie, 
ktoré má málo spoločného so skutočnosťou. Možno ho zdvorilo vypočuť bez toho, 
žeby sa bolo treba vážne znepokojovať tým, čo hovorí. Tento obraz bezpochyby 
zachytáva tiesnivú skutočnosť, v ktorej sa nachádza dnešná teológia a teologická reč, 
zachytáva niečo z ťaživej neschopnosti prelomiť šablóny a zvyčajný spôsob myslenia 
a reči a ukázať tak, že záležitosť teológie je vážnou skutočnosťou ľudského života.

Dedinčania, ku ktorým sa klaun ponáhľa, čiže ľudia mimo viery, by boli naopak 
úplne bez poznania a bolo by treba poučiť ich o čomsi úplne neznámom; klaunovi 
by teda stačilo iba zmeniť kostým a odmaskovať sa – a všetko by bolo v poriadku? 
Ale je vec taká jednoduchá? Stačí nám siahnuť iba na takú maličkosť, odmaskovať sa 
a obliecť sa do civilu svetskej reči alebo kresťanstva zbaveného nábožnosti, aby bolo 
všetko v poriadku? Rád by som povedal, že 
skutočne odmaskovaná a do moderného 
civilu preoblečená teológia, aká sa dnes 
na mnohých miestach objavuje, ukazuje, 
že táto nádej je príliš naivná.41

Kresťanstvo však napriek rôznym 
ťažkostiam, nepochopeniu alebo 
odmietaniu v určitých dobových fázach, 
stále pretrváva a  naďalej  šíri svoje 
posolstvo. Šírenie kresťanskej náuky, 
posilňovanie viery v ohlasovanú pravdu, 
nespočíva iba na schopnostiach kazateľov, 
učiteľov, biskupov, alebo kňazov. V tejto 
oblasti má nezastupiteľné miesto 
tajomné pôsobenie Boha, ktorý nie je 
úplne závislý od spomenutých činiteľov. 
Nie sme vždy schopní vysvetliť alebo 
pochopiť ako sa to deje, ale s určitosťou 
môžeme povedať, že sa to deje.

41 Ratzinger, J.,–Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 27-28.

Kríž z katedrálneho chrámu sv. Andreja 
vo Wellse. (Foto: J. Ferenčík)
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Som žid.
Moja matka sa narodila a  vyrástla v  nemeckom Frankfurte nad  Mohanom.  

Z  Nemecka ušla koncom júna 1939, aby sa zachránila pred  nacistickým 
prenasledovaním. Ona a  jej otec prežili z  matkinej rodiny ako jediní a  zvyšok 
rodiny patrí k miliónom Židov zavraždených počas holokaustu. Žijeme v prevažne 
sekulárnom svete, kde sa náboženským a  duchovným hodnotám pripisuje veľmi 
malý význam. Moje židovské vierovyznanie a rodinná história však utvorili a určili 

Synagóga v Kaliningrade bola postavená v roku 1896. Na území Tretej ríše - Nemecka sa z 9. na 10. 
novembra 1938 konal veľký, štátom iniciovaný pogrom, ktorý vstúpil do dejín ako Krištáľová noc. Útočilo 
sa a ničilo všetko židovské – domy, obchody, podniky a predovšetkým synagógy. Synagóga v Kaliningrade 
bola znovu po  80 rokoch obnovená s  podporou ruského štátu. Rabín Berel Lazar vyjadril pri  otvorení 
obnovenej synagógy v roku 2018 prezidentovi Putinovi vďačnosť, a okrem iného povedal: „Židom nastal 
v súčasnom Rusku «zlatý vek», lebo tu nikdy nebolo «priateľskejšie vedenie»“ (Foto: M. Lipták)
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moju identitu. Veľmi si cením tradíciu demokracie, slobody slova a  rovnosti 
pred zákonom. Cítim aj osobnú zodpovednosť, keď prispievam k budovaniu lepšieho 
porozumenia a harmonických vzťahov medzi židovskou komunitou a nežidovskou 
väčšinou, s ktorou žijeme.

Myslím si tiež, že byť Židom, je pre mňa neuveriteľným šťastím. Čerpal som 
inšpiráciu z odvahy a statočnosti, s ktorými moja matka čelila ťažkostiam vo svojom 
detstve, ponižovaniu a  chudobe, keď bola utečenkyňou. Nemenej podnetný je 
príklad priateľov, ktorí prežili holokaust. Často zahynuli celé ich rodiny a ich domovy  
a  komunity boli úplne zničené. Ich 
utrpenie a  strata sú nepredstaviteľné. 
Zažili surové zaobchádzanie 
a  zastrašovanie len preto, lebo sa 
narodili ako Židia. Aj  napriek tomuto 
všetkému sa mnohí z  nich rozhodli 
založiť si nové rodiny a  žiť svoj život 
opierajúc sa o židovskú vieru a tradície, 
do  ktorých sa narodili. Toto je pre 
mňa dôkazom večnosti a  trvanlivosti 
židovskej viery. Víťazstvo ich ľudskosti 
je skutočne inšpiratívne.

Všetky synagógy sveta sú obrátené 
k  Jeruzalemu. Sviatok Chanukká 
a  pôstne dni Tévet, Tammúz a  Áv 
majú pôvod v  obliehaní Jeruzalema 
a  znesvätení chrámu. Vždy, keď som 
sa modlil pri  Kóteli („múr“, pôvodne 
známy ako „Západný múr“ alebo „Múr 
nárekov“), moje emócie boli také silné, 
že som neovládal vzlyky.

Judaizmus nechápem len ako 
náboženstvo, ale komplexný 
a  výnimočný spôsob života. Určuje 
môj vzťah k Bohu, k druhým ľuďom – Židom i Nežidom – a moje povinnosti ako 
človeka. Ústredným a  určujúcim princípom judaizmu je viera v  jediného Boha, 
ktorý zodpovedá za stvorenie univerza a všetkého  v ňom.

Každý Žid je povinný dodržiavať miestne zákony, všemožne ochraňovať ľudský 
život (pikkúach nefeš) a  venovať sa dobročinnosti. Sem nepatria len peňažné či 
vecné dary, ale aj  láskavé skutky, podpora vzdelávania a  starostlivosť o  chorých, 
chudobných a starších.

Stravovacie zákony sú zložité, presné a náročné. Dovolené sú len určité druhy rýb 
a mäsa, pričom zvieratá a hydina musia byť  zabité predpísaným židovským spôsobom 
známym pod názvom šechítá. Na šabbát sa musia Židia vyvarovať všetkých foriem 

Ortodoxný žid v  Krakove, časť Kazimierz, kde 
mali židia kedysi veľkú náboženskú obec so  svojou 
synagógou. Aj dnes prichádzajú na toto miesto židia 
zo všetkých kútov sveta, aby si pozreli miesta, kde žili 
ich predkovia. (Foto: M. Lipták)
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práce: používania strojov, ovládania mechanického alebo elektrického zariadenia, 
varenia, narábania s peniazmi a cestovania v nejakom vozidle. Pre mňa je šabbát 
dňom v  týždni, na  ktorý sa vždy teším. Je skutočne dňom telesnej i  duchovnej 
regenerácie.42

42 Arnold, D., Som žid In: Viery a vyznania s. 300.

Múr nárekov v  Jeruzaleme. V  základoch Múru nárekov, posvätného miesta modlitby, sú kamene 
zo steny susediacej s jeruzalemským Chrámom. V roku 2000 navštívil pápež Ján Pavol II. Jeruzalem a do 
Západného múru (múr nárekov) vložil modlitbu tohto znenia: „Bože našich otcov, vyvolil si Abraháma 
a  jeho potomkov, aby prinášali Tvoje meno národom.  Dolieha na nás hlboký smútok z chovania tých, 
ktorý v dejinách spôsobili týmto Tvojim deťom utrpenie a prosíme o Tvoje odpustenie. Chceme sa zaviazať 
k úprimnému bratstvu s ľudom Zmluvy.“ (Foto: Mik. Lipták)
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Judaizmus
Začiatok židovského príbehu Boha je spätý so začiatkom židovského národa. „Môj 

otec bol blúdiaci Aramejčan“.(Dt 26, 5), hovorí židovský národ zakaždým, keď obetuje 
prvé ovocie Bohu. To, ako skupina nomádskych pastierov prišla k  presvedčeniu, 
že Boh ich povolal na  špecifickú prácu a  zodpovednosť vo  svete, je príbeh ktorý 
rozpráva Biblia.

Biblický príbeh je, veľmi skrátene, asi takýto: Boh je Jeden, ktorý stvoril všetky veci. 
Biblia sa začína slovami „na počiatku stvoril Boh...“ (Gn 1, 1). Genezis ďalej ukazuje, 
ako dobrotu celého stvorenia narušili ľudia, keď sa rozhodli rozvíjať poznanie a robiť 
vlastné rozhodnutia. Úvodné kapitoly Genezis zobrazujú pokračujúci rozklad 
vzťahov – medzi manželom a  manželkou, ľuďmi a  Bohom, ľuďmi a  prírodným 
poriadkom, mestom a vidiekom, bohabojnými a nebohabojnými a medzi rozličnými 
národmi, čo vyvrcholilo v zmäti jazykov po postavení babylonskej veže (Gn 11, 1-9).43

Židovstvo – jedno z  najstarších náboženstiev na  zemi, ktoré dokázalo napriek 
mnohým a veľkým prenasledovaniam zostať až do dnešných čias živé - je nesporne 
náboženstvom jedinečnej sily, jasu a  ľudskosti. Ba akým stále dosiaľ záhadným, 
jedinečným javom svetových a náboženských dejín – pre iné aj pre seba – židovstvo 
je! Vo svojej podstate je sotva definovateľné: na rozdiel od islamu a kresťanstva to 
nie je žiadna mnohonárodná sila stámiliónov. Nepatrný národ z nepatrnej oblasti 
v sýrsko - palestínskom strede „úrodného polmesiaca“ starých kultúr od Perzského 
zálivu po údolie Nílu.44

Už počas Ježišovho pozemského života judaizmus nebol monolitom: niečo iné 
hovorili farizeji a niečo iné saduceji, a ináč aj esseni. Súčasný judaizmus sa značne 
odlišuje od toho, ako je to zaznačené  na stránkach Biblie. V jeho histórii sa udiali 
dva veľké momenty, ktoré ho veľmi zmenili. Prvý taký moment sa udial v roku 70 
po Kr. keď bol Rimanmi dobitý Jeruzalem a s ním padla aj Svätyňa. Náboženstvo, 
ktoré sa dovtedy opieralo o kult Svätyne a na Tóru, po tejto veľkej porážke židovský 
národ zostal náhle bez kultu, kňazi sa stali zbytočnými, nebolo kde prinášať obete. 
Celé náboženstvo bolo potrebné zadefinovať nanovo. Tak sa začal rodiť judaizmus 
na  čele s  rabínmi. Postupne vedľa Tóry významné miesto zaujal Talmud, čiže 
komentár k Tóre. Hoci Talmud nebol započítaný medzi sväté knihy, mnoho rabínov 
Talmud považuje za dôležitejší a viac normatívny ako je Tóra.45

Keď Rimania potlačili dve vzbury (66 – 70, 132 – 135) a  zničili Chrám, Židia 
začali žiť rozptýlení mimo pôvodného územia (diaspóra). Viedlo to k  vytvoreniu 
dvoch veľkých spoločenstiev: aškenazov,46 ktorí žili hlavne v Európe (dnes mnohí 

43 Bowker, J., Biblia a Boh, Základy viery a chápania, In:  Boh, s. 176.
44 Küng, H., Židovství – záhada, In:  Židovství, s.33.
45 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,, Nr.3, 15. 01. 2017, s, 31.
46 Aškenaz, doslova obyvatelia Aškenazu, je pôvodné pomenovanie ľudu, o ktorom je zmienka v Starom zákone v Gn 

10,3.  V stredoveku slúžilo pomenovanie aškenaz na bežné označenie Židov žijúcich v Nemecku a severovýchodnom 
Francúzsku. Od čias križiackych výprav zahŕňal tento pojem aj Židov, ktorí ušli do Ruska a Poľska a ich potomkov. 
V liturgii a zvykoch sa odlišuje aškenazsky rítus od sefardského, ktorý je určujúcou časťou židovstva palestínskej, 
talianskej ako aj stredoeurópskej a východoeurópskej tradície.
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aj v USA), a sefardov47 v Španielsku a v Stredomorí.48 
Čo je teda židovstvo, o ktorom sa sami Židia dohadujú, a ktoré vo svojich dlhých 

dejinách bolo súčasťou asýrskeho, babylonského, perzského, gréckeho, rímskeho 
a nakoniec kresťanského sveta a pritom sa rozptýlilo po celej Zemi?

Štát: áno aj nie! Pretože začínajúc babylonským exilom (586 pred Kr.) žije veľká 
časť Židov, ako aj od 2. stor. po Kr. až dodnes, mimo „Svätej zeme“.

Národ: áno aj nie! Pretože tento národ je – tak ako žiaden iný – medzinárodnou 
entitou. Veľký počet Židov sa cíti politicky a  kultúrne Američanmi, Angličanmi, 
Francúzmi, Nemcami a rozhodne nie „Izraelitmi v zahraničí“.

Rasa: áno aj nie! Pretože už na konci rímskej ríše sa sobášmi a konverziami stávali 
Židmi ľudia všetkých možných rodov a národov, niektorí východní Židia napríklad 
pochádzajú z Chazarov, alebo iní zasa z čiernych etiópskych kmeňov a dnešní Izrael 
je tak zjavne štátom mnohých rás s  ľuďmi všetkých možných farieb pleti, vlasov 
a očí.

47 Sefarad je pôvodné označenie krajiny Iberského polostrova. Ako sefardská sa potom pomenúva kultúra a tradícia 
ovplyvnená španielskym a portugalským židovstvom. Potomkovia španielskych Židov, vyhnaných po r. 1492, sa 
nazývajú sefardim. Tak sa rozlišuje dnes s ohľadom na bohoslužby aj modlitby odlišný od seba obrad sefarský 
a obrad aškenázsky.

48 Bowker, J., Judaizmus, In: Boh, s.174.

Po zničení Jeruzalema zostali iba ruiny. Dnes sa robí archeologický výskum a rekonštrukcia stavieb. 
(Foto: Mik. Lipták)
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Jazykové spoločenstvo: áno aj nie! Pretože židovstvo nepozná ani jednu všetkým 
spoločnú kultúru, ani jeden všetkým spoločný jazyk; mnohí Židia nevedia hebrejsky 
alebo jidiš.  

Náboženské spoločenstvo: áno aj  nie! Pretože nemálo Židov – aj  v  samotnom 
Izraeli neveria v Boha a tvrdia, že ich židovstvo nemá nič spoločné s vierou; iní sú 
síce veriaci, ale odmietajú sa riadiť židovským náboženským právom.49 

S judaizmom nás kresťanov spája viac, než máme odvahu si to priznať. Deň Dialógu 
s judaizmom nie je dňom židovskej kultúry, ani dňom spriaznenosti s ním, dokonca 
ani dňom vzájomného poznávania našej viery. Je to deň, v  ktorom si Cirkev ma 
pripomenúť svoje židovské korene. Hoci to bude pre jedných   prekvapením a druhých 
to bude zasa pohoršovať. Dokonca to bude iba jednostrannou pripomienkou, lebo 
vyznávačov judaizmu viera katolíckej Cirkvi nebude zaujímať. Poznanie o kresťanstve 
nič nezmení v židovskej identite. Poznanie  judaizmu naopak uľahčí nám porozumieť 
Ježišovi. Tento Deň dialógu nemá nič spoločné  otvárať historické, majetkové alebo 
politické záležitosti. Je to predovšetkým dialóg katolicko-judaistický. V  judaizme 
máme hľadať korene našej viery preto, aby sme lepšie rozumeli a  prežívali svoje 
kresťanstvo.50

K problematike židovského náboženstva a národa sa vyjadril aj 2. Vatikánsky koncil. 
Prvýkrát v  nejakom koncilovom texte sa jasne hovorí o  probléme, ktorý privodil 
nesmierne utrpenie Židom po celé stáročia: problém „kolektívnej viny“ niekdajšieho, 
ba dokonca aj dnešného židovského národa na Ježišovej smrti. Koncil jednoznačne 
vyhlásil: „I keď židovskí vodcovia so  svojimi stúpencami privodili Kristovu smrť, 
predsa nedá sa to, čo bolo spáchané pri jeho mučení, pripočítať všetkým Židom bez 
rozdielu, ani vtedajším, ani dnešným. A hoci Cirkev je novým  Božím ľudom, predsa 
neslobodno Židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých, ani ako prekliatych, 
akoby to vyplývalo zo Svätého písma. Preto nech všetci dbajú o to, aby pri hlásaní 
Božieho slova neučili nič, čo sa nezhoduje s  pravdou evanjelia a  s  Kristovým 
duchom.“51

Lebo Kristova Cirkev uznáva, že začiatky jej viery a vyvolenia sú už u patriarchov, 
u Mojžiša a prorokov, v súlade s tajomným Božím plánom spásy. Cirkev vyznáva, že 
všetci veriaci v Krista sú podľa viery deťmi Abraháma, že sú zahrnutí v povolaní tohto 
patriarchu a že spása Cirkvi sa tajomným spôsobom ako v predobraze naznačuje 
v  exode vyvoleného ľudu z  krajiny otroctva. Preto Cirkev nemôže zabudnúť, že 
prijala zjavenie Starého zákona prostredníctvom ľudu, s ktorým sa Boh vo svojom 
nevýslovnom milosrdenstve rozhodol uzavrieť starú zmluvu, a že sa živí z koreňov 
šľachetnej olivy, do  ktorej boli vštepené ratolesti planej olivy, t.j. pohania. Lebo 
Cirkev verí, že Kristus, náš pokoj, zmieril skrze svoj kríž Židov s pohanmi a že v sebe 
z oboch utvoril jedno.

49 Küng, H., Židovství – záhada, In:  Židovství, s.33-34.
50 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,, Nr.3, 15. 01. 2017, s, 31.
51 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1590, In: Dokumenty DVK.
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Okrem toho Cirkev má vždy na zreteli slová apoštola Pavla o jeho spolurodákoch: 
„Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, 
prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus“ (Rim 9,4-5), syn 
Panny Márie. Nezabúda ani na  to, že zo  židovského ľudu pochádzajú aj  apoštoli 
– základy a  stĺpy Cirkvi, – ako i  veľmi mnoho prvých učeníkov, ktorí zvestovali 
Kristovo evanjelium svetu.52

Keďže teda kresťania a Židia majú také veľké spoločné duchovné dedičstvo, tento 
posvätný cirkevný snem chce napomáhať a  odporúčať ich vzájomné poznávanie 
a  úctu, čo možno docieliť najmä biblickými a  teologickými štúdiami a  bratským 
dialógom.53

Judaizmus – Izrael, ktorý žil na rozhraní dvoch svetových kultúr, má význačné 
miesto, ba jedinečnú úlohu v náboženských dejinách ľudstva. Izraelské náboženstvo 
historicky vyšlo z  nadprirodzeného zjavenia Božieho. Hoci Židia boli dookola 
obklopení polyteistickými národmi a  kultmi – egyptský, babylonský i  kanaánsky 
sa usilovali preniknúť aj  do náboženskej oblasti židovskej, tí si uchovali čistý 
monoteizmus etický. V  ich náboženstve je čosi výnimočné – celý Izrael bol 
považovaný za „kráľovstvo kňazské a svätý ľud“. „Nad všetkými príkazmi a zákonmi 
tróni autorita najvyššieho zákonodarcu Jahve –Boha.“54

Náboženstvo judaizmu má národný charakter. Misionárska činnosť, snaha 
obrátiť inovercov alebo ateistov na  židovskú vieru neexistuje. Napriek tomu je 

možné dobrovoľné 
prestúpenie na židov-
stvo.55 

Pôvodná židovská 
pospolitosť v  biblic-
kých časoch bola 
prísne teokratická 
(vládli tam duchovní 
– proroci a  kňazi). 
Neexistoval rozdiel 
medzi náboženským 
a  svetským životom. 
Tóra56 dávala odpoveď 
nielen na otázky, ktoré 
by sme dnes označovali 
ako „náboženské“.
Všetky zložky života 

52 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1591, In: Dokumenty DVK.
53 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1593, In: Dokumenty DVK.
54 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.178.
55 Franek, J., Judaizmus, s. 14.
56 Päť kníh Mojžišových, teda Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium.

Baraní roh, šofar - je vyhĺbený roh barana alebo antilopy, ktorého 
špic je vyformovaný do jednoduchého nátrubku. V biblických časoch sa 
používal ako signálny nástroj v boji alebo v nebezpečenstve, ale aj pri službe 
v chráme. Po zrúcaní druhého jeruzalemského chrámu r.70 n.l. bol prevzatý 
do synagógových rituálov. Na konci slávnosti Jom kipur – čiže Deň zmierenia 
zaznie šofar jediným dlho ťahaným tónom. (Foto Mik.Lipták)
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jednotlivca mali byť v harmonickej rovnováhe. Život a konanie veriacich bolo a je 
riadené 613 príkazmi, ktoré sa delia na 248 pozitívnych príkazov a 365 zákazov.

Židovské náboženstvo nepozná cirkevnú hierarchiu zvyčajnú u  iných veľkých 
svetových náboženstiev. Na čele náboženskej obce stojí jej predstavený (zvyčajne 
predseda) a popri predstavenom 
rabín. Rabín je znalcom Tóry 
a  inej náboženskej literatúry. 
Okrem toho mu prislúcha 
sudcovská úloha vo  veciach 
náboženských a  v  minulosti 
aj  svetských. Veľmi často 
je aj  kazateľom v  židovskej 
synagóge a  niekedy učí deti 
základom Tóry. Rabína treba 
chápať ako učiteľa a  znalca 
Tóry, nie ako kňaza.57

Boh je v  židovskom 
náboženstve úplne iný, než 
osud alebo svet, je nad všetkým 
a  nad všetko. Ako najvyšší 
Pán zasahuje neobmedzene 
do  života jednotlivcov 
aj  národov. V  Starom zákone 
Pán hovorí a človek len počúva. 
Medzníkom náboženských 
dejín vôbec je historická 
udalosť Vtelenie Boha v Ježišovi 
Kristovi. Vyvolený národ v dobe príchodu Mesiáša tvoril dvojitú zložku: židovstvo 
v Palestíne, ktoré bolo duchovne vedené farizejmi a zákonníkmi a potom židovstvo 
v diaspóre medzi pohanmi (rozptýlení) mimo Palestínu, ktoré si aj napriek denného 
styku s kultúrou helénskou uchovali čistý monoteizmus.58 

V ohnisku židovského náboženstva sa nachádza zmluva medzi Bohom a ľuďmi. 
Termín „zmluva“ označuje dohodu dvoch strán a treba ho odlišovať od podobných 
pojmov ako „testament“ a „dohoda“. Na rozdiel od testamentu si vyžaduje zmluva – 
aby sa stala platnou – osobnú reakciu druhej strany. Na rozdiel od dohody však nie 
je výsledkom vzájomného dohovoru, ale jedna strana ju ponúka druhej. 

Nás zaujímajú zmluvy uzatvárané medzi Bohom a  ľudstvom, najmä ľudom 
Izraela. Výskum čisto občianskych zmlúv z 15. až 14. storočia pred n.l. v susediacej 
chetitskej kultúre však poskytol zaujímavé výsledky. Tieto zmluvy medzi kráľom 

57 Franek, J., Judaizmus, s.15.
58 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.180.

Zvitky Zmluvy - Tóra. (Foto: J. Ferenčík)
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a ľudom takmer vždy obsahovali aj nasledovné tri prvky: 
1. historický úvod opisujúci skutky tvorcu zmluvy;
2. zoznam povinností zaväzujúcich nižšiu zo zmluvných strán;
3. zoznam trestov a odmien.
Židovské zmluvy zväčša napodobňujú tento vzor. Sú založené na určitých Bohom 

určených udalostiach, obsahujú súbor ustanovení a končia sa zoznamom „kliatob 
a požehnaní“.

Prvá zmluva, spomínaná v židovských písmach, je medzi Bohom a Noemom.59 Jej 
základom je záchrana Noema a jeho rodiny Bohom za potopy. Noe sprostredkúva 
sľub ľudstvu a zvieracej ríši, že táto pohroma sa už nebude opakovať. Symbolom 
sľubu je dúha, ktorá má Bohu a všetkým živým bytostiam pripomínať túto zmluvu. 
Zmluva s Noemom tvorí základ neskorších, špecializovanejších záväzkov Izraelu. 
Môžeme začať so zmluvou medzi Bohom a veľkým patriarchom Izraela Abrahámom. 
Boh najprv sľubuje, že učiní Abraháma otcom veľkého národa.60

Samotná Zmluva sa začína historickým úvodom hlásajúcim, že to Boh vyviedol 
Abraháma z  Uru Chaldejcov (v dnešnom Iraku).61 Potom vymedzuje povinnosti 

59 Gn 9, 8-17: Potom povedal Boh Noemovi i  jeho synom, čo boli s ním: “Ja uzavriem zmluvu s vami a  s vaším 
potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, 
ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy 
nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.“ A Boh hovoril 
ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými 
bytosťami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď 
zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi 
mnou a  medzi vami i  každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, spomeniem si na  večnú zmluvu, 
uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi. A Boh povedal Noemovi: 
„Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi.“

60 Gn 12, 1-7: Tu Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského 
domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš 
požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané 
všetky pokolenia zeme!“ A  Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s  ním aj  Lot. Abram mal 75 rokov, keď 
odišiel z  Haranu. Abram vzal so  sebou svoju ženu Sarai a  svojho synovca Lota i  celý majetok, čo nadobudli, 
aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 
Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k  terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanaánčania. Tu sa 
Abramovi zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa 
mu zjavil oltár.

61 Gn 15: Po  týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo  videní Abramovi takto: „Neboj sa, Abram, ja som tvoj 
štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“ Abram odpovedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný 
a  dedičom môjho domu bude damašský Eliezer.“ A  Abram pokračoval: „Veď si mi nedal potomstvo a  môj 
domorodý sluha bude mojím dedičom!“ Ale Pán mu povedal: „On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom 
bude ten, čo vyjde z tvojho lona.“ Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ 
A  uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“ Abram uveril Bohu a  to sa mu počítalo za  spravodlivosť. Potom 
mu povedal: „Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z  Chaldejského Uru, aby som ti dal do  vlastníctva túto krajinu.“ 
On odpovedal: „Pane, Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?“ Pán mu odpovedal: „Vezmi pre mňa 
trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a  holubicu!“ On to všetko vzal, rozsekol ich 
na  polovice a  polovice položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na  mŕtve telá, 
Abram ich odháňal. A  keď zapadlo slnko, padol na  Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a  veľká tma. 
A  (Pán) povedal Abramovi: „Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v  cudzej krajine, zotročia 
ho a  400 rokov budú s  ním zle zaobchádzať. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú 
s veľkým majetkom. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom a pochovajú ťa vo vysokom veku. Keď zapadlo slnko 
a  zotmelo sa, zjavila sa dymiaca pec a  horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie čiastky. V  ten deň Pán uzavrel 
s Abramom zmluvu a povedal: “Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat;  
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žiť poctivo a  spravodlivo, 
ktoré sú rozpracované 
v  neskorších knihách. 
Symbolom tejto zmluvy sa 
stáva obriezka. 

O vyše 600 rokov neskôr 
sa táto zmluva potvrdzuje 
a  rozširuje na  vrchu Sinaj 
za  účasti všetkých, ktorí 
odišli z Egypta.62

Gn 17: Keď mal Abram 99 rokov, 
zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja 
som všemohúci Boh, chodievaj 
predo mnou a  buď dokonalý. 
Uzavrel som svoju zmluvu medzi 
mnou a  tebou a  rozmnožím ťa 
prenáramne.“ Tu padol Abram na tvár a Boh s ním hovoril: „To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom 
mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. 
Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy, i králi z teba vzídu. A uzavieram zmluvu medzi mnou 
a tebou a medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím 
a tvojho potomstva po tebe. A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem 
Kanaán do večného vlastníctva; a budem vaším Bohom.“ Potom Pán hovoril Abrahámovi: „Ale aj ty zachovaj moju 
zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach! Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi 
tvojím potomstvom po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete 
mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás 
mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie, aj  (otrok), čo sa ti narodil v dome, i  taký, ktorý bol od cudzinca 
kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojím potomstvom. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, 
ktorému nebude obrezané mäso predkožky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil moju zmluvu.“

62 Ex 19-20: Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: „Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ 
Izraelitom: „Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás priviedol sem k sebe. Ak teraz budete 
poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom 
– veď mne patrí celá zem – a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!“ Toto sú slová, ktoré máš 
predniesť Izraelitom.“ Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán. A ľud 
jednomyseľne odpovedal: „Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán.“ Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi. A Pán 
opäť hovoril Mojžišovi: „Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby 
ti veril naveky.“ Mojžiš oznámil slová ľudu Pánovi. A Pán povedal Mojžišovi: „Choď k  ľudu a postaraj sa o  ich 
posvätenie dnes a zajtra! Aj  šaty nech si vyperú. Nech sa pripravia na  tretí deň, lebo na  tretí deň zostúpi Pán 
pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranice dookola a prikáž: „Neopovážte sa vystúpiť na vrch 
alebo dotknúť sa jeho úpätia! Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto zomrie!“ Takého sa však nesmie dotknúť ruka, 
nech je ukameňovaný alebo šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive! Keď zaznie roh, nech 
vystúpia na vrch.“ Nato Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvätil ho a oni si oprali odev. A ľudu prikázal: „Buďte 
pripravení na tretí deň! Nedotýkajte sa nijakej ženy!“ Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý 
mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore. Mojžiš však vyviedol ľud 
z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán 
zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší. 
Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení. Keď Pán zostúpil na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar 
vrchu a Mojžiš vystúpil hore. Tu mu Pán prikázal: „Zostúp dolu a dôrazne varuj ľud, aby sa neodvažoval ísť pozrieť 
Pána, ináč ich veľa zahynie! Aj kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, musia sa posvätiť, aby ich Pán nezahubil.“ Mojžiš 
odpovedal Pánovi: Ľud nevystúpi na  Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval, keď si prikázal: „Ohranič vrch 
a vyhlás ho za svätý!“ Kňazi a ľud nech sa neopovažujú  vystupovať k Pánovi, aby ich nezahubil!“ I zostúpil Mojžiš 
k ľudu a povedal im to. Potom Boh hovoril všetky tieto slová: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej 
krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je 
hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, 
som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 

Charakteristickým znakom pre židovské náboženstvo je obrad 
obriezky. Vykonáva sa chlapcom na ôsmy deň od narodenia. Ako 
nástroj sa používa na to určený nôž alebo nožnice. (Foto T. Thaler)
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Táto zmluva pripomína historickú skutočnosť, že ich Boh vyslobodil z Egypta, 
čo sprevádza prísľub, že Izrael bude mať spomedzi všetkých národov pred Bohom 
osobitné miesto. Je tu tiež súbor povinností v podobe Desiatich prikázaní (Dekalóg) 

a dáva sa tiež najavo, že ľudia svoju 
zodpovednosť prijali.

Táto zmluva je teda opäť výrazom 
Božej milosti a požiadavky. Dokonca 
aj  inštrukcie sú rovnakým darom 
ako povinnosť, pretože ukazujú ľudu 
Izraela, ako môže náležite reagovať 
na Božiu voľbu. A keďže Boh neskôr 
zachováva obe stránky zmluvy, 
skutočnosť, že zmluva je založená 
na  Božej milosti, je naďalej zrejmá, 
aj keď izraelský ľud určité jej prvky 
nedodržiava.

Tieto záležitosti nie sú nikde 
jasnejšie než v  biblickej knihe Deuteronómium. Deuteronómium je záznamom 
rozlúčkových prejavov k ľudu Izraela v predvečer jeho vstupu do zasľúbenej zeme. 
Piata kapitola tejto knihy opisuje zmluvu zo Sinaja, siedma kapitola sa týka zmluvy 
s patriarchami Izraela a dvadsiata deviata kapitola obnovuje zmluvu s celým národom. 
V celej knihe je hlavnou témou zdôrazňovanie nepretržitej milostivej starostlivosti 
Boha o zmluvu a to napriek tomu, že ľud Izraela jej podmienky neplní.

V neskorších historických knihách je záznam o ešte špecializovanejšej zmluve – 
tej o Dávidovi a jeho potomkoch, a v súvislosti s ňou o jeho levitskom kňazstve.63

Aj tu sa nachádzajú štandardné prvky: 
1. úvod pripomína Dávidovi, že to Boh ho zmenil z pastiera na slávneho kráľa;
2. stanovené podmienky naznačujú, že Božie požehnanie sa nedáva len tak;64 
3. prísľub hovorí o  záväzku Boha naveky ustanoviť Dávidových potomkov 

za kráľov.

milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš 
meno Pána, svojho Boha nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Spomni 
na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota 
Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo 
tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v  tvojich bránach! Lebo za  šesť dní Pán utvoril nebo 
a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. Cti svojho 
otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! 
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku 
svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho.

63  1Krn 17, 7: Toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov: ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, 
aby si sa stal kniežaťom nad mojím ľudom, nad Izraelom. 1Krn 28, 4: Pán Boh Izraela, ma však vyvolil z celého 
domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom naveky. Lebo Júdu si zvolil za knieža, v Júdovom dome dom 
môjho otca, a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom.

64 1Krn 22, 11: Teraz teda, syn môj, nech je Pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom Pánovi, svojmu Bohu, 
ako o tebe hovoril.

Mojžišove kamenné tabule s Dekalógom. (zdroj: 
internet)
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Chanuka je sviatok svetiel alebo sviatok opätovného zasvätenia jeruzalemskému chrámu. Viaže sa 
na historické udalosti spojené s víťazným bojom Machabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom Antiochom-
Epifanesom IV. roku 167 pred n.l. Antiochus zakázal obrady židovskej viery, zneuctil jeruzalemský chrám 
a dopustil sa mnohých násilností. Prvým dôsledkom tejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie dedín a miest, 
ktorých obyvatelia utekali do hôr. Útekom do hôr si zachraňovali životy aj náboženskú slobodu. Po dlhšom 
čase došlo k zúfalému povstaniu židovského obyvateľstva proti vojsku kráľa Antiocha. Vodcom povstania 
sa stal Matatiáš a jeho synovia, Jochanan, Gadi, Simon, Tharsi, Juda, Machabi, Eleasar, Chavran, a Jonathan 
Chopus. Meno Juda sa stalo synonymom celej rodiny, a pod týmto menom vošlo povstanie aj do dejín. 
Koniec vojny priniesol oslobodenie krajiny spod cudzej nadvlády. Kľúčový význam malo oslobodenie 
Jeruzalema a jeruzalemského chrámu, ktorý bol centrom náboženského života. Po vstupe do chrámu sa 
objavil pred zrakmi židovských vojakov obraz spustošenia a zneuctenia všetkého, čo im bolo sväté. Čistili 
chrám a na konci zapálili na svietniku lampu s večným svetlom, avšak pri dolievaní oleja do svietnika zistili, 
že k dispozícii je len jedna malá nádoba opatrená pečaťou veľkňaza, ktorá obsahuje posvätný olej. Najkratší 
čas, potrebný na vyrobenie nového oleja, bol osem dní a malá nádoba obsahovala jednodenné množstvo. 
Tradícia hovorí, že sa stal zázrak, a toto malé množstvo oleja vydržalo svietiť po celých osem dní, ktoré boli 
potrebné na výrobu nového oleja. Na pamiatku znovuzasvätenia chrámu zapaľujú židia vo svojich domoch 
25. Kisleva a počas nasledujúcich ôsmich dní vždy pripaľujú ďalšiu sviečku, až posledný deň svieti všetkých 
osem sviečok. (Foto:  Mik.Lipták)
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Ľudia tak prirodzene prijali zmluvu, ktorá dala základ ich národu, že veľkí proroci 
(s výnimkou Ozeáša a Jeremiáša) sa o dohode zo Sinaja zmieňovali iba zriedka. Až 
keď sebadôveru Izraela naštrbil exil, neskorší proroci sa k  zmluve správali menej 
zdržanlivo. Napríklad, prorok Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. 
Kráľ, Mesiáš, neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati.65 

Aj  neskoršie historické písma hovoria o  významných obnoveniach zmluvy. 
Nájdeme ich v historických knihách Ezdráša66 a Nehemiáša.67 

Najvýznamnejším z  množstva týchto písiem je prísľub novej zmluvy, čo mala 
nahradiť rozbitú, za ktorú bol Izrael potrestaný. Spomínajú to vo svojich knihách 
proroci Jeremiáš68 a Ezechiel.69 

Kľúčový rozdiel medzi tými dvoma je v tom, že povinnosti novej zmluvy budú 
zapísané do vôle ľudí, a nebudú existovať len ako vonkajšie povinnosti, ktoré sa ľudia 
musia snažiť dodržiavať. Keď k tomu dôjde, ľud Izraela dostane späť všetko, čo stratil 
a dostane pridané. 

Judaizmus vierouka
Podľa hebrejskej Biblie Izraeliti spoznali Boha ako Pána dejín. Najjednoznačnejším 

výrazom jeho jedinečnosti je modlitba Šema (šema znamená „počúvaj“) „Počuj, 

65 Zach 9, 9 n.: Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša 
spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. Vyhubí vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, 
vymiznú bojové kuše; o pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od Rieky až do končín 
zeme.

66 Ezd 9, 1-2: Pristúpili ku mne predstavení so slovami: „Izraelský ľud ani kňazi, ani leviti sa neoddelili od obyvateľov 
týchto krajín a  ich ohavností, totiž od Kanaánčanov.. Nielen sebe, lež i  svojim synom vzali za ženy z  ich dcér 
a pomiešali sväté plemä s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili, dokonca prví.“ Ezd 9, 6-9: Ezdráš 
sa modlil: „Môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám 
vyčnievajú ponad hlavu a naše previnenie narástlo až po nebesá. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme ťažko 
hrešili. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi i naši kňazi vydaní do rúk kráľov (cudzích) krajín, pod meč, 
do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je tomu (i) dnes. Teraz sa na chvíľočku zmiloval nad nami Pán, náš 
Boh, aby nám zachoval zvyšky, aby nám zarazil kolík na svojom posvätnom mieste, aby nám náš Boh osvietil oči 
a aby nám dal trocha pookriať v našej porobe. Lebo hoci sme boli rabmi, náš Boh nás neopúšťal v našej porobe, ale 
naklonil nám milosť perzských kráľov, že nám dožičili pookriať, aby sme zas mohli vyzdvihnúť dom nášho Boha 
a opäť ho postaviť z jeho rozvalín a aby nám dal hradbu v Judei a v Jeruzaleme.

67 Nhm 9, 1-4; 5-8: Izraeliti sa zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. Keď sa izraelskí 
súkmeňovci odlúčili od  všakovakých cudzozemcov, postavili sa  a  vyznávali svoje hriechy a  neprávosti svojich 
otcov. Potom povstali na mieste, kde boli, štvrť dňa čítali z knihy zákona Pána, svojho Boha, a štvrť dňa sa vyznávali 
a  klaňali sa Pánovi, svojmu Bohu. „Vstaňte, dobrorečte Pánovi, svojmu Bohu, od  vekov až naveky! A  nech sa 
zvelebuje tvoje slávne meno, vyvýšené nado všetko zvelebovanie a chválu! Ty si, Pane, ty si jediný! Tebe sa klania 
nebeské vojsko. Ty si, Pane, ten Boh, ktorý si vybral Abrama a vyviedol ho z Chadejského Uru a dal si mu meno 
Abrahám. Uzavrel si s ním zmluvu, že dáš jeho potomstvu kanaánsku krajinu; a svoje slovo si dodržal, lebo ty si 
spravodlivý.

68 Jer 31, 2-6: Toto hovorí Pán: Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael. 
Zďaleka sa mu zjavil Pán: „Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, 
vystavia ťa, panna, Izrael; ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie: čo sadzači zasadia, aj užijú. Lebo príde deň, 
keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: „Hor´ sa, poďme na Sion k Pánovi, svojmu Bohu!“

69 Ezch 14, 12-17: Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, ak sa krajina prehreší proti mne a spácha spreneveru, 
vystriem proti nej svoju ruku a dolámem jej oporu chleba, pošlem na ňu hlad a vyhubím z nej ľudí i zvieratá. 
Ak v nej budú títo traja muži: Noe, Daniel a Jób, oni si spravodlivosťou zachránia životy, hovorí Pán, Jahve. Ak 
privediem do krajiny divú zver a vyľudním ju, že bude pustatinou, cez ktorú pre zver neprejde nik, títo traja muži 
– ako žijem, hovorí Pán, Jahve – nezachránia si synov ani dcéry, iba sami sa zachránia, krajina však bude púšťou.
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Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A  ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a  celou svojou silou. A  tieto slová, ktoré ti ja 
dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci.“ ( Dt 6, 4-6). Podľa písma vďačí univerzum 
za svoju existenciu jedinému Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, a keďže všetci ľudia 
sú stvorení na jeho obraz, všetci muži a ženy sú bratmi a sestrami. Viera v jediného 
Boha teda v židovskej viere znamená, že je jedno ľudstvo a jeden svet.70

V dejinách židovstva sa vyskytlo veľa snáh o vytvorenie dogmatického zhrnutia 
náboženskej viery. Snahou učencov bolo zhrnúť základy viery do niekoľkých bodov. 
Významný stredoveký učenec Maimonides ich zhrnul do  13 základných článkov 
viery:

1. Boh existuje, jeho bytie nie je ohraničené časom.
2. Boh je jediný.
3. Boh je netelesný.
4. Boh je pôvodcom všetkého.
5. Len k Bohu sa patrí modliť.
6. Boh sa zjavil.
7. Mojžiš je a ostane najväčším prorokom.

70 Sherbok, D.,C., Vierouka, In: Viery a vyznania, s. 286.

Wilsonov oblúk - miesto nazvané podľa Charlesa Wilsona, britkého inžiniera a vojenského dôstojníka. 
Synagóga pod schodišťom, ktoré vedie na chrámové nádvorie, kde dnes stojí mešita „Skalný dom“. Poníženie 
vyvoleného národa je viditeľné. (Foto: Mik. Lipták)
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8. Tóra je Božie zjavenie.
9. Tóra je nezmeniteľná.
10. Boh je vševedúci.
11. Boh je nanajvýš spravodlivý.
12. Boh nám pošle Spasiteľa.
13. Boh vzkriesi mŕtvych.71

Židovský národ si predstavuje Boha ako transcendentného (nadprirodzeného) 
Stvoriteľa univerza (všetkého). Myslí sa tým, že Boh je „transcendentný“ tým, že 
sa odlišuje od toho, čo stvoril. Boh je nad svetom a mimo neho. Je „úplne iný“ než 
čokoľvek, čo nie je Boh. Na rozdiel od stvorenstva je Boh nestvorený, a vo svojej 
existencii nie je závislý od  ničoho. Napriek tejto predstave o  oddelenosti Boha 
od stvorenstva, sa tiež považuje za aktívneho správcu univerza. Predstava, že je vždy 
všadeprítomný, sa v Biblii opakovane zdôrazňuje.72 

Podľa hebrejskej Biblie je Boh nielen transcendentný a imanentný (tkvejúci v samej 
podstate veci), ale nemá ani začiatok ani koniec. Keď sa Boh opisuje ako existujúci 
„pred“ a  „po“ nejakom období, znamená to len, že pred  daným obdobím alebo 
po  ňom nebol neexistujúci. Tieto termíny označujúce čas, však nemožno použiť 
na samotného Boha. Boh je mimo času. Podľa tohto názoru žije v prítomnosti, nemá 
minulosť ani neočakáva budúcnosť: žije vo „Večnom teraz“. Boh preto vníma každý 
moment minulosti aj budúcnosti stvoreného sveta súčasne a večne. To, čo sú pre 
nás prchavé chvíle, je pre Boha obrovskou tapisériou, na ktorej vidí každú časť bez 
prestania. S touto predstavou o Božej večnosti súvisí židovské presvedčenie o tom, 
že je všemohúci a vševediaci. Viera v Božiu všemohúcnosť je ústredným znakom 
viery od biblických čias. Aj keď je Boh všemohúci, určité činnosti vykonať nemôže, 
pretože sú logicky nemožné: „To, čo je nemožné, má určitú trvalú a  konštantnú 
vlastnosť a tá nie je výsledkom žiadneho činiteľa, nemôže sa nijako zmeniť, a preto 
nepripisujeme Bohu moc vykonať to, čo je nemožné“. (napr. okrúhly štvorec).73

Boh pozná všetky veci skôr, než sa stanú. Ľudia však nie sú schopní porozumieť 
povahe Božieho poznania, pretože je na inej úrovni než to ich. Preto je aj nemožné 
pochopiť, ako je Božia predvídavosť zlučiteľná so slobodnou vôľou.

Boh sa opisuje ako sudca sveta, ktorý vytvára osud jednotlivcov aj národov podľa 
ich skutkov. V tejto súvislosti Židia hovoria, že Boh si zvolil Židov za svoj národ: 
„Veď ty si svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, za svoj vlastný 
ľud zo  všetkých národov, čo sú na  zemi“ (Dt 7, 6). Vďaka vyvoleniu dostal Izrael 
historické poslanie, sprostredkovať ľudstvu božskú pravdu. Vyvolenie Izraela je teda 
spojené s mnohými zodpovednosťami: „Nuž oznámim mu to, lebo sa prikáže svojim 
synom a svojmu domu po sebe zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti 
a práva“ (Gn 18, 19).74 

71 Franek, J., Judaizmus, s.16.
72 Sherbok, D., C., Vierouka, In: Viery a vyznania, s.286.
73 Sherbok, D., C., Vierouka, In: Viery a vyznania, s.287.
74 Sherbok, D., C., Vierouka, In: Viery a vyznania, s.288.
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Rodina a spoločnosť. 
Rodina v židovstve bola úzko zomknutá lebo cítila zo všetkých strán svoje 

ohrozenie. Zo zdrojov nájdených koncom 19. st. objavili v egyptskej Káhire genízu, 
(spisy) z ktorého vyplýva, že zásadným vzťahom nebol vzťah manželský, ale vzťah 
rodičovský, prípadne súrodenecký. Bratia a sestry si vymieňali dopisy oveľa častejšie 
než manželia. Z testamentov môžeme vidieť, že majetok bezdetného muža nedostala 
po jeho smrti manželka, ale brat alebo najbližší príbuzní z „otcovského domu.“ 
Manželke patrilo len jej vlastné veno. V jednom testamente sa píše: „Môj majetok sa 
navráti  tam, kam patrí – do domu môjho otca.“

Aby sa zachovala silná rodina, bolo manželstvo v podstate povinné ako pre 
mužov, tak aj pre ženy, ktoré už mohli rodiť.  V dokumentoch z geníz nenájdete 
slovo označujúce starú pannu. Judaizmus na rozdiel od islamu, zavrhoval polygamiu 
a to ho veľmi hospodársky aj politicky posilňovalo. Od čias rabína Geršona (960-
1028) sa bigamia a polygamia trestala v európskom židovstve najtvrdšou formou 
exkomunikácie.75

Podľa ortodoxného židovského zákona je Židom ten, kto sa narodí židovskej 
matke, ale je možné stať sa Židom aj  konverziou. Na  ôsmy deň od  narodenia sa 
židovský chlapec obreže. Je to náboženský rituál, ktorý vykonáva móhél, školený 

75 Johnson, P., Dějiny židovského národa, s.196.

Synagóga v Budapešti, pohľad do jej interiéru. Vpredu uprostred je umiestnená schránka, v ktorej sa 
uchovávajú posvätné knihy – zvitky – Talmud a Tóra. (Foto: T. Thaler)
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a registrovaný obrezávač. Po obriezke dostane chlapec hebrejské meno, ktoré použije 
pri svojom bar-micvá (syn prikázania), na svadbe a na náhrobku.

V ranom detstve matka zodpovedá za jeho náboženskú výchovu. Len čo sa naučí 
rozprávať, učia ho slová modlitby Šema. Keď má okolo piatich rokov, pošlú ho 
do synagógy na hodiny náboženstva, ktoré sa konajú v pracovných dňoch po škole 
a tiež v nedeľu ráno. Jednou z hlavných činností na hodinách náboženstva je výuka 
hebrejčiny a štúdium posvätných kníh. Pre židovské dievča je tiež obzvlášť významné 
naučiť sa udržiavať židovský domov.

Vo veku trinásť rokov sa z chlapca stane bar-micvá (syn prikázania). Cez šabbát 
po svojich narodeninách po prvý raz číta zo zvitku Tóry počas bohoslužby v synagóge. 
Po bohoslužbe sa zvyčajne robieva malá oslava pre rodinu a priateľov. Od tejto chvíle 
sa považuje za zodpovednú osobu. Očakáva sa, že si bude plniť všetky povinnosti Žida, 
a že bude možno jedným z desiatich, ktorí tvoria minimum účastníkov pri verejnej 
modlitbe. Židovské dievča automaticky dospieva v dvanástich rokoch a považuje sa 
za bat-micvá (dcéru prikázania). Táto udalosť sa čoraz častejšie oslavuje.76 

Zbožný židovský muž sa modlí doma alebo v  synagóge trikrát denne – ráno, 
napoludnie a večer. Počas modlitby má hlavu pokrytú obyčajným klobúkom alebo 
čiapočkou na  temene (kippa). Ráno má na  znak poslušnosti voči prikázaniam 
obsiahnutým v Tóre modlitbový šál (tallít) so stužkami alebo strapcami na všetkých 
štyroch rohoch. V pracovných dňoch môže mať aj modlitbové remienky (tefillín). 

76 Harley, D., Rodina a spoločnosť, In: Viery a vyznania, s. 290.

Bar-micva – tento židovský obrad je rituálny prechod, pri  ktorom chlapci opúšťajú detstvo, aby 
prijali zodpovednosť Zmluvy, z chlapca sa stáva „syn prikázania“. Pri tomto obrade chlapec prvýkrát číta 
v synagóge zo zvitkov.  (Foto: Mik.Lipták)
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Ich súčasťou sú škatuľky z čiernej kože so štyrmi pasážami z Písma: Ex 13, 1-10; 
Ex 11-16; Dt 6, 4-9;  Dt 11, 13-21. Pripevňujú sa na čelo a na ľavé rameno.

Aj keď ortodoxný žid vychádza z domu, hlavu máva prikrytú na znamenie úcty 
k Bohu, v ktorého prítomnosti sa žije celý život. Pri hlavnom vchode míňa mezuzu, 
ktorá takisto pripomína jeho náboženskú povinnosť voči Bohu. 

Povinnosťou tradičnej židovskej domácej panej je starať sa o náboženskú čistotu 
domu a jednou z jej mnohých úloh je zabezpečiť, aby sa v ňom konzumovalo kóšer 
jedlo (vhodné alebo čisté podľa židovských stravovacích zákonov). V jednom jedle 
nesmie byť mäso s mliečnymi výrobkami. Ak sa je mäso, na chlebe nemôže byť maslo 
ani v káve mlieko. Aby židovská pani domu predišla akémukoľvek miešaniu mäsa 
s mliekom, používa dve súpravy riadu, z ktorých jednu používa iba na mäso a druhú 
iba na mliečne potraviny. Okrem toho zvykne používať dve misy na umývanie riadu 

Talit, modlitbový šál alebo plášť je súčasť židovského modlitbového úboru. Židia ho nosia počas 
rannej modlitby, počas čítania Tóry a na sviatok Jom Kipur. Má rozmery 120 x 45 cm, až do 200 x 12 cm. 
Na jeho okrajoch sa nachádzajú ozdobné strapce, ktoré sa volajú cicit. Židia zaobchádzajú s talitom veľmi 
opatrne, chránia ho a opatrujú, často im slúži dlhé roky. V synagógach sú spravidla pripravené tality aj pre 
návštevníkov, hostí alebo pre tých, ktorí si so sebou zabudli svoj vlastný. Talit je výrazom prijatia jarma 
Tóry a jej prikázaní.

Tefillín, sú remienky, ktoré používajú Židia pri rannej modlitbe. Nasadzujú sa na hlavu – (tefillin šel 
roš), ale obväzujú sa aj okolo ruky (tefillin šel jad). Pozostávajú z čiernej škatuľky, v ktorej sú uložené verše 
z Tóry (Ex 13,1-10; 11-16) Každý židovský muž starší ako 13 rokov je povinný nasadzovať tefillin pri rannej 
modlitbe. Na šabat a vo sviatok si tefillin nenasadzujú.  (Foto: Mik. Lipták)
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a dve utierky. V kóšer hoteloch bývajú dve oddelené kuchyne. V židovskom dome 
sa môžu jedávať len niektoré druhy mäsa. K  povoleným patrí jahňacie, hovädzie 
a kuracie. K zakázaným patrí bravčovina a mäso kôrovcov.77 

Sobáš a rozvod
Sobáš bol spoločenským a obchodným aktom, pri ktorom sa mala zabezpečiť 

súdržnosť rodiny. Napísaná zmluva (ketuba)  sa čítala nahlas pri svadobnom obrade, 
aby sa predišlo hádkam a aby jej prípadné zrušenie prebehlo bez problémov. Pozrime 
si na káhirskú zmluvu s dátumom 26. januára 1028: „Ja, Hezekiáš, novomanžel, jej 
poskytnem ošatenie, strechu nad hlavou a jedlo, zaopatrím ju všetkým, čo potrebuje 
a po čom túži, podľa svojich schopností a v takom rozsahu, aký si budem môcť 
dovoliť. Budem sa k nej správať pravdivo a úprimne, s láskou a náklonnosťou. 
Nebudem jej spôsobovať žiaľ, ani ju nebudem utláčať a jedlo, ošatenie a manželský 
styk jej budem poskytovať v rozsahu bežnom medzi židovskými mužmi... Sarna, 
nevesta, si vypočula Hezekiášove slová a súhlasila s tým, že sa za neho vydá a že 
bude jeho ženou a družkou v čistote, svätosti a bohabojnosti. Vzala na vedomie, že 
bude počúvať jeho slová a vysoko si ho vážiť, stane sa jeho pomocníčkou a bude robiť 
v jeho dome to, čo sa od riadnej židovskej ženy očakáva. Bude sa k nemu správať 
s láskou a taktom, bude mu podriadená a jej túžba bude smerovať k nemu.“78 

Sobáš sa v judaizme považuje za posvätnú zmluvu medzi nevestou a ženíchom. 
Pred obradom ženích podpíše sobášny doklad (ketubbá), v ktorom skladá sľub neveste 
a pojednanie o  finančnom vysporiadaní v prípade rozvodu. Svadba nie je viazaná 
na synagógu, môže sa konať kdekoľvek. V prípade zlyhania manželstva sa miestna 
komunita všemožne pokúša manželov zmieriť. Ak to nejde, židovský náboženský 
súd môže so súhlasom oboch partnerov vydať gét (zmluvu o rozvode). Tento doklad, 
napísaný po aramejsky a podpísaný dvoma svedkami, odovzdá manžel manželke. 
Zbavuje ju všetkých manželských povinností voči nemu. Vo väčšine krajín je najprv 
potrebný občiansky rozvod a vydanie gétu je jeho náboženským potvrdením.79 

Pokiaľ išlo o rozvod, Mišna držala stránku mužovi: „Žena bude rozvedená bez 
ohľadu na jej vôľu, ale muž len vtedy ak s tým súhlasí.“ To vyplýva z textov nájdených 
v genizách, že až do druhej polovice dvadsiateho storočia bol bežnejší v Egypte ako 
i medzi európskymi a americkými židovskými rodinami.80

Smrť a zmŕtvychvstanie
Pri pohrebe si pozostalí na znamenie smútku natrhnú šaty. Pohrebný obrad, pre 

ktorý je aj v bohatých rodinách charakteristická prostota, sa koná čo najskôr, pokiaľ 
možno do 24 hodín po smrti. Za mŕtveho sa neodriekajú žiadne modlitby, ale na ich 

77 Harley, D., Rodina a spoločnosť, In: Viery a vyznania, s. 292.
78 Johnson, P., Dějiny židovského národa, s.197.
79 Harley, D., Rodina a spoločnosť, In: Viery a vyznania, s. 293.
80 Johnson, P., Dějiny židovského národa, s.197.
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pamiatku sa odrieka kadíš (modlitba na chválu Boha). Najmä deti sú povinné modliť 
sa kadíš za  zosnulých rodičov. Učenie o  zmŕtvychvstaní sa v  Tóre nenachádza 
a niektorí ho považujú za vplyv kresťanstva.81 

Konverzie
Boh dal prísľub vyvolenému národu, že jeho vláda bude nad celým svetom. Židia 

zostanú až dokonca sami, vyvolení? Ak sa príslušnosť k judaizmu dedí, znamená to, 
že sa nikto iný nemôže stať súčasťou Božieho prísľubu? Túto otázku si kladie široká 
verejnosť a  často vzniká celkom neoprávnený dojem, že konverzia k  judaizmu je 
obťažnejšia, než konverzia k iným náboženstvám. Ak si prečítame z knihy Ezdrášovej 
„Pristúpil k Ezdrášovi muž a povedal: Prehrešili sme sa proti svojmu Bohu tým, že 
sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny. Zaviažme sa teraz slávnostne svojmu 
Bohu, že zapudíme všetky ženy aj tých, ktorí sa z nich narodili, keď ty, Pane, a tí, čo sa 
boja prikázania nášho Boha, odporúčate takto urobiť. Nech sa teda postupuje podľa 

81 Harley, D., Rodina a spoločnosť, In: Viery a vyznania, s. 293.

Múr nárekov v  Jeruzaleme. V  základoch Múru nárekov, posvätného miesta modlitby, sú kamene 
zo steny susediacej s jeruzalemským Chrámom. Počas jestvovania Jeruzalemského chrámu boli predpísané 
iba dve denné modlitby. Okrem žalmov je možné nájsť v Hebrejskej Biblii 85 úplných modlitieb na rôzne 
príležitosti. Pri návšteve Jeruzalema si židia nenechajú ujsť príležitosť, aby sa mohli pomodliť pri Múre 
nárekov. (Foto: J. Pramuka)
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zákona!“ Ezd. 10, 2-4 alebo z  Nehemiášovej „Ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, 
chrámoví nevoľníci, všetci, ktorí sa vrátili od národov krajín k Božiemu zákonu, ich 
manželky, ich synovia a dcéry, všetci, pripájali sa k svojim slávnym súkmeňovcom. 
A  prisahali, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol daný prostredníctvom 
Božieho služobníka Mojžiša; a preto nebudeme dávať svoje dcéry národom krajiny 
ani brať ich dcéry svojim synom. (Neh 10, 31) Väčšinou sa však zabúda na dôvod, 
ktorý je základom toho, z  dnešného pohľadu drastického opatrenia; muži žijúci 
v „zmiešaných manželstvách“ a ich deti mohli ľahko prejsť k uctievaniu pohanských 
bohov.

Biblia však obsahuje aj ďalšiu knihu, ktorá je akoby reakciou na Ezdrášové zásady. 
V knihe Rút sa hovorí, ako táto Moábka chcela nasledovať svoju židovskú svokru 
Noemi, ktorej zomreli obaja synovia pri návrate z Moábska do Judei. Povedala jej: 
„Tvoj národ sa stane mojim národom a tvoj Boh bude mojim Bohom“ Rut 1,16. Kniha 
Rút ešte nepozná formálny proces konverzie a vychádza z predstavy, že je možná bez 
problémov. V období medzi zničením Prvého a Druhého chrámu nemohla byť reč 
o tom, že príslušnosť k judaizmu je nutne viazaná na pôvod zo židovských rodičov. 
Na  rozdiel od  rabínskeho judaizmu, bolo židovstvo dedené na  základe otcovskej 
línie. Každopádne Rút sa neskôr na popud svojej svokry vydala za židovského muža 
Bóza a stala sa pramatkou kráľa Dávida.

Menora - svietnik. Charakteristický symbol židovstva nachádzajúci sa v blízkosti Knessetu. (Foto: Mik. 
Lipták)



45

K  prijatiu matriarchálnej tradície (t.j. že sa židom stane človek narodený 
židovskej matke) a odmietnutie šírenia svojho náboženstva nastalo oveľa neskôr, až 
v neskoršom rímskom období. Podľa rabínskeho práva sa príslušnosť určuje podľa 
matky; rabínsky judaizmus sa na  rozdiel od  kresťanstva nepovažoval za  misijné 
náboženstvo. V  skutočnosti aj  staroveký judaizmus vykonával misijnú činnosť. 
„Beda vám, zákonníci a  farizeji, pokrytci, obchádzate more i  zem, aby ste získali 
jedného novoverca, a keď sa ním stane, ...“ (Mt 23, 15)

Edikty rímskych cisárov, ktoré boli postupne vyhlasované od  polovice 2. až 
do 4. storočia, zakazovali otcom židovských rodín podnecovať svojich služobníkov 
ku  konverzii. Služobníci a  otroci sa mali stať Židmi už len preto, aby mohli 
dodržiavať prikázania Tóry v  židovskom dome. Tieto cisárske rozkazy spôsobili, 
že judaizmus celkom opustil misijnú činnosť a  dokonca systematicky sťažoval 
konverziu „bohabojným“, ktorých v antike žilo veľmi mnoho. Sťažovanie konverzie 
nevyplývalo z obranného reflexu dotýkajúceho sa etnickej čistoty, ale zo starostlivo 
vnímanej povinnosti starať sa o konvertitov.

Pravidla v Talmude, ktoré sú tam obsiahnuté, stanovia, že prípadní prozelyti82 majú 
svoju konverziu vykonať len z náboženských dôvodov. Záujemci o konverziu musia 
byť ochotní zdieľať osud židovského národa, pretože táto príslušnosť nesie so sebou 
utrpenie a  prenasledovanie. Tí, ktorí chceli konvertovať, sú povinní vzdelávať sa 
z Tóry a zároveň musia ich prikázania aj dodržiavať.83

V priebehu 1. storočia tvorili Židia nielen desatinu obyvateľstva Rímskej ríše, 
ale v určitých veľkých mestách išlo ešte o vyššie percentuálne zastúpenie a stále sa 
rozrastali. Do vtedajších pomerov prinášali okrem kultúry, veď skoro všetci z nich 
vedeli čítať a písať, ale aj v náboženskej oblasti novú ideu: monoteizmus. Konvertiti 
k judaizmu pochádzali zo všetkých spoločenských skupín, aj z tých najvyšších. Je 
možné, že jeden alebo dvaja cisári z rodu Flaviovcov sa stali Židmi tak, ako sa cisár 
Konštantín o 250 rokov neskôr stal kresťanom.84

Iný problém je, ak sa o konverziu žiada z iných ako z náboženských dôvodov: medzi 
také motívy patrí strach, zastrašovanie, prísľub materiálnych výhod alebo želanie, 
vziať si židovského partnera. V takých prípadoch sa rozvírila  diskusia a nakoniec 
sa urobil uzáver, že aj formálna príslušnosť daného konvertitu k židovskému národu 
je neodvolateľná. Vysvetlil to známy rabín Ovadji: „Človek, ktorý sa vzdá svojich 
rodičov, svojho rodiska a nezávislosti svojho ľudu a pripojí sa k toľko ponižovanému 
a  prenasledovanému národu, pretože pochopil, že judaizmus predstavuje pravdu 

82 V Septuaginte sa týmto výrazom označuje cudzinec, ktorý trvale žil v izraelskom prostredí a z náboženskej stránky 
bol začlenený do izraelskej spoločnosti. V židovsko-helenistickej diaspóre sa názvom prozelyta označoval pohan, 
ktorý sa obrátil na židovské náboženstvo, prijal obriezku, zachovával predpisy Zákona a tradície a bol považovaný 
za rovnoprávneho so Židmi od narodenia. Prozelytov treba odlišovať od „bohabojných“ alebo „ctiteľov Boha“. Boli 
to pohania, ktorí sa priklonili k viere v jedného Boha uctievaného Židmi, chodili s nimi do synagógy a zachovávali 
niektoré židovské predpisy a  zvyky, ale neprijali obriezku, a  teda nezačlenili sa naplno do  izraelského národa. 
(Heriban, J., Príručný lexikón biblických vied, s.862).

83 Brumlik, M., Judaizmus, s.57-59.
84 Johnson, P., Dějiny židovského národa, s. 145.
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a  spravodlivosť, uznáva Zákon, nasleduje Pána a  dostáva sa pod  ochranu Božej 
prítomnosti s prianím nasledovať Božie príkazy a priblížiť svoje srdce Bohu (...) Boh 
nazýva takýchto ľudí učeníkmi nášho otca Abraháma, ktorý sa tiež zriekol svojich 
rodičov a svojho rodiska a obrátil sa k Pánovi.85 

Na konci 18. storočia prichádza na svetovú scénu hnutie nazvané  osvietenstvo.86 
Toto hnutie bolo druhým prelomovým momentom v  judaizme. Dovtedy bol 
judaizmus uzavretý pred  svetom. Židia sa nechceli prispôsobiť iným národom, 
medzi ktorými žili. Neuzatvárali   manželstva s  cudzincami, bývali vo  vlastných 
komunitách, dbali na  zachovanie vlastných odevov, vlastných zvykov, vlastného 
stravovania, študovali výlučne Tóru, rozprávali jazykom jidiš. Pod  vplyvom 
osvietenstva všetko sa zmenilo: objavili sa Židia, ktorí chceli „vyjsť z geta“. Už im 
nezáležalo na odlišovaní sa od iných, ale aby splynuli s inými spoločenstvami medzi 
ktorými žili. Začali študovať na rôznych svetských školách, univerzitách. Zbavovali 
sa tradičných odevov, holili sa, uzatvárali miešané manželstva. V lone samotného 
judaizmu zjavili sa nové reformy, v ktorých právo a normy boli zliberalizované. Dnes 
už tento nerozdelený súdržný náboženský zväzok neexistuje.87 

To čo nás kresťanov najviac a zásadne od judaizmu rozdeľuje je Mesiáš; ten, ktorého 
my vyznávame v Ježišovi Kristovi, a na ktorého oni ešte stále čakajú.  Židovský teológ 
Shalom Ben Chorim hovoril: „ Ježišova viera nás spája, viera v Ježiša nás rozdeľuje.“ 

85 Brumlik, M., Judaizmus, s.59-60.
86 Filozofické a kultúrne hnutie usilujúce o prekonanie náboženskej ideológie a propagujúce výsledky vedy.
87 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15. 01. 2017, s. 32.

Návšteva potomkov židovského rabína Samuela Rosenberga, ktorý v obci Huncovce viedol Rabínsku 
školu - Ješiva. Návšteva sa uskutočnila po 100 rokoch od jeho úmrtia. (Foto: Mik. Lipták)
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Židia stále čakajú na prvý príchod Mesiáša, i keď sa zmenila idea mesiášstva. Kedysi 
čakali na osobu, konkrétneho človeka, ktorý prinesie na zem kráľovstvo spravodlivosti 
a pokoja. Dnes počítajú, že nastanú časy mesiášske, keď ľudia sa zjednotia a zavládne 
medzi nimi pokoj.

Niektorí dúfajú, že sa to stane čoskoro a spoja sa pri budovaní jeruzalemského 
chrámu. Majú už prichystanú maketu tejto budovy, robia zbierky na  realizáciu 
výstavby, majú ľudí z pokolenia levitov, ktorí sa stanú kňazmi... Problém začína keď 
sa začneme na  to pozerať prakticky. Aby sa mohol vybudovať nový jeruzalemský 
chrám, musí byť odstránená mešita, ktorá stojí na mieste predchádzajúceho chrámu. 
Prebehlo by to naozaj v  pokoji? Návrat k  predošlému kultu znamenal by znova 
prinášanie obiet, masové zabíjanie zvierat, toto všetko si ťažko vieme v súčasnosti 
predstaviť.88

Ježiš nedelí len ako Mesiáš. Talmud nespomína a neuvádza Ježiša tak, aby bol 
jednoznačne identifikovaný. Na miestach, kde by sme mohli súhlasiť, že je to o Ňom, je 
opísaný ako človek narábajúci s čiernou mágiou, modlár, fanatik, syn neviestky. Ježiš 
rozdeľuje aj ako Žid. Doteraz hovoriť o židovstve Ježišovom bolo by neprimerané 
ako zo  strany katolíckej, tak aj  židovskej. Ani jedna, ani druhá strana nechcela 
v Ježišovi vidieť Žida. Židia považovali Ho za zradcu národa. Pre katolíkov „Žid“ to 
bol ktosi podobný  ako Judáš, ale určite nie Ježiš. Mária bola Židovka. Celá prvotná 
Cirkev, od apoštolov cez prvé spoločenstva boli zložené výlučne z pobožných Židov. 
Nemôžeme to ináč uviesť.89 

Herem – zasvätenie, ale aj kliatba
V Starom zákone je zmienka o zasvätení prvorodených a o veciach, ktoré pripadli 

celkom Pánovi. Majiteľ sa pri prvorodenom vzdal práva vlastnenia, nebude mu 
to patriť, ale Pánovi. Zasvätenie pod kliatbou značí, že vec sa musí zničiť, zviera 
usmrtiť. Kliatbu alebo zasvätenie mohla však vyhlásiť len verejná autorita. Kliatbe 
podliehal Izraelita, ak obetoval pohanským bohom, mesto s obyvateľmi, ak odpadlo 
k  modloslužbe; aj nad kanaánskymi obyvateľmi, pohanmi, bola vyslovená kliatba 
záhuby, čiže herem.

V knihe Jozue je spomenuté mesto Jericho, ktoré bolo ako prvé pri vstupe do 
„zasľúbenej krajiny“, preto Jozue dáva všetkým takýto príkaz: „Mesto i so všetkým, 
čo je v ňom, nech je pod kliatbou zasvätené Pánovi! Len sa chráňte toho, čo je pod 
kliatbou, aby ste (nezatúžili a) nevzali niečo z toho, čo je prekliate. Tým by ste zvolali 
na izraelský tábor kliatbu a priviedli ho do nešťastia“. (Joz 6,17-18)  V St. zákone 
všetky prvotiny patrili Bohu (prvorodenci, prvá úroda...) Všetok život v meste bol 
vyhasnutý, teda ľudia i zvieratá boli pobití. Ostatok spálili. To bol dôsledok kliatby 
– herem.

Herem znamená aj vylúčenie z náboženskej komunity, a to je jav známy aj 

88 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15. 01. 2017, s. 32.
89 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15. 01. 2017, s. 32.
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v  kresťanstve. Taký trest poznali už v staroveku Babylončania, Egypťania, Gréci 
aj hinduisti. Židia samozrejme neboli výnimkou. Už v biblických časoch objavil sa 
výraz „herem“, ktorým sa myslelo na veci a ľudí odmietnutých Bohom, alebo tieto 
veci boli určené na zničenie, s nimi iní nesmeli mať kontakt. Neskôr v Talmude boli 
vymenované okolnosti a priestupky, za ktoré bol určený herem – napr. za urážanie 
či znevažovanie rabína, vlastnenie nebezpečného psa, pred ktorým neboli urobené 
žiadne bezpečnostné opatrenia, jednať s niekým ako s otrokom, pracovať v čase vigílie 
Paschy, alebo odvolať sa po rabínskom súde k svetskej spravodlivosti.

Herem sa ohlasoval v synagóge, pri trúbení baranieho rohu (šofaru) a svetle 
čiernych sviec, čítaním kliatby z knihy Levitikus. Potom sa sviece zhasli (znak, že nad 
obvineným – vylúčeným bezprostredne zhaslo svetlo nebies) a sudcovia potrestaného 
preklínali, aby ochorel, prišiel o majetok, aby ho jeho žena opustila a žila s iným a 
bol všetkými preklínaný. Po takomto obrade potrestaný nesmel počúvať Tóru, nosiť 
kožené topánky, ani umývať sa. Ľuďom blízkym aj priateľom bolo zakázané sadnúť si k 
nemu bližšie ako na vzdialenosť štyroch lakťov, nesmeli ani spolu jedávať. Ak vina bola 
ťažká, sudcovia mohli k trestu doplniť napr. neobrezanie jeho synov alebo vyhodenie 
ich zo školy. Keď umrel a mal to šťastie, že bol pochovaný, na jeho hrob sa kládol 
kameň, symbol ukameňovania.90 

Ako je to byť nábožným Židom v súčasnom svete? Mnohí sa k tejto téme nechcú 
vôbec vyjadrovať. Medzi mladými sa môžeme dozvedieť, keď úprimne hovoria, že ich 
babička bola Židovka, ale to ukrývala. Medzi židovskou komunitou sú ľudia, ktorí si 
dávajú na svoju hlavu kipu , vo svojom dome vešajú pri dverách mezuzu s textom Tóry, 
začínajú obnovovať židovské tradície, sláviť sviatky, chodiť do synagógy, ale to ich ešte 
nespája s vierou, skôr je to manifestácia židovskej kultúry.  Udržiavať židovskú tradíciu 
nie je ľahké, zvlášť ak niekto chce byť verný ortodoxii.   Len samotné stravovanie 
podľa Tóry je veľmi komplikované. Samotné zabíjanie zvierat ak má byť podľa Tóry 
je v niektorých krajinách ťažko prístupné. Podobne je to aj v samotnej domácnosti 
s prípravou jedál, musia byť dva druhy servisu - jeden na mliečne výrobky, druhý pre 
mäsové, nesmú sa použité príbory ani umývať v rovnakých nádobách.91 

Stáva sa, že sú aj  takí, ktorí majú vo  svojej domácnosti goja (nežida, sluhu), aby 
im posluhoval v čase sabatu, alebo vykrútil žiarovku v chladničke, aby ani náhodou 
nezasvietila. Pre mnohých Židov sabat však znamená toľko, ako pre nás nedeľa. 
Jednoducho nejde sa do  práce. Čo možno na  nich obdivovať, je skutočnosť, že sa 
nehanbia navonok manifestovať svoju vieru. Nepripustia, aby im ktosi povedal, že je 
to súkromná záležitosť a nie je potrebné to verejne prejavovať.

Zdá sa, že dialóg s judaizmom je nemožný. My sa zaujímame o judaizmus, ale pre 
nich kresťanstvo nie je predmetom záujmu. A dialóg môže fungovať iba vtedy keď obe 
stránky sú ochotné navzájom komunikovať.92 

90 Bialkowska, M.,  Cieźar ekskomuniki, In PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr. 32, 11.08.2019,  s. 18-19.
91 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15. 01. 2017, s. 33.
92 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15. 01. 2017, s. 33.
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Mešita Hala Sultan so štyrmi minaretmi, novopostavená ako dar tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana 
pre Cyprus, nachádza sa pred hlavným mestom Nikóziou. (Foto M. Lipták)
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Som moslim  
Otca som stratil, keď som mal ešte len rok. Moja mladá matka zažila ťažké 

časy pri  výchove šiestich detí, preto hľadala útechu v  náboženstve a  modlitbách 
a mimoriadne si dala záležať na našej náboženskej výchove. Verše, ktoré sa naučila, 
nás celý život sprevádzajú pri každodenných modlitbách.

Vo  svojej mladosti ani v  práci som nebol obzvlášť oddaným moslimom. Moje 
náboženstvo sa stalo omnoho dôležitejším, keď som odišiel do  dôchodku. Tento 
oživený záujem sčasti nepochybne súvisí s  mojimi kontaktmi s  moslimskými 
priateľmi. Denne sa modlím, ale nerád by som sa dal vtiahnuť do  náboženských 
rituálov. Je mi príjemnejšie a väčšmi ma teší modliť sa k Bohu osamote.

Mám rodinu s dvoma odrastenými deťmi. Obe sa narodili už v západnej Európe. 
Život v západnej spoločnosti priniesol do ich výchovy výrazné novoty. Predovšetkým 
v porovnaní s mojou výchovou v  Indii maličkí dostali iba minimálne náboženské 
vzdelanie. Robí mi to starosti, lebo sa cítim zodpovedný za ich odtrhnutie od viery. 
Morálne a  náboženské stránky života sú čoraz dôležitejšie v  dnešnom svete, kde 
rodiny bojujú o to, aby mohli zostať spolu a spoločnosť akoby prekonávala prevratné 
obdobie. S  manželkou sa preto mimoriadne staráme o  svoje vnúčatá, aby určite 
dostali základné poučenie o náboženstve a mravnej výchove.

Pred  niekoľkými rokmi som s  rodinou absolvoval púť, čo na  mňa opäť trvalo 
zapôsobilo. Každoročne sa konajúca púť je pre moslimov príležitosťou raz za život 
sa stretnúť s moslimami z celého sveta. Hoci situácia je už dnes lepšia, je to zážitok, 
ktorý preskúša trpezlivosť, tolerantnosť a  telesnú vytrvalosť človeka. Podnietil 
aj pocit súdržnosti s ostatnými. Moslimovia majú veľmi málo náboženských sviatkov. 
Najhlavnejší je po  ramadáne a  potom ešte dva. Preto sa na  týchto veľkolepých 
oslavách stretávajú mladí i starí, bohatí i chudobní. Moje spomienky na tie sviatky 
sa spájajú s radosťou a vzrušením, ale aj s dňami príprav. Všetci sme sa vyobliekali 
do najlepších šiat a navštevovali sme priateľov a príbuzných. 

Hoci sa modlím denne, písma čítam len občas. Keďže Korán je napísaný v arabčine, 
ktorej sotva rozumiem, čítam si preklady, ako aj  rozličné výklady a  komentáre. 
Útechu nachádzam v odovzdanosti Bohu a vďačím mu za štedrosť, dobré zdravie....

Ako nábožný človek dodržiavam určité pravidlá stravovania. Islam prísne 
vymedzuje, čo sa smie jesť a čo nie. Zakazuje napríklad konzumáciu akýchkoľvek 
opojných nápojov. Kvôli pohodliu a  podnebiu nosím odev v  západnom štýle 
a nazdávam sa, že každý má právo obliekať sa a stravovať, ako sa mu páči. Chcem 
tým povedať, že je dobré, keď oblečenie ľudí odráža ich jedinečnú kultúru, lebo inak 
sa tento svet stane monotónnym a nudným.

Nie som prísny stúpenec islamu, avšak náš rodinný život je veľmi ovplyvnený 
našou vierou. Správame sa podľa náboženstva, pokiaľ ide o sobáš, narodenie a smrť.93 

93 Khan, M., A., Som moslim, In: Viery a vyznania, s.39.
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Islam
Počas Druhého vatikánskeho koncilu prehodnotili konciloví otcovia postoj cirkvi, 

ktorý zaujímala v  minulosti voči nekresťanským náboženstvám. Prejavili väčšiu 
toleranciu, čoho výsledkom bola deklarácia Nostra aetate, ktorá uvádza: „Cirkev 
sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, 
milosrdnému a  všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i  zeme, ktorý prehovoril 
k ľuďom. Jeho ustanoveniam, a to aj skrytým, sa usilujú podrobiť z celého srdca, ako 
sa podriadil Bohu Abrahám, na ktorého sa islamská viera rada odvoláva. Ježiša síce 
neuznávajú za Boha, ale ctia si ho ako proroka. Takisto si uctievajú jeho panenskú 
matku Máriu a niekedy ju aj nábožne vzývajú. Okrem toho očakávajú súdny deň, 
keď Boh dá odplatu všetkým vzkrieseným ľuďom. Preto majú v úcte mravný život 
a uctievajú Boha najmä modlitbou, almužnou a pôstom“.94

Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Jeho kolískou je Arábia, ktorá v dobe 
vystúpenia proroka Mohameda prichádzala na severe do styku s mocnou Byzantskou 
ríšou, na východe s Perzskou ríšou  a na juhu s Etiópiou.95

Samotné slovo islam96 znamená „odovzdanie sa do Božej vôle“. Moslimovia veria, 
že túto Božiu vôľu zvestovali ľuďom proroci. Viac-menej až do vystúpenia posledného 
a najväčšieho z nich – Mohameda – zostávala úroveň poznania nízka, a túto dobu 
preto označujú za vek „nevedomosti“. Veď podobne hovoria z kresťanského hľadiska 
o dobe pred Kristom aj Skutky apoštolov: „Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz 
zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.“ (Sk 17,30) S Mohamedom spájajú 
triumfálny nástup dovŕšeného islamu, zatiaľ čo historická veda až na  začiatku 7. 
storočia zaznamenáva jeho vznik ako nového náboženstva.97

Islam vznikol v  Mekke okolo roku 610 n.l. Obchodná Mekka bola dôležitým 
náboženským strediskom. V strede mesta stál starobylý chrám Ka´ba,98 čo znamená 
„kocka“. V  jej stene sú vložené posvätné kamene, jeden čierny a  jeden z  Jemenu, 
ktorým bola vzdávaná božská pocta. K  tomuto chrámu, každoročne prichádzali 
pútnici z  kmeňov závislých na  Mekke. Spĺňali predpísané náboženské obrady, 
prinášali domáce zvieratá ako obeť, dotýkali sa „čierneho kameňa“99, ktorý bol 

94 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1587, In: Dokumenty DVK.
95 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.164.
96 Islam je nielen názov, ktorým sa označuje svetové náboženstvo, ale má aj  celkom konkrétny význam. Je úzko 

spríbuznené s  arabským výrazom pre mier, pokoj – salám. Prenesené do  slovenčiny znamená slovo islam 
v najširšom zmysle „robiť mier“, v užšom zmysle „odovzdanie sa“ Bohu aj „podriadenie sa“ Božej vôli.

97 Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, s.9.
98 Ka´ba je kamenná stavba v  tvare kocky na  nádvorí Posvätnej mešity (Masdžid al-Haram). Ka´ba pozostáva 

z jednoduchého muriva, v dĺžke 10 m, šírke 12 m a výške 15 m, bez okien a výzdoby a má plochú strechu a dvere. 
Vnútro je však prázdne a zvyčajne sa doň nevstupuje. Na skrášlenie je Ka´ba pokrytá čiernym ozdobným závesom 
(kisva), na ktorom sú zlatou niťou vyšité verše Koránu. Každý rok sa vymieňa, pričom starý rozstrihajú a rozdajú 
pútnikom. Podľa Koránu je Ka´ba najstarším Božím chrámom, ktorý postavili prorok Abrahám a  jeho syn. 
Vo východnom rohu je zapustený tzv. čierny kameň, ktorý patrí k pôvodnej stavbe a označuje miesto, na ktorom 
pútnici začínajú so sedemnásobným obchádzaním Ka´by. 

99 Pre moslimov čierny kameň nie je problém, ktorým by sa zaoberali. Názor, že by čierny kameň mohol byť 
meteorit, zastávajú oveľa viac nemoslimovia, ktorí čierny kameň nikdy nevideli. Čierny kameň je o niečo väčší 
ako hlava, veľmi tmavého, nie však všade rovnomerného sfarbenia s vrchnou stranou nie celkom rovnou, ktorá 
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jedným z najposvätnejších predmetov.100

V  Arábii už dávno pred  Mohamedom, možno pod  židovským a  kresťanským 
vplyvom, vystupovali muži, ktorí jasne zdôrazňovali, že môže existovať jediný Boh 
Alah.101 Muži, ktorí verili v mravný poriadok vo svete a v spravodlivý súd sa usilovali 
povzniesť arabské náboženstvo z jeho úpadku a túžili slúžiť pravému Bohu.102

Mohamed
„Islam“- odovzdanie sa do vôle Božej, čiže poslušnosť jednému Bohu – Alahovi – 

bola základnou požiadavkou nového náboženstva. Nasledovníci tohto vierovyznania 
sa začali nazývať mohamedánmi alebo moslimami – to znamená „pokornými“, 
vernými. Zakladateľom tohto nového náboženstva bol Mohamed, ktorý sa narodil 
okolo roku 570 n.l. v Mekke. V roku 610 začal veriť, že dostáva zvestovania od Boha, 
ktoré mal odovzdávať svojim súkmeňovcom v Mekke. Tieto zvestovania či zjavenia 
boli neskôr zozbierané a tvoria Korán. Tvrdili, že Boh je Jediný Boh (Allah), že je 
milosrdný aj všemohúci, a že riadi beh udalostí. V súdny deň bude súdiť ľudí podľa 
ich skutkov a posielať ich do neba alebo do pekla.103 Arabsko – moslimské životopisy, 
ktoré sa zachovali dodnes a boli zostavené o 100 až 150 rokov po Mohamedovej 
smrti, sú natoľko preplnené náboženskými legendami, že je ťažko a niekedy celkom 
nemožné rozpoznať historické fakty zo života a činnosti tohto hlásateľa novej viery. 
Správy, ktoré sa o  ňom zachovali v  dielach sýrskych, arménskych a  byzantských 
spisovateľov zo  začiatku stredoveku, boli preniknuté nepriateľským duchom 
náboženskej neznášanlivosti. V Koráne niet ani historických faktov, ani údajov, ani 
mien činiteľov.104

Mohamed sa narodil ako najmladší syn zomrelého Abdallaha z kmeňa Kurajšovcov, 
patril k váženej rodine Hášimovcov, hoci   jeho rodina patrila k najchudobnejším. 
Otec mu zomrel ešte pred  narodením a  matku Amínu stratil, keď mal dva roky. 
Siroty sa ujal jeho dedo a neskôr strýko Abu Talib. Ako mladý, osirelý chlapec ťažko 
niesol spoločenské rozdiely medzi bohatými a chudobnými a „zhnusený fetišizmom 
a hmotárstvom si obľúbil vieru v jedného Boha a vieru vo zmŕtvychvstanie.“ Nie je 
isté, či meno Mohamed (vyrastený) mu bolo dané po narodení, alebo to bol mesiášsky 
názov, ktorý prijal až v Medine, alebo dokonca mu bol udelený až po smrti. Všetko, čo 
vieme z jeho mladosti je, že Mohamed bola chudobná sirota, ktorá žila pod ochranou 

je nespočetnými dotykmi pútnikov za storočia silne ohmataná a zdá sa takmer mäkká. Moslimskí historici často 
upovedomujú, že sa kameň rozpadol na viacero častí, ktoré sú od toho času navzájom spojené strieborným rámom. 
Ten sa nachádza s čiernym kameňom vo východnom rohu Ka´by, približne 1,5 metra, nad zemou.

100 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.208.
101 Slovo Alah (arab. Alláh) je zložené z  dvoch častí al- a  –láh. Prvá je arabský určitý člen a  láh znamená „Boh, 

božstvo“. Alah teda neznamená nič iné ako „Boh“, teda jeden jediný pravý Boh, okrem ktorého nejestvujú žiadne 
iné božstvá. Aj v arabsky písaných bibliách kresťanov, ako napr. u koptov v Egypte, alebo maronitov v Libanone sa 
Boh nazýva Alah.

102 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.165.
103 Montgomery Watt, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.357
104 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.208
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svojho strýka. Prvá 
dôležitá udalosť, ktorá 
v živote Mohameda zna- 
menala veľký obrat, je 
jeho svadba s  bohatou 
vdovou Chadidžou, 
ktorá bola o  15 rokov 
staršia. Mohamed  bol 
zamestnaný v  jej pod-
niku. Toto manželstvo 
bolo šťastné a  pokiaľ 
žila prvá žena, zostal 
monogamný. Mal s ňou 
dvoch synov a  štyri 
dcéry, najznámejšia bola Fatima. Na obchodných cestách mal príležitosť zoznámiť 
sa početnými židovskými obcami, aj kresťanmi. V tom čase bol v Arábii rozšírený 
názor, že príde pravý prorok, ktorý bude hlásať čisté náboženstvo. Mohamed už 
40 ročný, označovaný ako náboženský rojko, na  hore Hirah mal nejaké videnie, 
pri ktorom sa mu zjavila akási obrovská postava a žiadala ho: “Hlásaj – v mene Pána, 
ktorý stvoril človeka! Hlásaj, lebo tvoj Pán je dobrotivý!“ Mohamed nebol presvedčený 
o svojom povolaní hneď, ale keď sa videnie opakovalo, zveruje sa svojej žene, ktorá 
prvá uverila v  jeho prorocké poslanie. V Mohamedovi sa odohráva vnútorný boj, 
kríza, „v týchto krízach Mohamed upadal do akýchsi epileptických záchvatov, oči 
naširoko otvorené, pena okolo úst a bol spotený.“ Nech už sa vysvetľuje toto videnie 
a zjavenie akokoľvek, je isté, že sa objavuje medzi obyvateľmi Mekky ako hlásateľ 
nového náboženstva a  usilovne hľadá prívržencov. Obyvateľom Mekky sa nový 
prorok  zdal podozrivý, nazývali ho bláznom a podvodníkom a posmešne žiadali 
od neho zázraky a iné znamenia.105

Mohamed získal postupne množstvo priaznivcov, ktorí sa s ním často stretávali 
a spolu sa zúčastňovali na bohoslužbách. Jeho zvestovania však nemali iba priaznivý 
ohlas. Kritika praktík kupcov z Mekky v Koráne vyvolala ich vášnivý odpor. Kupci 
sa držali starých pohanských bohov, kým Korán zdôrazňoval, že je jediný Boh, 
že „nieto božstva okrem Boha“. Mohamedových stúpencov začali prenasledovať 
jeho odporcovia, ktorí boli často ich príbuznými. Napokon už nemohol v Mekke 
vykonávať svoju náboženskú činnosť a  roku 622 nasledovaný asi sedemdesiatimi 
mužmi s rodinami sa presťahoval do Mediny. Tento odchod sa stal začiatkom novej 
islamskej éry.106

Mohamed mal v  Mekke zo  začiatku nepatrné množstvo prívržencov, pretože 
vládnuca špička mala nepriateľský vzťah k  novému náboženstvu. Bála sa, že 

105 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s. 166.
106 Montgomery Watt, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.358.

Korán  v  múzeu v  Baku zo  16. stor. napísaný v  arabčine, ktorú dnes 
mnohí mohamedáni už neovládajú. (Foto M. Lipták)
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rozšírenie islamu v Mekke podkope kult miestnych božstiev, ktorý bol úzko spojený 
s  obchodom. Základnou príčinou neúspechu islamu v  Mekke bolo rozčarovanie 
miestnych otrokov a  chudákov vo  vierovyznaní, ktoré im sľubovalo oslobodenie 
od  útlaku a  chudoby iba po  smrti. V  takom beznádejnom stave bola skupina 
moslimov prinútená odísť z Mekky a presídliť do Mediny.107

Obyvatelia Mekky vyhostili Mohamedovu rodinu z náboženskej aj spoločenskej 
obce a prinútili ju žiť v akomsi gete. Prorok sa nepochopený vo svojom domove chcel 
uchýliť do Taifu, ale keď bol odtiaľ vyhnaný, stáva sa mu útočište Jathrib (Medina), kam 
sa 15. VII. 622 presťahoval so svojimi prívržencami. „Presídlením proroka do Mediny 
sa dovršuje premena islamu náboženského na  islam politický“. Zakladateľ islamu 
nie je duch originálny, nehlása nové myšlienky, len prijíma a upravuje náboženské 
predstavy kresťanské, židovské a  arabské. Toto je vlastne vtlačené do  islamu už 
pri jeho zrode. Náboženský rojko dobre chápal, že kresťanstvo je najdokonalejším 
zo  všetkých náboženstiev, a  preto sa zo  začiatku chcel stať prorokom arabským 
podľa vzoru kresťanského. Z toho dôvodu tvrdil, že jeho zjavenia sú od archanjela 
Gabriela, hovorí o poslednom súde, ba aj o láske k nepriateľom. Ale skoro pochopil, 
že kresťanstvo je príliš vznešené, a že kladie príliš vysoké požiadavky a nároky, ktoré 
boli ťažké pre jeho zmyselné založenie. Preto si Mohamed vyberá Abraháma, ktorý 
bol uctievaný židmi. Aby si získal židov, preberá od nich rôzne predpisy – pôstne 
a očistné a aj postoj pri modlitbe smerom k Jeruzalemu. Židia však prijali nového 
proroka, ktorý ani nevedel čítať ich Písmo s pohŕdaním, a preto sa Mohamedova 
láska k  židom zmenila v  strašnú nenávisť. Židov a  kresťanov vyhlasuje teraz 
za „oslov, ktorí nosia knihy bez toho, aby tomu rozumeli“ a chce zostať prorokom 
čisto arabským.108

Po šesťmesačnom pobyte v Medine začína Mohamed skrytý boj proti Mekke a jej 
obyvateľom. Oddáva sa typicky arabskému zamestnaniu - podniká lúpežné výpravy 
a prepadáva karavany putujúce do Mekky. Mesto Mekka vysiela proti nemu silnú 
trestnú výpravu, ale napriek presile boli v r.624 porazení nadšenými prorokovými 
vyznávačmi. Hneď po  svojom víťazstve zaujíma nepriateľský postoj voči židom 
v meste. Pravdepodobne mal v úmysle získať židovský majetok pre svojich druhov, 
ktorí prišli za  ním z  Mekky. Rieši to krutým spôsobom, dáva židovských mužov 
vyvraždiť a ženy s deťmi predať do otroctva.109

Mohamedánski historici tvrdia, že anjelské vojsko pomáhalo Mohamedovým 
spolubojovníkom, zatiaľ čo diabol pôsobil na  strane bohatých kupcov z  Mekky. 
V roku 625 sa karta obrátila – z Mekky podnikli pochod na Medinu a moslimovia 
utrpeli porážku. Mohamed, ako hovoria jeho životopisci, stratil predné zuby, ktoré 
mu vybil kameň vystrelený z praku. Falošné zuby práve tak ako Mohamedova brada, 
sa stali predmetom výnosného obchodu, ktorému sa venovali najrôznejší šarlatáni.110 

107 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.210.
108 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.167.
109 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.168.
110 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.210.
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Už roku 630 bol Mohamed dosť silný na to, aby dobyl Mekku. K nepriateľom sa 
správal šľachetne a väčšinu z nich získal do svojich radov. Mnohé kmene v celej Arábii 
sa tak isto pripojili k jeho federácii a stali sa moslimami. Vďaka tomuto úspechu nik 
viac nespochybnil jeho nárok na vedenie štátu.111

No porážka Mekky nebola úplnou kapituláciou. Ešte predtým prebiehali tajné 
rokovania medzi Mohamedom a predstaviteľmi mesta Mekky. Výsledkom rokovania 
bol kompromis: obyvatelia mesta prijali islam a  uznali Mohameda za  Alahovho 
posla a Mekka si zachovala význam náboženského centra, chrám Ka´ba (bez modiel, 
ale s „čiernym kameňom“) sa stal hlavnou moslimskou svätyňou; každý moslim bol 
povinný vykonať k nemu púť – chadž.112

Mohamedáni sa domnievali, že činnosť ich obce vedie Alah, ktorý svojmu 
vyslancovi oznamuje svoje rozkazy a nariadenia v podobe zjavenia. Mohamed bol 
neobmedzeným vládcom, najvyšším sudcom a veliteľom moslimov.113

Po smrti Chadídži, prvej Mohamedovej manželky, v dobe pribúdajúcich politických 
úspechov, sa prorok Mohamed postupne oženil s deviatimi ďalšími ženami. Známy 
je aj jeho výrok: „Z tohto sveta sú mi najmilšie ženy a ľúbezná vôňa“, k tomu však 
zbožná tradícia ešte dodala „ale najväčšou radosťou je pre mňa modlitba.“ Hlavnými 
dôvodmi sobášov boli politické a  niekedy aj  sociálne dôvody. Mohamed sa ženil 
s dcérami významných prvých moslimov a kmeňových náčelníkov, ako aj s vdovami 
po padlých moslimských bojovníkoch. Je príznačné, že sa neoženil s nijakou ženou 
z Mediny, aby neporušil svoju neutralitu voči tamojším rodom.114

Prorok Mohamed v posvätnej knihe Korán, v niektorých kapitolách odsudzuje 
pažravosť a  nečestnosť bohatých a  mocných obyvateľov Mekky. Taký nevraživý 
vzťah k bohatým získal pre nové náboženstvo miestnych chudákov a otrokov, lebo 
tí dúfali, že si zlepšia svoje spoločenské postavenie pomocou rozhodných akcií proti 
úžerníkom a otrokárom. Okrem toho Korán zakazoval poberať úroky a úžerníctvo. 
Korán však vysvetľuje majetkovú nerovnosť ako poriadok ustanovený zhora a všetko, 
čo je ustanovené Alahom, nemôže ani zrušiť ani zmeniť. Chudákom predpisuje 
„nepozerať žiadostivými očami“ na  majetok bohatých. Korán vysvetľuje otroctvo 
tiež ako stav, ustanovený Alahom. Riešenie problému prenáša do záhrobného sveta, 
v ktorom budú pobožní chudáci žiť šťastne v rajských záhradách a hriešni boháči 
sa budú mučiť v  pekelnom ohni. V  pozemskom živote má byť moslim poslušný, 
trpezlivý, bez odvrávania má znášať všetky životné ťažkosti a krivdu. V Koráne sa 
nástojčivo uplatňuje myšlienka o  bezpodmienečnej nevyhnutnosti podriadiť sa 
pozemským vládam, hoci v mnohých krajinách a mestách vládnu nečestní ľudia.115

Je zaujímavé, že Mohamedovi ani žiadnemu z jeho bezprostredných nasledovníkov 
sa nepostavila žiadna honosná alebo monumentálna hrobka. Mohamed je dodnes 

111 Montgomery Watt, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.358.
112 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.211.
113 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.210.
114 Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, s. 22.
115 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.209.



56

pochovaný pod podlahou prístrešku v mešite v Medine, kde zomrel.116

Po smrti Mohameda bolo jeho životné dielo skončené, celá Arábia bola pod jarmom 
islamu. Oslavovaný prorok umiera 7. júla 632.117

„Ten, kto si ctí Mohameda, musí vedieť, že je mŕtvy. Ale ten, kto si ctí Mohamedovho 
Boha, musí vedieť, že je živý a nesmrteľný“. Mohamedov prvý nástupca Abú Bakr 
týmito slovami povzbudzoval moslimskú pospolitosť a upozorňoval ju na jej úlohu. 

116 Pijoan, J. Islámske umění, In: Dějiny umění /4, s.180.
117 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.168.

Mešita v Jeruzaleme, nazývaná Skalný dóm je jednou z prvých monumentálnych umajjovských mešít. 
Bol postavený za  vlády chalífa Abd al- Malika v  rokoch 687-691 na  chrámovej hore, kde kedysi stál 
obetný oltár. Pre moslimov predstavuje Chrámová hora tretie najsvätejšie miesto po  Mekke a  Medine. 
Ide o osembokú stavbu uprostred Chrámovej hory. R. 1994 bola kupola mešity nanovo pozlátená. 80 kg 
zlata venoval jordánsky kráľ Husajn II. V prvých desaťročiach šírenia islamu, Arabi ešte nemali umelecké 
skúsenosti a nemali ani schopných výtvarných umelcov, je pravdepodobné, že mešitu postavili Sýrčania 
alebo Byzantínci. Tí jej nemohli vtisnúť islamské rysy. Vnútri je rotunda vyzdobená mozaikami s rastlinnými 
motívmi, bez symbolov či odkazov na určenie stavby.  (Foto: Mik. Lipták)
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Mohamed zanechal po sebe náboženstvo aj štát.118

Prvými šíriteľmi islamu boli Arabi, ktorí v 7. a 8. storočí dobyli rozsiahle územia 
na troch kontinentoch. Sto rokov po Mohamedovej smrti dosiahol islam Atlantik 
a hranice Číny a šíril sa ďalej. Dnes tvoria moslimovia asi štvrtinu  svetovej populácie 
a žijú vo väčšine častí sveta.119

Po  Mohamedovej smrti za  jeho nástupcov – kalifov, vtrhli hordy arabských 
kmeňov do susedných civilizovaných oblastí Byzantskej ríše a Iránskeho kráľovstva. 
Podrobili si obyvateľstvo Sýrie, Palestíny, Iraku a Egypta a v roku 651 obsadili Irán. 
Na západe prenikli arabské vojská do severnej Afriky a odtiaľ na Pyrenejský polostrov. 
Dobyté územia sa stali provinciami rozsiahleho štátneho útvaru – zvaného kalifátu. 
Vojenské výpravy, akokoľvek poctené označením „svätá vojna“, neboli misijnými 
cestami, ale lúpežnými nájazdmi.

Najvyšším vládcom tohto štátu bol kalif, ktorého považovali aj za hlavu a vodcu 
moslimskej obce, t. j. všetkých moslimov. Mal neohraničenú moc a  autoritu 
duchovného vodcu, najvyššieho mohamedánskeho imáma.120 

Vláda a osobnosť prvých štyroch vodcov, považujú mohamedáni za „svätých“. Sú 
obklopení aureolou svätosti, hoci iba prvý z nich Abú–Bakr zomrel prirodzenou 
smrťou po dvojročnej vláde. Jeho nástupcu Omara, smrteľne zranil perzský otrok. 
Tretieho kalifa Osmana (644-656) zabili moslimovia, ktorí povstali proti nemu. 
Nakoniec zahynul posledný „svätý“ kalif Ali (656 – 661), ktorého kindžalom prebodol 
moslimský teroristický sektár.121

Keď sa islamské výboje rozšírili na všetky strany, zoznámili sa s „orientálnejšími“ 
civilizáciami a  umeleckými školami, ktoré im viac imponovali než helenizované 
umenie konštantinopolské, alebo dokonca sýrske. Keď prekročili Eufrat a prenikli 
do Iránu, stretli sa s kultúrou, ktorá zdedila všetky umelecké skúsenosti Východu.122 

Keď bola v 7.storočí zahájená stavebná éra islamského staviteľstva, začali Arabi 
nadväzovať na  miestne tradície. Postupne Arabi prejavili veľkú vynaliezavosť 
a začala sa tvoriť tzv. architektúra Islamu. Svoje chrámy – mešity ozdobovali zvonka 
aj z vnútra bohatou ornamentálnou výzdobou, zo štylizovaných rastlinných motívov 
a  geometrických útvarov, často doplnené ornamentálnymi nápismi z  koránu. 
Výzdoba bola doplnená ešte farebným obkladom. Plná plastika je takmer neznáma.123 

Záľuba v geometrickom, abstraktnom a štylizovanom dekóre bola príznačná pre 
sunnitov, pravoverných moslimov. Šíiti stavajú Alího, Mohamedovho bratranca 

118 Montgomery Watt, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s. 358.
119 Bowker, J., islam, In: Boh, s. 319.
120 Slovo imám znamená vlastne „ten, kto stojí vpredu“, teda vedúci, predstavený. Takto býva nazývaný špeciálne 

predstavený, ktorý vedie modlitby, ktorý pri spoločnej modlitbe stojí vpredu, a podľa ktorého sa spolumodliaci 
orientujú, čo sa týka priebehu modlitby. V islame nejestvuje kňazské povolanie. Preto musí a smie každý moslim 
viesť modlitbu. Pretože odriekavanie pasáži z Koránu je podstatnou časťou modlitby, je najlepšie zvoliť za imáma 
moslimov tých, ktorí ovládajú veľa alebo celý Korán naspamäť. Slovo imám sa používa vo všeobecnosti aj pre 
osoby, ktoré sú považované za predstavených, vedúcich a náboženských vodcov.

121 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.212.
122 Pijoan, J. Islámske umění, In: Dějiny umění /4, s. 174.
123 Syrový, B.,  Architektúra Islamu, In: ARCHITEKTURA, SVĚDECTVI DOB, , s. 125.



58

a  zaťa, takmer na  roveň Prorokovi. Alí bol „skrytým imámom“ – nekonečná 
čnosť ho viedla k tomu, aby neprejavil svoju povahu a nevyžadoval uznanie svojej 
urodzenosti. Zatiaľ čo sunniti považujú za rozhodujúci korán a sunnu, šíiti očakávajú 
príchod nových imámov, potomkov Aliho, ktorí vykorenia zo sveta nespravodlivosť 
a nastolia na zemi kráľovstvo božie. Preto šíiti pripúšťajú vo svojom dekoratívnom 
umení zobrazenie živých bytostí.124

Zo začiatku islamu boli steny modlitební – mešit pravouhlé, kde sa zhromažďovali 
modliaci sa. V chrámovom priestore, bola smerom k Mekke obrátená menšia nika, 

124 Pijoan, J. Islámske umění, In: Dějiny umění /4, s. 198.

Minaret v Marrákeši (mešita Kutubíjja). Mesto Marrákeš bolo založené v r. 1062 vládnucou dynastiou 
Almorávidovcov, ktorým sa podarilo do suchej oblasti doviesť vodu systémom studní a potrubia. Vďaka ním 
tu umelo vznikla palméria, ktorá bola predpokladom ďalšieho rozkvetu mesta a nárastu obyvateľstva. Jedna 
z najstarších, mešita Koutoubia (Kutubíjja)  bola postavená v 12. stor.  Minaret je podobný veži so štvorcovou 
základňou. Hranolová veža je zakončená menším, tiež hranolovým nadstavcom. To bola   španielsko-
marocká architektonická škola. Steny sú zdobené slepými arkádami a reliéfmi s geometrickými motívmi. 
(Foto: J. Habiňak)
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kde bol priestor na uloženie Koránu a odkiaľ imám čítal Korán a  riadil spoločnú 
modlitbu; okrem toho bývala v mešite niekedy umiestnená lóža kalifa. V blízkosti 
niky, kde je výklenok smerom k Mekke, po pravej strane zvykla byť kazateľnica.

V  obvode chrámu bol dvor, 
v jeho strede studňa s pramenistou 
pitnou vodou, kde sa veriaci mohli 
pred  vstupom do  modlitebne 
rituálne umyť a očistiť. V blízkosti 
umývadla sa umiestňoval   nápis 
textu z Koránu.

Aby sa hlas muezínov 
vyzývajúcich k  modlitbe rozliehal 
sa čo najďalej, stavali na  jednom 
alebo viacerých rohoch stavby 
minarety - štíhle, vysoké veže. 
Mešita nemá vežu ako kresťanské 
kostoly, ale namiesto toho 
vežovitú prístavbu, ktorá sa nazýva 
minaret. Tak možno mešitu 
spoznať už zďaleka. Je súčasťou 
architektonického komplexu 
mešity, má zvyčajne valcovitý 
tvar a schody na vonkajšom alebo 
vnútornom obvode. Z  minaretu, 
sa zvoláva na modlitbu. Zvolávanie 
zahŕňa základné vyznanie viery: 1. 
Alah akbar (Boh je preveľký); 2. 
Vyznávam, že niet božstva okrem 
Boha; 3. Vyznávam, že Mohamed je posol Boží; 4. Hor sa k  modlitbe; 5. Hor sa 
k blahodarnému činu /spáse/; 6. Raňajšie zvolávanie – Modlitba je lepšia ako spánok; 
7. Alah akbar (Boh je veľký)..125

Dnes sú na  minaretoch umiestnené amplióny, ktoré reprodukujú muezínov 
hlas.126 Minarety boli súčasne strážnymi vežami a v púšti orientačnými bodmi.127  
Nie je nutné, aby mešita mala minaret. V mnohých mešitách sa výzva k modlitbe  
prednáša zo strechy alebo z nádvoria. Väčšinou v mestách, zvlášť v ústredných 
islamských krajinách, mešita má väčšinou minaret. Bežný je jeden minaret, avšak 
stavby, vybudované z prostriedkov vládcov, ich mávajú viac. Mešita sultána Ahmeda 
v Istanbule má šesť minaretov. Najviac až osem minaretov je v hlavnom centre islamu 

125 Bowker, J., Mešita, In: Boh, s. 350.
126 Muezín je vyvolávač, ktorý z minaretu pred modlitebným časom zvoláva veriacich päťkrát denne na modlitbu 

v mešite.
127 Syrový, B., Architektúra Islamu, In: ARCHITEKTURA, SVĚDECTVI DOB, s. 126.

Kazateľnica. Imám z nej číta a ohlasuje moslimské 
náboženské pravdy z Koránu. (Foto M. Lipták)
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Hagia Sofia bol pôvodne postavený v roku 537 ako kresťanský chrám v Konštantinopole. Budova 
slúžila ako miesto viacerých cirkevných koncilov a taktiež ako miesto korunovania byzantských cisárov. 
Po rozdelení kresťanstva v roku 1054 mali pravoslávni kresťania k tomuto chrámu podobný vzťah, ako 
katolíci k Bazilike svätého Petra v Ríme. Po stáročia bol sídlom pravoslávneho patriarchu. V roku 1453 
ho dobili Osmani. Až do roku 1935 slúžil ako mešita pre moslimov. Od toho roku sa chrám Hagia Sofia 
stal múzeom a neslúžil na žiadne náboženské obrady. Začalo sa s reštaurovaním chrámu a postupne sa 
odkrývali pôvodné mozaiky a fresky, ktoré sa vytvorili v prvých rokoch chrámu a moslimovia ich počas 
používania chrámu ako mešity zničili alebo zatreli. V súčasnosti Turecký prezident R. T. Erdoğan opäť 
naštrbil vzťahy medzi moslimami a kresťanmi a obnovil v chráme moslimské obrady, čím sa chrám Hagia 
Sofia stal opäť mešitou.  (Foto: falco)
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v Mekke okolo svätyne Ka´ba.128 
Islam sa za  vlády arabskej aristokracie rýchlo rozšíril medzi podmaneným 

obyvateľstvom. Prečo domáce obyvateľstvo prijímalo náboženstvo podmaniteľov? 
Predovšetkým to bola snaha zlepšiť si svoje hmotné a  spoločenské postavenie. 
Inoverec, ktorý prijal islam, bol oslobodený od dane z hlavy. Preto využívajúc ochranu 
nejakého urodzeného Araba alebo arabského kmeňa, mohol počítať s  výhodným 
zamestnaním. Ale títo novo obrátenci nikdy nedosiahli rovnoprávnosť s Arabmi. 129

Moslimovia na obsadených územiach prispôsobovali svojmu rítu aj kresťanské 
kostoly. Po páde Carihradu boli nimi prevzaté viaceré kostoly, medzi nimi aj najväčšia 
kresťanská svätyňa chrám Božej Múdrosti – Hagia Sofia.

Osmanského ducha najlepšie symbolizuje architektúra. V 16. stor. sa objavil 
Sinan Aga, architekt nadľudských schopností, ktorý svojimi stavbami vyjadroval 
disciplínu, moc, nádheru a oddanosť islamu, ktoré boli charakteristickými znakmi 

128 Robinson, F., Svět Islámu, s.184.

129 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.212.

Interiér chrámu Hagia Sofia. Pôvodný chrám Hagia Sofia postavil cisár Justinián ako vďaku za to, že 
ho Boh zachránil od moru. Postavil ho na základoch dvoch predošlých bazilík, ktoré tam stáli od roku 
360. Považuje sa za vrchol byzantskej architektúry, najmä v konštrukcii kupoly. Cisár Justinián vraj pri 
kolaudácii poznamenal: „Prekonal som Šalamúna!“ Je samozrejmé, že tento chrám bol práve preto krásne 
vyzdobený a obohacovali ho mnohé liturgické zariadenia. Po dobití Konštantínopolu v roku 1453 Osmani 
odstránili všetky liturgické zariadenie chrámu a na stenách zatreli všetky kresťanské symboly. Nakoľko 
moslimské náboženstvo zakazuje akékoľvek zobrazovanie postáv, nahradili výzdobu chrámu citátmi z 
Koránu. (Foto: J. Mojca)
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ríše. Sinan (1491-1588) bol typickým produktom osmanského systému. Narodil 
sa pravdepodobne v gréckej rodine v oblasti Kayseri. Roku 1512 bol naverbovaný 
v devširme130 pre vojenskú službu v osmanskej ríši. Okolo 10% z nich bolo posielaných 
do palácovej školy, aby sa pripravovali na významné funkcie na sultánovom dvore. 
Ostatní boli cvičení pre vojenskú službu, prípadne využití pre poľnohospodárske 
práce.

Sinan sa stal janičiarom, bojoval vo veľkých vojenských ťaženiach dvadsiatych 
a  tridsiatych rokov a ako vojenský inžinier upozornil na seba svojimi činmi. 
V roku 1538 sa stal dvorným architektom a túto funkciu zastaval celých 50 rokov. 
Navrhol viac ako 300 stavieb v celej ríši. Taká plodná tvorba vyžadovala viac než len 
energiu a génia. Bola potrebná aj organizačná a riadiaca schopnosť. Sinana dráždila 
a zároveň inšpirovala tisícročná stará kresťanská katedrála Hagia Sofia v Carihrade 
(Konštantínopole). Považoval za urážku islamu, že architekti cisára Justiniána 
dokázali rozprestrieť kupolu nad priestorom omnoho väčším, než aký sa kedy 
podarilo preklenúť architektom osmanským. Rozhodol sa prekonať ju. Tri veľké 
komplexy mešít, mešity Šehzade, Süleymanova a Selimova, nesú stopy hlavných etáp 
jeho vývoja k tomuto problému. Úspešne dosiahol svoj cieľ pri konštrukcii kupole 
Selimovej mešity. Islam nemohol osláviť svoj triumf veľkolepejšou stavbou.131 

Na Cypre, ktorý je dnes rozdelený na dve časti – severná je turecká, moslimská 
a južná grécka je kresťanská. V roku 1974 napadli turecké vojská Cyprus a obsadili 
si severnú časť ostrova. Na  katolíckych kostoloch odstránili   kríže aj  vnútorné 
zariadenie a okná vybili. Dnes sú tieto kresťanské chrámy opustené, obývané iba 
holubmi. Starobylá katedrála v meste Famagusta bola dokonca zmenená na mešitu. 
Veža sa odstránila, postavil sa minaret.132 

K najpozoruhodnejším pamiatkam mohamedánskej architektúry patrí náhrobok 
jedného z Veľkých Mogulov - panovníkov, postavený v Agre v Indii v rokoch 1630 
až 1648. Je to svetoznámy Tádž Mahál. Ústrednej budove dominuje 75 m vysoká 
kopula, na rohoch ju zdobia štyri minarety. Celok je doplnený parkom s vodnými 
hladinami, lemovanými alejami stromov. Stavba bola považovaná za  jednu 

130 Dervširm - systém získavania a výchovy otrokov, zvlášť kresťanov.
131 Robinson, F., Svět islámu, s.84.
132 Syrový, B., Architektúra Islamu, In: ARCHITEKTURA, SVĚDECTVI DOB, s. 126.

 Katedrála zmenená na mešitu. V meste Famagusta na Cypre, bola postavená a vysvätená roku 1328 
gotická katedrála sv. Mikuláša. Svojim vzhľadom sa blíži k  francúzskym gotickým chrámom. Priečelie 
katedrály: má obe tradičné veže a tri portály s tympanónmi (je trojuholníková alebo polkruhová plocha 
nad  priečelím monumentálnych budov a  nad portálom, prípadne oknom) a  archivoltami,(označenie 
zvýrazneného čela oblúku v  architektúre) nad  nimi vyčnievajú štíty zdobené slepou kružbou. Stavbu 
niekoľkokrát poškodilo zemetrasenie a  bombardovanie osmanským vojskom v  roku 1571. Počas tohto 
útoku  boli poškodené horné časti oboch veží a následným zemetrasením v roku 1735 sa zrútili. Po obsadení 
mesta Osmanmi v  auguste 1571 bola katedrála premenená na  mešitu, pristavený minaret, a  urobená 
úprava v súlade s  islamskými nariadeniami (odstránenie kresťanských náboženských symbolov, zakrytie 
fresiek, okenných vitráží  a sôch zobrazujúcich živé bytosti, odstránenie oltárov). Dnes sa nazýva mešita 
Laly Mustafy pašu. (Foto: M.Lipták)
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z najkrajších architektúr vôbec.133 
Islamskí vládcovia sa preslávili aj budovaním tzv. záhradných hrobiek. „Toto 

sú záhrady raja“- hlásal nápis na bráne Akbarovej záhradnej hrobky v Sikandre, 
„vojdi raz a zostaň naveky“. Slovo „paradise“ (raj) sa do angličtiny dostalo cez 
gréčtinu a latinčinu a je transliteráciou perzského slova pardis, označujúceho 
záhradu obohnanú múrom. Mogalovia pochovávali mŕtvoly slávnych osobnosti do 
záhradných hrobiek a tak zhmotňovali na tomto svete predstavu nebeského raja. 
„Nikdy sa mi nenaskytne krajší pohľad“- napísal E.M. Foster anglický románopisec  

133 Syrový, B., Architektúra Islamu, In: ARCHITEKTURA, SVĚDECTVI DOB, s. 127.

Tádž Mahál. Pozostáva z hlavnej budovy obklopenou štyrmi minaretmi a domu pre hostí. Kupola je 
vysoká 75 m. Je to mauzóleum, ktoré postavil Šahdžahán na pamiatku svojej manželky Múmtáz Mahal. 
Stavba začala 1631-1648. Stavalo ju 20.000 remeselníkov z  celej južnej, strednej a  východnej Ázie. 
Architektom bol Usad Ahmad z Láhauru. Použilo sa 28 druhov drahokamov a polodrahokamov, ktoré  boli 
zasadené do  mramoru. Na  rozdiel od  španielsko-marockých stavieb zdobených štukou a  sadrou, mali 
indické islamské pamiatky ozdoby z  mramoru a  tvrdých hornín. Dnes sa stal pútnickým miestom pre 
moslimov a turistickou atrakciou pre návštevníkov. (Foto: E. Saloň)
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keď videl pred sebou skvostnú stavbu Tádž Mahál.134

Islam spája Arabov, Egypťanov, Sýrčanov aj Berberov, Iráncov a Mongolov a tí všetci 
sa medzi sebou líšia etnicky, jazykovo aj kultúrne. Veľký význam mala bezpochyby 
aj púť do Mekky, ktorá spolu s Koránom prispela k zjednocovaniu etických názorov. 
Islam predstavuje univerzálne bratstvo veriacich. Všetky náboženstva hlásajú, že sú 
skutočnými bratmi, ktorí veria tým istým doktrínam, avšak táto myšlienka bratstva sa 
zdôrazňuje často len v dobe šírenia alebo prenasledovania viery. V islame mala však 
platnosť aj v dobe jeho najväčšieho rozkvetu, aj napriek názorovým, národnostným 
a iným rozdielom sa vyznáva dodnes. Moslim, zvlášť keď je na ceste do Mekky, môže 
vstúpiť do ktoréhokoľvek domu veriaceho a bude prijatý ako brat.135

Moslimovia, ktorí predstavujú hlavný smer v  islame, sú známi pod  menom 
„sunniti“. Za  svoju duchovnú hlavu uznávajú kalifa. Kalif bol pre nich najvyšším 
moslimským kňazom, nástupcom proroka Mohameda a Alahovým námestníkom 
na  zemi. Moslimovia Alaha zobrazovali ako bytosť podobnú človeku, nakoľko 
v Koráne sa hovorí, že Alah vidí, počuje, má tvár a šikovne hýbe rukou (napr. Alah 
chytil hriešnika za  šticu.) Obraz Boha utkvel vo  vedomí moslimov ako hrozný 
a  nemilosrdný, ale spravodlivý vládca a  sudca, ktorý karhá svojich otrokov, čo 
neprejavujú predpísanú poslušnosť a  trpezlivosť. S  Alahovou spravodlivosťou sa 
spájala predstava o predurčení. Korán nebol podrobený nijakej kritike. Verilo sa, že 
existoval večne, bol uložený pod trónom Alahovým a nikto ho nikdy neutvoril.136 

Sunniti tvoria 85 % väčšinu. Tvrdia, že nik nemôže byť nástupcom Mohameda, 
pokiaľ ide o jeho prorocké vlastnosti, lebo Korán zavŕšil a zdokonalil zjavenie Božieho 
riadenia a vyhlásil Mohameda za „pečať prorokov“. Mohamedov nástupca môže byť 
preto len strážcom prorockého odkazu. Je kalifom so sekundárnou funkciou vodcu 
veriacich, ktorý zodpovedá za  správu záležitostí obce podľa Koránu a  prorockej 
tradície.137

Islam musel konkurovať iným náboženstvám - kresťanstvu, židovstvu učeniu 
Zoroastra a  iným náboženstvám, ktoré už mali svoju rozpracovanú vierouku. 
Preto aj  mohamedáni mali svojich teológov - najvýznamnejší bol al-Aš´arí (873-
935). Tento teológ a jeho žiaci sa usilovali zmieriť dogmu o predurčení s dogmou 
o slobodnej vôli a vystúpili s učením o „nadobúdaní“. Podľa tohto učenia Boh určil 
všetky činy človeka, no človek má schopnosť „nadobúdať“ svoje činy, v  dôsledku 
čoho nesie za ne zodpovednosť.

V  stredoveku sa v  moslimských krajinách šírili mystické učenia. Nositelia 
a šíritelia mystických učení – derviši (moslimskí mnísi) vyzývali k spojeniu s Bohom 
prostredníctvom pôstu, modlitieb a  asketických cvičení. Vštepovali ľuďom vieru 
v  príchod mahdího, čiže božieho posla, ktorý má ustanoviť všeobecnú rovnosť 
a  blahobyt na  zemi. Derviši konkurovali ortodoxnému učeniu, preto ortodoxné 

134 Robinson, F., Svět islámu, s.70.
135 Pijoan, J., Islámské umění, In: Dějiny umění / 4, s. 196.
136 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 213.
137 Kerr, D., Jednotnosť a rozmanitosť islamu, In: Viery a vyznania, s.363.
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Úvodný postoj modliaceho sa moslima, ktorý počas modlitby opakuje gestá a postoje po imámovi 
stojaceho pred ním. (Foto M. Lipták)

Nasledujúci postoj modliaceho sa moslima, ktorý sa počas modlitby hlboko pokloní pred neviditeľným 
Alahom. Úklon je nasmerovaný k posvätnému mestu Mekka. (Foto M. Lipták)
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Postoj vyjadrujúci najpokornejšiu úctu Alahovi modliaceho sa moslima, čwlom sa dotýka podlahy. 
(Foto M. Lipták)

Záverečný postoj modliaceho sa moslima počas svojej modlitby. (Foto M. Lipták)
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duchovenstvo malo nepriateľský vzťah k  prejavom mysticizmu. Obyčajný ľud 
prijímal však mystikov – dervišov s úctou a sympatiami, lebo odsudzovali pažravosť 
bohatých, úplatkárstvo sudcov a surovosť vládcov, vychvaľovali chudobu a vyzývali 
k  striedmosti. Zvlášť populárni sa stali túlaví derviši, ktorí sa živili almužnou. 
Vydávali sa za ľudí blízkych Bohu, ktorí sú v bezprostrednom styku s ním.138

Druhá skupina moslimov sa volá šíá. Pre šíitských moslimov je hlavnou postavou 
náboženskej obce imám. Mohamed zavŕšil „prorockú následnosť“ a tým aj možnosť 
ďalšieho Božieho zjavenia. Šíitskí moslimovia však veria, že určil za svojho nástupcu 
imáma, čím vytvoril „iniciačnú následnosť“ slúžiacu nepretržitému riadeniu obce. 
Imámovi bola udelená schopnosť vnuknutia a  neomylného výkladu Koránu. Šíiti 
sa preto označujú za  „ľud ustanovenia a  určenia“. Prvým imámom bol Alí. Ako 
Mohamedov bratanec, adoptívny syn a neskôr aj zať (zosobášil sa s Fatimou) bol 
nielen členom Mohamedovho kmeňa, ale aj jeho „rodu“. Toto blízke príbuzenstvo 
je významné: šíiti veria, že Alí zdedil Mohamedove „duchovné schopnosti“. Bol 
neomylný vo  výklade Koránu a  vedení obce. Tieto vlastnosti preniesol na  synov 
z  manželstva s  Fatimou, Hasana a  Husajna, a  tí zas na  svojich potomkov v  rade 
imámov. Šíiti veria, že „následnosť duchovných schopností“ bude pokračovať až 
do konca čias, keď v súdny deň ľudstvo vstane z mŕtvych a bude súdené.139 

Korán predstavuje pre moslimov najvyššie zjavenie Božieho slova v  písanej 
podobe. Medzi zjavenými knihami je jedinečný, univerzálne použiteľný a  večne 
platný. Moslimovia preukazujú Koránu veľkú úctu a narábajú s ním a uchovávajú 
ho veľmi starostlivo. Je rozšírený názor, že kto číta Korán, je odmenený za každé 
prečítané slovo. Človek sa častým čítaním dostane bližšie k Bohu.140 

Text Koránu je rozdelený do kapitol a veršov. Každá kapitola má vlastný názov, ale 
v moderných prácach sa často odkazuje na Korán najprv číslom kapitoly, za ktorým 
nasleduje číslo verša, hoci číslovanie veršov sa v  rozličných vydaniach textu líši. 
Kapitoly sú zostavené podľa dĺžky od najdlhšej po najkratšiu. Otváracia kapitola, 
ktorá je na začiatku Koránu znie:

„V mene Boha milostivého, 
v moci ktorého je milosť .

Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva,
Milostivému, 

v moci ktorého je milosť.
V moci ktorého je Deň zúčtovania 

Teba uctievame 
a Teba o pomoc prosíme. 

138 Kovaľov,S.,J., a kolektív autorov, Islam, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 215-216.
139 Kerr, D., Jednotnosť a rozmanitosť islamu, In: Viery a vyznania, s.365.
140 Riddell, P. G., Posvätné písma, In: Viery a vyznania, s.368.
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Mešita - moslimská modlitebňa nie je v zásade nič iné,ako úplne voľný priestor, na ktorom sa možno 
zhromažďovať a postaviť sa pri spoločnej modlitbe. Na ochranu pred vplyvmi počasia je priestor väčšinou 
zastrešený a obkolesený múrmi. Zvonka možno mešitu rozoznať podľa minaretu. (Foto: M. Lipták)
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Správne nás usmerni 
na cestu rovnú .
Na cestu tých, 

ktorým si dary Svoje podaroval, 
nie tých, na ktorých 

je hnev zoslaný, ani tých, 
ktorí zblúdili.“141

Alah je zvrchovaný Pán, od  ktorého pochádza všetko stvorenie a  ku ktorému 
sa po smrti vracajú všetky tvory. Alah je absolútne odlišný od stvoreného vesmíru 
a nemožno ho opísať slovami. Najviac možno povedať to, že Alah je ako neustávajúce 
svetlo, osvetľujúce tých, ktorí hľadajú vo viere: „Svetlo na svetle! Alah vedie k svojmu 
svetlu, koho chce.“142 

Vierouka mohamedánov  
„Vy, ktorí veríte! Verte v Boha a Jeho posla, v Písmo, ktoré zoslal svojmu poslovi 

a v Písmo, ktoré zoslal predtým. A kto neverí v Boha a Jeho anjelov v Jeho Písmo 
a  Jeho poslov ani  v  súdny deň, ten načisto poblúdil a  schybil.“ A  pokračuje ako 
Korán poskytuje pohľad na prívlastky a charakteristické znaky Boha: „Boh je ten, 
popri ktorom nejestvuje iné božstvo, večný, samostatne existujúci, vďaka ktorému 
všetko jestvuje; nezmôžu ho driemoty ani spánok. Všetko na nebesiach i na zemi je 
Jeho. Kto sa môže uňho prihovoriť inak než s Jeho dovolením? On vie, čo je pred ich 
rukami a čo je za ich chrbtami, a oni nepochopia z jeho poznania nič okrem toho, 
čo On chce. Jeho trón obopína nebesá i zem a  ich stráženie ho neunavuje. On je 
najvznešenejší, najväčší.“143

141 Korán, preklad do slovenského jazyka. LEVANT consulting : 2015, s.10.
142 Bowker, J., Alah v Koráne, Jeden, ktorý je Bohom, In:  Boh, s. 328.
143 Riddell, P. G., Posvätné písma, In: Viery a vyznania, s.372.

Tasbih - moslimský „ruženec“. Moslimovia pri súkromných modlitbách, používajú na retiazke natiahnuté 
zrnká, alebo guličky, niečo podobné, ako kresťania majú ruženec, ale oni tých zrniek majú 99 alebo iba 33. 
Pri ich preberaní vyslovujú mená Alaha, ktorými ho chvália, oslavujú a uznávajú za najväčšieho. Na obrázku 
nie je úplný, je to skôr ako suvenír pre turistov. (Foto: M. Lipták)
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Päť hlavných povinností každého veriaceho moslima sú: vyznanie viery, modlitby, 
almužna, pôst a púť.

Vyznanie viery: „Niet Boha okrem Alaha a Mohamed je jeho vyslancom.“ Také je 
krátke vyznanie viery, ktoré bolo u moslimov vždy používané. Moslimskí bohoslovci 
z  tejto formuly vyvodzujú šesť článkov viery: vieru v  Boha, anjelov, sväté knihy, 
prorokov, zmŕtvychvstanie a súd a nakoniec viera v predurčenie.

Modlitba: každý moslim je povinný sa modliť päť krát za deň: pri východe a západe 
slnka, na  obed, popoludní a  po súmraku. Mohamed prehlásil, že najvhodnejším 
nástrojom, ktorým sa má ohlasovať čas modlitby je ľudský hlas, preto moslimovia 
nemajú ani zvony, ani bubny alebo iné nástroje. A kto počul hlas muezína z výšky 
štíhleho minaretu za večerného ticha spievať: „Alah je veľký. Niet Boha okrem Alaha 
a Mohamed je prorok Alahov“, musí schváliť túto voľbu. Na výzvu muezína veriaci 
najprv koná umývanie (rúk a nôh).144

Pri  modlitbe vykoná presné pohyby: vzpriami sa, ukloní sa, pokľakne, položí 
sa tvárou na zem. Najlepšie to robí v mešite, kde sa postaví za imáma, ktorý riadi 
modlitbu a  napodobňuje imámove pohyby. Mešita je miestom kultu a  zároveň 
nocľahárňou pre pútnikov. Vzdelaný laik káže každý piatok k zhromaždeným. Piatok 
u moslimov zodpovedá kresťanskej nedeli.145

Po  denných modlitbách hovoria moslimovia slová na  chválu Boha v  presne 
určenom počte, a síce vždy 33 krát „chvála Bohu“ alebo „Boh buď velebený“ a „Boh 
buď pochválený“ a nakoniec „Boh je najväčší“. Na  to často používajú modlitebné 
retiazky, podobné ružencu, ktoré majú 33 alebo 99 perál. Alahové mená, alebo 99 
krásnych Božích mien, pri každom mene sa posunie jedno zrnko na modlitebnej 
retiazke. Alah je teda ten, ktorého sa treba báť aj ho uctievať. Ale Alah je aj „milosrdný 
a milostivý“. Alahové mená sú, rozdelené na mená, ktoré majú vyvolať strach, a na 
mená, ktoré majú vyvolať úctu a uctievanie. Väčšina z nich pochádza z Koránu.146   

Milosrdný, Zľutujúci, Kráľ, Svätý, Mier, Veriaci, Ochranca, Mocný, Mohutný, 
Velikán, Stvoriteľ, Tvorca, Zostavovateľ, Odpúšťajúci, Premáhajúci, Darca, 
Poskytujúci, Otvárajúci, Vedúci, Otriasajúci, Prestierajúci, Znižujúci, Vyzdvihujúci, 
Posilňujúci, Odstraňovač, Počujúci, Vidiaci, Vládca, Spravodlivý, Láskavý, Poznajúci, 
Zhovievavý, Preveľký.

Nemeniteľný, Vďačný, Vysoký, Veľký, Strážca, Živiteľ, Zúčtovateľ, Vznešený, Štedrý, 
Dohliadač, Odpovedajúci, Všeobsiahly, Múdry, Milujúci, Slávny, Kriesiteľ, Svedok, 
Pravda, Obhajca, Silný, Pevný, Priateľ, Velebný, Sčítavajúci, Iniciátor, Obnovovateľ, 
Oživujúci, Usmrcujúci, Živý, Trvalý, Nachádzajúci, Slávyplný, Jediný.   

Večný, Mociplný, Zvládajúci, Darca pokroku, Zadržujúci, Prvý, Posledný, Zjavný, 
Skrytý, Panovník, Velebný, Šľachetný, Vľúdny ku kajúcnikom, Pomstiteľ, Odpúšťajúci, 

144 Umyje si ruky čistou vodou, vypláchne ústa a následne nos, umyje si tvár, potom najprv pravé predlaktie od lakťa 
až po ruku, ďalej aj  ľavé predlaktie, pretrie si vlasy mokrými dlaňami a následne si umyje najskôr pravú nohu 
a potom ľavú nohu vždy po členky.

145 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.173.
146 Bowker, J., Alláh v Koráne, Jeden, ktorý je Bohom, In: Boh, s. 328.
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Súcitný, Vládca kráľovstiev, Plný vznešenosti a  štedrosti, Poctivý, Sústreďujúci, 
Nezávislý, Obohacujúci, Obdarujúci, Zdržujúci, Skrušený, Úžitkuplný, Svetlo, 
Vediaci, Nezrovnateľný, Pretrvávajúci, Dedič, Riadiaci, Trpezlivý.147 

Almužna: hlavným dôvodom, prečo Mohamed zdôrazňoval povinnosť almužny, 
bola veľká sociálna nespravodlivosť a  tvrdosť, ktorá v  dobe proroka panovala 
v  Mekke, a  preto sa usiloval vypestovať u  svojich prívržencov národnú čnosť 
pomáhať druhým. Neskôr bola almužna používaná na  vedenie svätej vojny proti 
neveriacim. Almužna sa každoročne odvádza podľa určených druhov majetku, 
pokiaľ prekračujú stanovenú hranicu. Neskôr almužna splynula so štátnymi daňami 
a stratila charitatívny zmysel.

Pôst: Arabi si veľmi vážili trpezlivosť a húževnatosť, a k týmto čnostiam vychovával 
pôst, ktorý sa stal štvrtým pilierom islamu. Bol uložený v  pôstnom mesiaci 
Ramadanu. Moslim po východe slnka až do západu v pôstne dni nesmie jesť, fajčiť, 
a ani preglgnúť slinu. Moslimský pôst zaväzuje od 14 rokov a je skutočne niekedy 
veľmi ťažkým bremenom, zvlášť keď mesiac Ramadan pripadne na letnú dobu.

Púť: ísť na púť do Mekky je povinnosťou tých, ktorí „sa môžu vydať na cestu“ teda 
tých, ktorým to zdravie a okolnosti dovoľujú a ktorí kladú zodpovednosť za rodinu 
na prvé miesto. Keď sa pútnici vydajú na púť, modlia sa: „Alah, utiekam sa k tebe 
pred nebezpečenstvami na ceste, hrôzami z toho, čo vidíme, a zmenami k horšiemu 

147 Kropáč, L., Duchovní cesty islámu, s.63.

V blízkosti každej mešity sa nachádza miesto s vodou (umyváreň), kde sa možno umyť pred modlitbou. 
(Foto: M. Lipták)
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v našom majetku a rodinách, keď sa vrátime.“148 
Púť začína deviateho dňa v „mesiaci putovania“ každoročne na návrší Arafat asi 

20 km od Mekky, kde sa zhromaždia moslimskí pútnici z celého sveta. Sú oblečení 
do bielych šiat a na rozkaz imáma sa vydáva sprievod do susednej svätyne. V Muzdalifu 
asi šesť km od Mekky, kde sa bdie po celú noc a druhý deň začína na mieste zvanom 
Mina, medzi Muzdalifom a  Mekkou, kameňovanie démona, ktorý je znázornený 
pilierom z bielych kameňov.149 V Mekke veriaci vykonávajú štyri obrady: sedemkrát 
obchádzajú Ka´bu – svätyňu, bozkávajú kameň vo  svätyni, potom pijú horkú 
vodu z prameňa a prebehnú priestranstvom medzi dvoma pahorkami As-Safa a al 
Marva.150 

Medzi inými moslimskými predpismi je aj  predpísaná povinnosť zúčastniť sa 
svätej vojny proti neveriacim, ďalej zákaz požívať víno a bravčové mäso. Mohamed 
dovolil mnohoženstvo. Slobodný moslim môže mať štyri manželky a  ak chce 
zákonitou cestou prepustiť niektorú zo  svojich žien, je povinný jej vyplatiť istú 
čiastku peňazí. Otrok mohol mať dve ženy. Žena podľa Koránu nemá mať účasť 
na verejnom živote.151

Raj sa v Koráne aj tradícii nazýva „záhrada“. Je popisovaný zmyslovými slasťami, 
ktoré v tvrdom prostredí púšte malo veľkú odozvu. Obraz rajskej záhrady, ktorá je 
prisľúbená bohabojným: v nej budú rieky s vodou, ktorá nezapácha, a rieky mlieka, 
ktorého chuť je nemenná a rieky vína, ktoré sú rozkošou pijúcim a rieky očisteného 
medu a bude tam pre nich ovocie všetkých druhov a odpustenie Pána. K blaženosti 
budú prispievať rajské, večne panenské čiernooké dievčatá a krásni mladí rozlievači 
vína, skvostné podušky...152 

Konverzie
Ak sa chce neveriaci stať moslimom, musí predniesť šahádu- „vyznanie viery“. V praxi 

to znamená, že konvertita prednáša „vyznanie viery“ spravidla pred  významným 
islamským činiteľom, akým je napríklad moslimský štátnik alebo miestny hodnostár. 
Stačí však predniesť šahádu – „vyznanie viery“ aj pred dvoma svedkami a urobiť z toho 
úradný zápis. Pri tom je samozrejme dôležitá úprimnosť a poctivosť. Vyznanie viery 
znie takto: „Vyznávam, že niet božstva okrem Boha a Mohamed je posol Boží.“153 

„Vyznanie viery“ je krátke, jednoduché a  tvoria ho dve časti. Prvé stanovisko 

148 Bowker, J., Šarí´a, Cesta, ktorá vedie k Alahovi, In: Boh, s. 348
149 Pri  nočnom odpočinku v  údolí Mazdalifa zozbierajú pútnici určité množstvo kameňov veľkosti hrachu, ktoré 

použijú v  nasledujúcich dňoch na  rituál hádzania kameňov. Tie miesta sú označené murovanými kamennými 
stĺpmi, pri ktorých pútnici hádžu svoje kamene. Hádzanie kameňov pripomína Abraháma, ktorý kameňmi zahnal 
diabla, keď ho ten chcel odradiť od poslušnosti voči Bohu.

150 Na dohľad od Ka´by sa nachádzajú dve malé vyvýšeniny, pahorky Safá a Marva. Keď Abrahám na príkaz Boha 
priviedol svoju ženu Hagar a jej syna do údolia Mekky, hľadala tam zúfalo vodu a vystúpila pritom na oba pahorky, 
aby mala výhľad. Napokon vytryskol v blízkosti prameň Zamzam, z ktorého aj dnes pijú pútnici. Na pamiatku 
matky Izamaila absolvujú pútnici sedemkrát trasu medzi oboma pahorkami.

151 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s. 172-173.
152 Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, s. 84.
153 Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, s.92.
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Mešita Terepir v Baku, s dvoma minaretmi bola postavená 1914 roku. Navrhol ju architekt Zavar bay 
Ahmadbayov. Táto mešita sa nachádza v blízkosti cintorína padlých vojakov počas vojny s Arménskom 
o  Náhorný Karabach. 26. februára 1992 arménske ozbrojené sily pomocou techniky a  vojakov zrovnali 
so zemou starobylé mesto Chodžaly. Počas jednej noci bolo zabitých 613 civilných obyvateľov, 421 bolo 
vážne zranených. Tí, čo ušli z mesta, boli zavraždení v  lesoch, kde na nich v úkrytoch čakali arménski 
vojaci. Mesto s 10 tisíc obyvateľmi bolo zničené. Prezident Azerbajdžanu Gejdar Aliev  spomínal na túto 
tragickú udalosť a v tejto mešite viedol spomienkový príhovor a spoločné modlitby. (Foto: M. Lipták)
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„Vyznávam, že niet 
božstva okrem Boha“, je 
čistým, nekompromisným 
monoteizmom. Druhá 
časť „vyznania viery“ 
predstavuje tvrdenie 
Mohamedovho proroctva: 
skutočne je Prorok boží. 
V Mohamedovej domovskej 
Arábii sa viedli spory o tom, 
či je skutočným prorokom, 
ktorý prináša Božie zjavenie 
a  jeho pohanskí krajania ho 
zosmiešňovali. Z  miestnych 
židov prijala zjavenie, ktoré 
hlásal, iba malá hŕstka. 
Kresťania po Mohamedovej 
smrti jeho tvrdenie, že je 
prorokom, spochybňovali. 
S  prvou časťou „vyznania“ 
súhlasia, ale všeobecný 
pohľad kresťanov 
na  Mohameda, tak ako je 
popísaný v  druhej časti, je 
neprijateľný.154

Etapy života moslimov.
Narodenie. Keď pôrodná asistentka skončí svoju práci, do pravého ucha dieťaťa 

sa zašeptá výzva k modlitbe a do ľavého ucha začiatok modlitby. Plný text výzvy 
k modlitbe začína slovami „Boh je veľký,“  a potom modlitba: „Vyznávam, že niet 
boha okrem Boha.“ A tak prvé slovo, ktoré dieťa počuje je Boh a začína svoj život 
moslima s dvojnásobnou výzvou, aby ho uctievalo.

O sedem dní neskôr je dieťa pomenované počas obradu, ktorý sa nazýva akíka. Sú 
na ňom pozvaní priatelia a príbuzní a jeho zmyslom je uvedenie nového moslima do 
najbližšieho okolia, v ktorom bude vyrastať a zároveň mu dajú meno. Hlava dieťaťa 
sa ostrihá dohola. Ostrihané vlásky sa zvážia a rovnaké množstvo zlata, striebra 
alebo ich hodnota v peniazoch sa rozdá chudobným. Obetuje sa zviera – spravidla 
ovca.

V detstve sa koná obrad basmala – keď dieťa je schopné začať čítať. Deje sa to 
krátko po štvrtých narodeninách. Vtedy sa koná rodina slávnosť, pri ktorej má prvú 

154 Hillenbrandová, C., Islám, Historie, současnost a perspektivy s. 81.

Na fasáde mešity je tabuľka s týmto nápisom: „Prorok hovorí: 
„Väčšmi vykonávaj očistu, aby Alah predĺžil tvoj život, učinil ho 
dlhým. Ak môžeš, deň i noc sa zachovávaj v čistote (má sa na mysli 
fyzická čistota). Tak čiň! Ak by si umrel počas očisty, budeš sa nazývať 
šechidom.“ 

Šechid je náboženský pojem v  islame, ktorý doslova znamená 
„obeť“. Je to titul, ktorý sa udeľuje moslimom po  smrti, ak zomrú 
na  základe dodržiavania náboženských prikázaní, alebo počas 
náboženských bojov. Tento termín má nielen náboženský význam, 
ale na indickom subkontinente je často používaný Hindmi a Sikhami 
ako ekvivalent mŕtvych. Arabskí kresťania používajú tento výraz pre 
pomenovanie ľudí, ktorí boli zabití počas vojny alebo v službe. (Foto: 
M. Lipták)
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hodinu čítania. Recituje sa basmala a prvé slova zjavenia Prorokovi: „v mene Boha 
milosrdného, zľutovaného. Prednášaj v  mene Pána svojho, ktorý stvoril človeka 
z kvapky priľnavej. Prednášaj, veď tvoj Pán je nadmieru štedrý, ten, ktorý naučil 
perom, naučil človeka, čo ešte nepoznal.“(Korán 96, 1-5)

Svadba – je „veľké Božie požehnanie pre tento i onen svet. Muž je ňou uchránený 
od hriechu, jeho myseľ sa ustáli a srdce nekolíše.“ Mohamed položil veľký dôraz na 
odsúdenie celibátu. Manželstvo je zmluva, ktorá sa ľahko neuzaviera. Dôraz sa kladie 
na význam vzájomnej lásky a úcty a na starosť o deti. Dáva sa prednosť tomu, aby 
muž bol spojený po celý život s jednou ženou. Mužom je dovolené mať až štyri ženy 
naraz, ale len za podmienky, že bude so všetkými rovnako zaobchádzať. Všetkým 
musí dávať rovnaké dary a noci musí tráviť postupne so všetkými.155

Kritické hlasy na adresu Mohameda.
Sv. Tomáš Akvinský (*1225 - †1274) učiteľ cirkvi sa vyjadril k  islamu takto: 

„Mohamed zmiatol národy prísľubom telesných rozkoší, ku ktorým sú náchylní pre 
žiadostivosť tela. Okrem toho im dal prikázania, ktoré sú v súlade s týmito sľubmi, 
a tým povolil uzdu vášňam a záľubám, ktoré ľudia radi počúvajú. Samotné pravdy, 
ktoré učil, sú popretkávané bájkami a  falošnými poučkami. A  sám nevyužil ani 
nadprirodzené zázraky, ktoré sú jediným riadnym svedectvom božského zjavenia. 
Povedal však, že bol poslaný v moci zbraní: takéto divy konajú aj banditi, či tyrani. 
Okrem toho mu od začiatku neverili žiadni mudrci ani ľudia, ktorí poznajú božské 
a ľudské veci, ale drsní ľudia a obyvatelia púšte, ktorí absolútne nepoznajú žiadne 
božské náuky. Využil ich veľký počet, aby prinútil ostatných silou zbraní prijať jeho 
zákony. Nemal vôbec  žiadne svedectvo od skorších prorokov, naopak, vymysleným 
rozprávaním kazí všetku náuku Starého aj Nového zákona, ako to vyplýva z čítania 
jeho zákonníkov. Preto tiež rafinovane zakazuje čítať knihy Starého a  Nového 
zákona, aby nebol usvedčený z falošnosti. Je preto zrejmé, že tí, ktorí mu veria, sa 
(objektívne) dopúšťajú skutku ľahkomyseľnosti.“156 

Sv. Juan De Ribera (*1532 - †1611) španielsky arcibiskup a misionár moslimov – 
„Mohamed nemal ani nadprirodzené zázraky ani prirodzené dôvody, aby presvedčil 
ľudí z jeho sekty. Keďže v ničom nevynikal, použil beštiálne a barbarské prostriedky, 
ako silu zbraní, lúpeže, vraždy a prelievanie krvi, ničil všetkých, ktorí ho nechceli 
prijať a tie isté prostriedky využívajú jeho služobníci aj dnes, až pokiaľ Boh neutíši 
svoj hnev a  nevyhubí tento mor zo  zeme. Mohamed môže byť tiež považovaný 
za draka v Apokalypse, ktorý hovorí, že drak strhol tretinu hviezd na zem. Hoci táto 
stať je skôr chápaná ako obraz Antikrista, Mohamed bol jeho predchodca – prorok 
Satana, otec synov pýchy. A tak Mohamedova sekta zostáva bezbožným, rúhačským 
a zlovestným kultom, vynálezom diabla a priamou cestou do pekelných ohňov. Toto 

155 Robinson, F., Svět islamu, s. 188.
156 Akvinský, T., Summa Contra Gentiles, Kniha 1, kapitola 16, čl. 4 In: Predchodca Antikrista? s. 46-47.



77

si ani nezasluhuje volať sa náboženstvom.“157

Sv. Alfonz Maria de Liguori (*1696 - †1787) v diele Dejiny heréz napísal o islame: 
„Bezbožná sekta mohamedanizmu sa objavila v  7. storočí. Mohamed, zakladateľ 
tejto ničivej sekty predstieral, že viedol dlhé rozhovory s archanjelom Gabrielom. 
Začal vyhlasovať, že je Prorok inšpirovaný Bohom. Tvrdil, že ho Boh poslal hlásať 
pravdu a nie konať zázraky. Ten podvodník sa však pýšil tým, že spravil jeden zázrak, 
hoci bol mimoriadne smiešny: tvrdí, že mu do rukávu padol kúsok z mesiaca a on 
ho znovu naň pripevnil; a  hovorí sa, že z  tohto dôvodu si mohamedáni osvojili 
polmesiac ako symbol svojej ríše.

157 Sv. Juan de Ribera, Catechismo para la Instruccion de los Nuevos Convertidos z  roku 1599 In: Predchodca 
Antikrista?, s.86.

Opustený kresťanský chrám, po invázii tureckých vojsk na území Cypru, miestni obyvatelia pred nimi 
ušli a usadili sa v južnej časti ostrova. Osudy kresťanských kostolov boli spečatené prítomnosťou islamského 
náboženstva. Kríže na  vežiach boli odstránené, vnútro vyrabované, okná v  nejednom prípade vytlčené 
a tak sa tieto kostoly stali útulkom pre holuby. (Foto: M. Lipták)
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Mohamed napísal Korán, tvrdia moslimovia. Je to zbierka poučiek, ktoré sú 
prevzaté z Mojžišovho a Kristovho zákona, spolu s jeho vlastným učením. Celé je to 
popretkávané bájkami a smiešnymi zjaveniami. Vo svojom Koráne sa opiera o mnohé 
výroky nehodné Najvyššieho Bytia a celé dielo je plné protirečení. Moslimovia však 
majú prísne zakázané adresovať tieto protirečenia v Koráne. Zdá sa, že tento predpis 
nadiktoval samotný Diabol, lebo tým, že tých úbohých ľudí udržuje v nevedomosti, 
drží ich v temnote. Moslimský raj je vhodný len pre zvery; pretože jediné, čo tam 
možno očakávať, je telesná zmyselná rozkoš. Mohamedáni si holia hlavy a nechávajú 
si len prameň vlasov na  temene, pretože dúfajú, že Mohamed ich za ne vytiahne 
do neba, hoci aj zo samotného pekla.“158 

Keď toto citujem neznamená to, že s  tým úplne súhlasím. Je to skôr ukážka 
postoja stredovekých významných predstaviteľov kresťanstva. Keď porovnáme 
tieto vyjadrenia s  posledným všeobecným koncilom, ktorý sa konal vo  Vatikáne 
v rokoch 1963 - 1965 vidíme, ako sa zmenil tón pri vyjadrovaní o nekresťanských 
náboženstvách.

158 Liguori, A., The Incarnation, Birth and Infancy of Jesus Christ, In: Predchodca Antikrista?, s.88-89.

Pohľad na súčasný Jeruzalem. V spodnej časti fotografie sa nachádza židovský cintorín. Mesto si 
zachovalo pôvodné hradby.  (Foto: J. Pramuka)
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Abrahám
Predchádzajúce tri svetové náboženstva sa voči sebe nesprávajú príliš priateľsky, 

veď história potvrdzuje ich vzájomnú nevraživosť. Tieto tri náboženstva, judaizmus, 
kresťanstvo a islam, ktoré vznikli na Blízkom východe majú dôležité spoločné znaky. 
Jedným spojujúcim činiteľom je postava Abraháma. Milióny veriacich sa tak v živej 
spomienke vracajú k jeho svedectvu viery v jediného Boha. Všetky spomínané 
náboženstva ho uznávajú a  uctievajú. „Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, 
zjavil sa mu Pán a  povedal mu: „Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou 
a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa 
prenáramne. Tu padol Abram na tvár a Boh s ním hovoril: “To som ja, čo mám zmluvu 
s tebou, že budeš otcom mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale 
Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, 
rozmnožím ťa v národy, i králi z teba vzídu. A uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou 
a medzi tvojim potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že 
budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe.“ (Gn 17,1-7) 

Abrahámove príbehy vyžadujú nasadenie viery. Oslovujú len toho, kto v nich 
počuje nielen náhodné ľudské slovo, ale večné Božie slovo. Boh, ktorého vzýva Izrael, 
je identifikovaný ako Boh, ktorý jednal s Abrahámom. Boh si Abraháma vyvolil 
a vyviedol zo starej do novej krajiny. Abrahám sa tak stáva nástrojom Božieho plánu 
s Izraelom. Doslova sa stáva Božím vlastníctvom tým, že dostáva od Boha nové 
meno. Vyvolenie, vyvedenie a získanie identity dosahujú svojho vrcholu v uzatvorení 
zmluvy. Abrahám sa tak stáva privilegovaným zmluvným Božím partnerom.159

Už v prvej knihe Hebrejskej biblie je zdôraznený Abrahámov zásadný význam pre 
dejiny, zbožnosť a teológiu Izraela a židovstva až dodnes.

Iniciatívu ma Boh, s ktorým človek nie je ani nebude jedno, ale „pred“ ním má 
jednať a  jemu sa má „dokonale“ podvoliť. Medzi mocným Bohom a  vyvoleným 
človekom je však z Božej iniciatívy založená večná zmluva, ktorá znamená vzájomný 
vzťah človeka a  Boha, a  tento vzťah má byť spečatený obriezkou160 – znamením 
zmluvy.161 

Nie je náhoda, že sa tri náboženstvá vzťahujú k Abrahámovi, a v nich človek stojí 
„pred“ Bohom, na Boha sa úplne spolieha a takto verí „v“ Boha, boli označované ako 
náboženstva viery – v protiklade k mystickým náboženstvám jednoty v Indii alebo 

159 Kuschel, K.J., Spor o Abraháma s.36.
160 Obriezka nie je rituálom, ktorý bol vtedy zavedený. Je to prastarý obyčaj (uskutočňovaný kamenným nožom), 

pôvodne rozšírený nie iba v  Kanaáne, medzi semitskými susedmi Izraela a  v  Egypte, ale aj  v  Afrike, Amerike 
aj  v  Austrálii, však nie u  Filištíncov, Babylončanov a  Asýrčanov. Praktizovala sa buď z  dôvodov hygienicko-
lekárskych, alebo spoločenských (iniciačný rituál) či náboženských. Medzi Izraelitami bola od  usadenia sa 
v Kanaáne taká samozrejmá, že sa v najstarších izraelských zákonoch vôbec neobjavuje, len raz je bez zvláštneho 
dôrazu zmienená v knihe Levitikus. Avšak po zániku izraelského a  judského kráľovstva a po exilu z Babylonu, 
kde sa neobrezávalo, sa obriezka (predtým samozrejmá) stáva zvláštnym znakom náboženskej príslušnosti k ľudu 
Izraela; až teraz nadobúda špecifický význam nezmazateľného znamenia Božieho vlastníctva a zmluvy, čo je v Gn 
17 formulované priamo ako predpis.

161 Küng, H. Co víme o Abrahamovi?, In: ŽIDOVSTVÍ, s.23.
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k náboženstvám múdrosti v Číne. Abrahám sa javí ako spoločný patriarcha všetkých 
troch veľkých náboženstiev semitského pôvodu, ktoré niekedy označujeme aj ako tri 
abrahámovské náboženstvá.

Abrahám nebol Izraelec, ale muž z Mezopotámie, ktorý sa prisťahoval do krajiny 
Kanaán. Tu mu zomrela manželka Sára. Šiel Abrahám k Hetejcom a vravel: „Ja som 
len prišelec a hosť u vás. Prepusťte mi u vás miesto na dedičné pohrebisko, aby som 
mohol pochovať svoju mŕtvu.“ (Gn 23,4) Dostáva pozemok – jaskyňu v  Makpele 
v blízkosti Mamre. To je vlastne prvá zem, ktorú polonomád Abrahám v Kanaáne 
získava. 

V meste Hebron, ktorý leží 32 km južne od Jeruzalema, v Júdskom pohorí, v 
nadmorskej výške 900 m.n.m. sa nachádza Makpelská jaskyňa. V nej sú hrobky 
patriarchov. Pod jedným z  náhrobných kameňov ležia podľa tradície ostatky 
Abraháma, praotca židovského národa. V týchto miestach začali dejiny židov pred 
4000 rokmi.162

Ako na Abraháma pozerá judaizmus? 
Židovská tradícia stále viac zväčšovala Abrahámov význam a  z  Božieho 

„služobníka“ urobila v priebehu dejín Božieho „priateľa“, ktorému „sa nik nevyrovnal 
v sláve“. Abrahámov život sa v neskoršom judaizme stále viac ozdoboval zázrakmi, 
legendami a čnosťami a jeho údajný skalnatý hrob v Hebrone – dnes tu žijú prevažne 
palestínski Arabi – je dodnes uctievaný.163 

Abrahám je v priebehu dejín – a výnimky potvrdzujú pravidlo - stále viac oslavovaný 
ako stelesnenie čností: nielen skromnosti, milosrdenstva a pohostinnosti, ale vôbec 
všetkých čností, ktoré by mali jeho potomkovia napodobňovať. V knihe Sirachovec 
je Abrahám už označený za „otca mnohých národov.“ Byť „deťmi Abrahámovými“ 
– to sa fakticky považovalo za  výlučnú výsadu Izraelitov. Izrael je „potomstvo 
Abrahámove“ alebo „ľud Boha Abrahámovho“. Vyvolenie jedného národa často 
celkom zatieňovalo fakt, že Abrahám mal stelesňovať požehnanie „všetkým národom 
zeme“. 164 

Prečo  tento muž, ktorý o sebe hovorí, že je „hosťom a prišelcom“, ktorý bol úplne 
iný, nebol tým, čím musel byť zbožný žid, prečo sa ho  Izraelci  po stáročia tak 
pevne držali? Prečo toľko záujmu o túto zvláštnu postavu? Prečo nechceli v Izraeli 
začínať dejiny vlastného ľudu bez tohto muža? Mnoho záviselo na Abrahámovi, aby 
sa ho mohli vzdať. Predovšetkým tu bol Boží prísľub, ktorý hovoril o konkrétnej 
krajine a rozkvetu konkrétneho ľudu. Bez Abraháma nebolo by Izáka, bez Abraháma 
nebol by ani Jakub, bez Jakuba niet dvanásť kmeňov Izraela. Abraháma sa nemožno 
zrieknuť, pretože je svedkom a ručiteľom neodmysliteľných „prisľúbení“, od ktorých 
nemožno odstúpiť, ba dokonca je svedkom a ručiteľom zmluvných záväzkov, ktoré 

162 Jonson, P. Dějiny židovského národa, s. 17.
163 Küng, H., Otec víry, In: ŽIDOVSTVÍ, s.26.
164 Küng, H., Spor o abrahamovské dědictví, In:  ŽIDOVSTVÍ, s.27.



81

Boh dal Izraelu.165

Boh si volí to, čo sa nám javí ako nemožné, aby dosiahol svoje ciele: vo veľmi 
neskorom veku prichádza narodenie Izáka, z Izáka sa potom narodí Jakub - Izrael. 
Abrahám a jeho žena Sára sú neplodní a predsa splodili dieťa. Sú pochybovačmi 
pri Božom prisľúbení a budú obdarení. Boh znesie dokonca vysmievajúce sa ľudské 
pochybnosti a premení ich v spoločnú radosť, takže Sára môže po Izákovom 
narodení povedať: „Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude 
sa mi smiať.“ A znova povedala: „Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte 
kojiť deti? A predsa som porodila v jeho vysokom veku.“ (Gn 21,6-7). Jej syn sa menuje 
„Izák“ – čo doslova znamená: „Boh sa smeje“. Aký je zmysel tohto príbehu? Izrael 
si má vždy pripomínať, že jeho existencia nie je samozrejmosťou, nie je výsledkom 

165 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 45.

Zhromaždenie veriacich židov pri Múre nárekov. Toto miesto je rozdelené na dve časti. Menšia časť je 
vyhradená pre ženy. (Foto: Mik. Lipták)
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vlastnej zásluhy, ale jedine Božej milosti: veď podľa „ľudských možností“ bola 
existencia Izraela nemožná. Izrael existuje len preto, že Boh tak chce.

Boh sľúbil Abrahámovi, že jeho ľud veľmi rozmnoží a pre všetky časy mu požehná, 
nech sa stane čokoľvek. Izrael sa na to môže v dôvere úplne spoľahnúť. V Abrahámovi 
zostáva ľud pre všetky časy zachovaný. Ak sa bude držať Abraháma, nezahynie.166

Boh sľubuje Abrahámovi a jeho potomkom krajinu Kanaán. Práve Abrahámovi! 
Práve tomu „cudzincovi“, tomu „prišelcovi“, tomu „hosťovi“ a „Hebrejovi“. Izrael má 
raz a navždy pamätať na to, že „Krajina Kanaán nie je ničím samozrejmým, zaslúženým, 
žiadnou Izraelskou pohľadávkou, ale spočíva jedine na Božom slobodnom sľube, je 
čistým darom, dokonalou milosťou. V Abrahámovi zostáva krajina prisľúbená „na 
veky“. Ak sa bude ľud držať Abraháma, Boh svoj sľub nevezme späť: „A tebe i tvojmu 
potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanaán do večného 
vlastníctva; a budem vašim Bohom.“ (Gn 17,8)167

Zmluva, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom, nie je zmluvou v modernom slova 
zmysle medzi dvoma rovnoprávnymi partnermi, z ktorých každý kedykoľvek môže 
uplatniť právo na jej vypovedanie. Tým rozhodujúcim v Božej „zmluve“ s Abrahámom 
je skôr toto: Ide o čisto dobrovoľné, milostivé sebazaviazanie Božie v prospech 
ľudu. Konkrétne: Boh určuje sám seba bez predchádzajúceho ľudského výkonu za 
zmluvného partnera konkrétneho ľudu: „Tebe a tvojím potomkom budem Bohom“ 
(Gn 17, 7) „Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a tvojimi potomkami“. Pretože 
uzavretie zmluvy nebolo závislé na žiadnom predchádzajúcom úkone človeka, tak 
ani vypovedanie zmluvy nezávisí na ľudskom zlyhaní, nech už sa človek akokoľvek 
prehrešil proti Božiemu poriadku. Boh je slobodný voči svojej zmluve,  nech už 
ľudia urobia čokoľvek. On sám rozhoduje o bytí či nebytí tejto zmluvy.168 

Na Abrahámovu vieru sa v priebehu jeho príbehu kladú určité nároky: len na 
Božie slovo zanecháva za sebou všetky svoje doterajšie prirodzené väzby (rodinu 
a vlasť) a vydáva sa na cestu do neistého a neznámeho: „Odíď.“ (Gn 12, 1)

Napriek zjavnej telesnej nemožnosti sa má spoliehať na Boží prísľub potomstva: 
„Pozri na nebo a spočítaj hviezdy. Také bude tvoje potomstvo.“ (Gn 15, 5)

Napriek pochybovačnému úsmevu a mučivému dlhému čakaniu na potomka, má 
Abrahám práve tohto syna opäť vydať, dokonca usmrtiť: „Vezmi svojho syna, svojho 
jediného syna Izáka, ktorého miluješ...“ (Gn 22, 2)

Abrahámova viera je preverovaná dlhou životnou skúsenosťou. A pretože je 
to tak, obsahuje táto viera veľmi rôzne zložky: niečo pochybnosti, rovnako ako aj 
chytrosti, aj strach ako aj odvaha je v hre o všetko so svojím Bohom. Niečo ochotnej 
poslušnosti, ako aj vyjednávania. Pritom k tomu patrí práve tak pokorná obeta Bohu 
ako smelé vyjednávanie s Bohom, aby ušetril nevinných ľudí.169

Sotva prišiel do krajiny, ktorú mu Boh určil, musí ju Abrahám zasa opustiť a odísť 

166 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 46.
167 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 47.
168 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 52.
169 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 54.
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do Egypta, pretože v krajine panuje hlad. Sotva prišiel do Egypta, musí pred faraónom 
svoju ženu Sáru predstavovať ako sestru, pretože faraón na ňu má zálusk. Sotva je 
zasa naspäť z Egypta, vypukne v „zaľúbenej krajine“ spor s jeho synovcom Lotom 
o životný priestor, vedú sa vojny, je potrebné zabrániť zničeniu jedného mesta... 
a nad všetkým stále leží tieň hroziaci definitívnej bezdetnosti. Sotva sa však narodia 
synovia – dedičia, dochádza k žiarlivým scénam medzi hlavnou a vedľajšou ženou, 
ktorú vyriešil brutálnym vyhnaním vedľajšej ženy. A pravý syn a dedič je len krátko 
na svete, keď musí byť podrobený skúške obeti... 

Abrahám musí ešte raz „vstať“ ešte raz sa musí vydať „na cestu“, ešte raz musí 
opustiť „to najmilšie“. Tu má jasne rozoznateľnú funkciu: ukázať do krajnosti, čo to 
znamená zachovať vieru a nevzdať sa dôvery – napriek všetkým priepastným Božím 
požiadavkám.170 

Problematiku židovskej existencie v pohanskom prostredí bolo potrebné 
príkladne znázorniť na modeli tohto „pradávneho pútnika“. V Abrahámovi videli 
praotca židovského národa, ale súčasne vedeli o jeho prepojení s pohanstvom. 
Radi zdôrazňovali Abrahámov pôvod z chaldejskej krajiny a jeho neskoršie vzťahy 
k Feničanom a Egypťanom. Odchod z otcovského domu nechápali ako cestu do 
osamelosti a do palestínskeho ústrania, ale ako prielom do veľkého sveta. Mnohí Židia 
videli v Abrahámovom pôvode šancu, aby sa židovstvo presadilo ako univerzálne 
náboženstvo, ako „svetlo národov“, ako to privolával prorok Izaiáš svojmu ľudu 
v dobe exilu: „Ustanovím ťa za svetlo pohanom, aby si bol mojou spásou až do končín 
zeme!“ (Iz 49, 6)171

Abrahám je nielen fyzickým praotcom Izraela; je aj duchovným praotcom všetkých 
ľudí z nežidovských národov, pokiaľ hľadajú pravého Boha.

Abrahám v kresťanstve
V  Novom zákone niet starozákonnej postavy (okrem Mojžiša), ktorá by bola 

zmieňovaná častejšie než Abrahám – viac než sedemdesiatkrát. 
Novozákonne pramene podávajú správy o tom, že prví židovskí Ježišovi prívrženci 

praktikovali obriezku, zachovávali sobotu a príslušné sviatky a podrobovali sa 
požiadavkám Zákona o čistote. Až do zničenia chrámu sa zúčastňovali chrámových 
bohoslužieb a modlili sa v synagógach. Niet pochýb o tom, ako už Ježiš z Nazaretu, 
verili aj jeho židovskí prívrženci v Boha, ktorý sa zjavil Abrahámovi, Izákovi 
a Jakubovi, aj v prisľúbenia dané ľudu, ktoré tento Boh nikdy neodvolal.172 

Ježiš povedal: Veru, hovorím vám: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. 
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, 
Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení 
von do tmy“. (Mt 8, 11-12) Po tom všetkom, čo sme počuli o Abrahámovi „otcovi 

170 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 55.
171 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 76.
172 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 99.
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Izraela“, nemohla byť provokácia tohto Ježišovho slova voči Izraelu väčšia. Tu je 
zasiahnuté boľavé miesto. Vo svojom nesmiernom sklamaní nad chovaním značnej 
časti ľudu, vzoprel sa Ježiš a jeho prívrženci k neslýchanému slovu –„Mnohí od 
východu a západu“- kto iný to môže byť než pohanské národy? „Synovia kráľovstva“- 
kto iný než pôvodne vyvolený Izrael, ktorému Boh prisľúbil „spásu“ a nie zlo. Za 
nových podmienok, ale všetko bude inač! Všetko sa prevrátilo naopak. Nežidia budú 
stolovať s „otcom Izraela“, s Abrahámom, Izákom a Jakubom a Izrael bude zavrhnutý, 
zahnaný do strašnej temnoty.173

Apoštol Pavol bol Žid a nepopieral ani „ako kresťan“ svoje židovstvo. Vo svojich 
listoch na to apoštol kládol maximálnu váhu, predovšetkým vtedy, keď jeho protivníci 
jeho židovstvo problematizujú: bol obrezaný ôsmeho dňa; pochádzal z „izraelského 
ľudu“, presnejšie z „pokolenia Benjamínovho“; je Hebrej z Hebrejov a ako „farizej žil 
podľa Zákona“. Čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá 
je v zákone, žil som bezúhonne. (porov. Flp 3, 6) V tom, že veril v Ježiša ako v Božieho 
Mesiáša Izraela a sveta, v ničom inom, sa Pavol zo začiatku nelíšil od značnej časti 
svojho ľudu, predovšetkým od saducejských a farizejských vodcov. Prežil „nové 
povolania“ od Boha, zjavenie Krista, ktoré viedlo k rozhodujúcemu obratu v jeho 
živote: Z prenasledovateľa kresťanov sa stal kresťanským misionárom, ktorý bol vo 
svojej neúnavnej práci vystavený nekonečným ťažkostiam, šikanovaniam, biedam 
a mukám práve zo strany príslušných židovských autorít. 

Nevylučovalo sa však to, že sa stal kresťanom, s tým, že zostal Židom? Pre väčšinu 
Židov áno, pre Pavla nie. Nepomyslel na to, aby „ako kresťan“ židovstvo zavrhol 
či zradil. Aj po obrátení ku Kristovi zostal Pavol presvedčený, že Boh izraelský ľud 
nezavrhol. Boh nezrušil svoje sľuby:

•  „synovstvo“- Izrael zostáva Božím „prvorodeným synom““ Ex 4, 22 n.
• „zmluvy s Bohom“- všetky tri Božie „zmluvy“ s Noem, Abrahámom a Mojžišom 

zostávajú v platnosti;
• „sľuby dané Abrahámovi a Izákovi“ ako i očakávanie a dovŕšenie skrze Mesiáša 

Izraela;
• „otcovia Abrahám, Izák a Jakub“ zostávajú postavami viery a života, ktoré 

udávajú ráz a zakladajú identitu.
To vytvára napätie: Napriek všetkému odmietaniu Ježiša ako Mesiáša, smie sa 

Izrael naďalej pokladať za „milovaný ľud Boží“. Prečo? Pavol odpovedá jednoznačne 
a dobre židovský: „pre svojich otcov“.174

Abrahám nie je pre Pavla, rovnako ako pre žiadneho Žida len pomníkom viery zo 
vzdialených, minulých čias, ale živou skutočnosťou. V čom spočívala Abrahámova 
viera? Podľa Pavla v ničom inom než v bezpodmienečnej dôvere v Božie prísľuby. 
Veď Abrahám stál pred Bohom s prázdnymi rukami: neplodný starec, ktorý napriek 
tomu bude mať potomstvo; cudzinec a bezdomovec, ktorému je sľúbená zem; 

173 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 101.
174 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 105.
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jedinec na periférii, ktorý sa stane otcom mnohých národov. Abrahámova dôvera 
v Boha sama stačila k tomu, aby dostal od Boha všetko, čo by sám nikdy nedosiahol.

Abrahám ešte nič nevedel o „skutkoch Zákona“, a predsa mal vieru, ktorú Boh 
uznal. Bez akéhokoľvek náboženského a morálneho predchádzajúceho výkonu 
bol pred Bohom ospravedlnený. Stal sa partnerom Božích prísľubov bez vlastnej 
námahy, bez morálneho vyznamenania čisto z Božej milosti.175 

Abrahám Pavlovi ukazuje, na čom záleží, čo je dôležité pred Bohom? Dôvera 
a nie nábožensko – morálne výkony. Preto dostal už Abrahám zasľúbenie: „Vedzte 
teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery 
ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: V tebe budú požehnané 
všetky národy“ (Gal 3,8). 

Práve Abrahám bol Pavlovi dôkazom, že rozhodujúci nie je pôvod, fyzické 
potomstvo, privilégia odvodené z dejín spásy, ale viera ako dôvera v budúce, 
tajomné, prekvapivé jednanie Božie. Majú pohania ešte prestupovať k židovstvu, aby 
sa stali deťmi Abrahámovými? Určite nie, keď taká viera stačila v prípade „pohana“ 
Abraháma, potom stačí aj v prípade všetkých pohanov v budúcnosti. Abrahám 
nemôže zostať výlučným vlastníctvom židovského ľudu, Izrael musí znovu vziať 
vážne univerzálny Abrahámov význam i pre spásu národov sveta.176 

Abrahámovo požehnanie sa teraz môže vďaka Kristovmu zvestovaniu rozšíriť 

175 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 108.
176 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 109.

Byzantský chrám  Hagia Sofia po dobití moslimami zmenili na mešitu a mnohé mozaiky zničili. Dodnes 
tento chrám slúžil ako múzeum. Od roku 2020 je opäť mašitou. (Foto: R. Stewart)
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na všetky národy, dokonca keď sa Izrael zriekol priznať k Ježišovi ako ku Kristovi. 
Lebo v Kristovi je od Izraela odňatá výlučnosť sprostredkovania spásy, bez toho, aby 
„Izrael“ bol vylúčený zo spásy.177 

Abrahámov význam pre dejiny spásy je uznávaný rovnako, ako význam Izraela 
ako potomstva Abrahámovho. V  podobenstve o  bohatom mužovi a  žobrákovi 
Lazarovi v  evanjeliu sv. Lukáša, sa celkom samozrejme predpokladá aj  posmrtná 
prináležitosť k Abrahámovi (blaženosť je spočinutím v lone Abrahámovom). V liste 
Jakubovom, ktorý vznikol v židovskom prostredí, je Abrahám nazývaný „priateľom 
Božím“. Rozhodujúca nie je biologická, ale duchovná príslušnosť k Abrahámovi.

Apoštol Pavol výslovne odmietol telesný pôvod z  Abraháma ako výhradnú 
podmienku spásy a  zdôraznil možnosť byť Abrahámovým potomkom duchovne; 
Pavlovi nezáleží vonkajškovo na generačnej postupnosti či na dodržiavaní prikázaní, 
ale duchovne, na nasledovaní Abraháma v neotrasiteľnej viere. Tak je Abrahám pre 
kresťanov otcom všetkých ľudí, keď veria ako Abrahám, otcom všetkých veriacich, 
obrezaných aj neobrezaných.178 

Ako sa pozerá 
na Abraháma islam

V  Koráne je Abrahám 
(arabsky „Ibrahim“) po 
Mojžišovi najčastejšie zmie-
ňovanou biblickou postavou; 
Abrahám vystupuje predo-
všetkým ako bojovník proti 
modloslužbe svojho otca 
a  svojich krajanov a  javí sa 
tak, ako hovorca pravdy 
a ako veľký prorok. Aj Korán 
nazýva Abraháma „Božím 
priateľom“, avšak pre islam 
je dôležité predovšetkým 
to, že Abrahám „nebol 
židom, ani kresťanom, 
ale hanifom (v  Koráne 
totožný s  moslimom alebo 
monoteistom) odovzdaným 
do  vôle Božej a  nepatril 
medzi modloslužobníkov“. 
Abrahám, Bohom vyvolený, 

177 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 117.
178 Küng, H., Spor o abrahamovské dědictví, In:  ŽIDOVSTVÍ, s.28.

V mešite sú výňatky z Koránu namiesto výzdoby: „Silne sa drž 
Alahovej viery – všetci spolu – nerozdeľujte sa. Pamätajte na milosť, 
ktorú Alah preukázal vám, keď ste boli nepriatelia a On učinil vaše 
srdcia mäsité, aby z jeho milosti ste sa stali bratmi. Boli ste na pokraji 
ohňovej priepasti a  On vás zachránil od  nej. Alah objasňuje svoje 
znamenia, že nasledovať ho budete priamou cestou.” (Foto: M. Lipták)
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sa ako prvý obrátil k  jedinému pravému Bohu a  proti pohanskej modloslužbe. 
Ako prvý praktizoval „islam“, bezpodmienečne podriadený Božej vôli, zvlášť, keď 
pristúpil k obeti vlastného syna (tu sa neuvádza Izákovo meno, tradičná islamská 
exegéza má na mysli Izmaela).179 

Azda žiadnemu zo známych židokresťanov apoštolovi Pavlovi alebo evanjelistovi 
Matúšovi, ani pohanokresťanom biskupovi Ignácovi alebo cirkevnému otcovi 
Augustínovi by nikdy nenapadlo, že vo svetových dejinách vystúpi ešte jedna 
náboženská veľmoc, ktorej bude veľmi záležať na tom, aby Abrahámom ospravedlnila 
vlastné poňatie viery, a aby si nárokovala Abraháma pre seba. Na Arabskom 
polostrove vystúpil nový prorok  s charizmou a  mocou zvestuje nové posolstvo, 
ktoré potom ako náboženstvo nastúpi svoju víťaznú cestu mnohými krajinami a to 
takým tempom, ktoré v histórii nemá obdoby. V priebehu jedného storočia po 
smrti tohto proroka Mohameda (r. 632) sa islam rozšíril nielen po celom Arabskom 
polostrove. Dobyl aj Sýriu, Palestínu, Egypt, Perziu a široké oblasti Afganistanu až 
po Indiu. Islamu sa dokonca podarilo dobyť nielen severnú Afriku od Alexandrie po 
Tanger, ale i vojensky si podrobiť takmer celé Španielsko.180 

Izmael, syn Egypťanky Hagar (v Biblii sa uvádza Agar), ktorý bol  samotným 
Abrahámom vyhnaný, bude mať veľkých a mocných potomkov, ktorí raz budú 
s  Cirkvou viesť boj na život a smrť. Tragickou iróniou je, že s víťazným ťažením 
islamu zaniká kresťanstvo v severoafrickom území, domovine biskupa Augustína. 
Dnes neexistuje žiadne severoafrické kresťanstvo, ktoré by stalo za zmienku...
Izmael je predsa praotcom arabských kmeňov a tým aj islamu. Boh ktorý riadi dejiny 
Izraela, riadi podľa svedectva Izraela aj osudy všetkých národov. A tento Boh má 
s Izmaelom tiež svoje zvláštne plány, ktoré nechce vidieť iba ten, kto je v zajatí svojej 
vlastnej tradície.181 

Izmael je Abrahámov prvorodený syn. Lebo Abrahám má vo svojich 86 rokoch 
tohto syna so svojou egyptskou otrokyňou Hagar – a to vyslovene na prianie legitímnej 
manželky Sáry, ktorá už bola stará a zostala neplodná. Meno Izmael znamená doslova 
„Boh vyslyší“. Tento status prvorodeného nie je tu závažný pre Židov a kresťanov. 
Neskôr však bude mať pre moslimov z pochopiteľných dôvodov hlboký symbolický 
význam. Izmael prijíma ešte pred Izákom znamenie Božej zmluvy - obriezku. Lebo 
Abrahám vo svojich 99 rokoch, keď Izák ešte nie je  na svete, uskutočni na sebe 
a potom aj na trinásťročnom Izmaelovi toto znamenie zmluvy s Bohom a to ešte 
v  ten istý deň. Skôr než je Izmael, neskorší praotec arabských kmeňov, vyhnaný, 
nesie podľa Božej vôle znamenie zmluvy s Bohom. Boh ho tým už dopredu zahrnul 
do svojej zmluvy s Abrahámom, Sárou a Izákom. Znamená to, že Izrael nemôže 
svoje vlastné vyvolenie absolutizovať. Boh vyznamenal aj iné Abrahámove deti. Stojí 
za zmienku Izmaelovo prežitie pod zvláštnou Božou ochranou.

179 Küng, H., Spor o abrahamovské dědictví, In:  ŽIDOVSTVÍ, s.28.
180 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 156.
181 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 157.
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Vtedy Sarai povedala Abramovi. „Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama 
som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa 
s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou!“ Abram odvetil Sarai: „Veď je tvoja 
slúžka v tvojej moci! Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!“ Sarai však s ňou nakladala 
tvrdo, takže ona od nej utiekla. Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti, 
na ceste do Suru, a povedal jej: „Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka, a kam sa uberáš?“ 
A ona odpovedala: „Utekám pred svojou paňou Sarai.“ Tu jej Pánov anjel povedal: 
„Vráť sa k svojej panej a podrob sa jej moci!“ A Pánov anjel jej hovoril ďalej: „Tak veľmi 
rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať.“ (Gn 16, 5-10)182

Prekvapuje, že na jednej strane je to Boh, ktorý zachránil Izmaela a jeho matku 
Hagar pred smrťou na púšti, neskôr keď Sára v starobe porodí syna je to opäť Boh, 
kto výslovne nabáda Abraháma, aby upustil od svojej predchádzajúcej nevôle 
vyhnať Hagar a Izmaela, a ustúpil svojej žene Sáre. „Sára videla, že syn Egypťanky 
Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej vlastnému synovi Izákovi. Tu 
povedala Abrahámovi: „Vyžeň túto slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie 
dediť s mojím synom Izákom!“ Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, veď šlo o jeho 
syna. Boh mu však povedal: „Netráp sa, nad chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni 
Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo!“ Ale aj 
zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo on je tiež tvojím potomkom.“ (Gn 21, 5-13)

Abrahámovi je ťažko na srdci, veď aj toto je jeho syn. „Abrahám teda vstal 
včasráno, vzal chlieb a mech s vodou a dal to Agar, vyložil jej to na chrbát, a poslal 
ju aj s chlapcom preč. Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. Keď sa voda z mecha 
minula, uložila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si obďaleč, lebo si vravela: 
„Nemôžem sa pozerať na smrť dieťaťa.“ Tak sedela obďaleč a nahlas plakala. Boh 
však vypočul chlapcov hlas a Boží anjel takto z neba zvolal: „Neboj sa! Veď Boh počul 
chlapcov hlas odtiaľ, kde je. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne za ruku, lebo z neho 
urobím veľký národ!“ Boh jej otvoril oči a ona zbadala studňu s vodou. Naplnila 
mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom.“ (Gn 21, 14-20)183 

Nielen Izák, aj Izmael je ako Abrahámov syn pod Božou ochranou a požehnaním. Aj 
Izmaelovi sľubuje Boh plodnosť a početné potomstvo. Izmael, človek púšte, vyhnaný 
svojim otcom, vylúčený zo špecifických dejín zmluvy – a predsa účastník Božieho 
požehnania, ktorého Boh zjavne miluje, ale inak než Izáka, ktorý zostal v zasľúbenej 
krajine. Nielen Izák, ale aj Izmael je prítomný pri Abrahámovom pohrebe. Hoci 
v knihe Genezis po vyhnaní Agar už nepočujeme ani slovo o Izmaelovi, ten sa náhle 
znova vynoril – pri hrobe svojho otca Abraháma, ktorého spolu so svojim bratom 
Izákom pochováva do makpelskej jaskyne pri Mamre. „I  pominul sa Abrahám 
a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. 
Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele. Tam boli pochovaní 
Abrahám i jeho žena Sára.“ (Gn 25, 8-10) Zdá sa, že Izmael má v sebe niečo zvláštneho. 

182 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 158.
183 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 159.
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Boh má s ním špeciálne plány. Najprv sa zdalo, že Izmaelove deti sú ako všetky 
ostatné „“neveriace“ a „pohania.“ A predsa sú Abrahámovým prostredníctvom 
nepopierateľne spätí s biblickými dejinami viery.184 

Mohamed sa narodil roku 570 v Mekke, z kmeňa Kurajšov, ktorý mal v Mekke 
nielen vedúce postavenie, ale bol aj hospodársky najsilnejším na celom Arabskom 
polostrove. Tento kmeň požíval aj nadriadené spoločenské postavenie. Prečo? 
Pretože Kurajšovci medzi iným si robili nárok, že sú najbohatšími a najušľachtilejšími 
potomkami Izmaela, tak majú jedinečný abrahámovský pôvod. To bolo dôležité, 
pretože vďaka tejto genealogickej postupnosti mohli si robiť vladársky nárok na 
Mekku a tamojšiu svätyňu Ka´bu. Podľa tradície túto svätyňu založili Abrahám 
a Izmael.185 

Arabské kmene boli po stáročia „obklopené“ židovským a kresťanským 
náboženstvom, ale pevne sa držali svojich zdedených náboženských zvyklosti. 
A tie boli polyteistické. Konkrétne to znamená, že rôzne arabské kmene uctievali 
na rôznych miestach rôzne arabské božstva, bez toho aby urobili nejaké ústupky 
židovskému a kresťanskému monoteizmu. Staroarabská svätyňa Ka´ba v Mekke 
bola miestom, na ktorom boli zhromaždení rôzni bohovia vo forme panteónu. Na 
nejaký pôvodný monoteizmus, spojený s Abrahámom a Izmaelom, v Mekke nikto 
nepomyslel. V dobe Mohameda uctievali v Mekke vedľa najvyššieho boha (ktorého 
nazývali „Allahom“) predovšetkým  tri bohyne: Manút- bohyňu osudu a smrti, Al-
Lát, bohyňu pastierov a vodcov karaván, a Al-´Uzzu, jej meno znamená „Silná, 
Mocná“. Polyteizmus vtedy bol v Arábii veľmi rozšírený a aj Ka´ba bola miestom 
kultu rôznych bohov a bohýň.

V Mohamedovej dobe existovala skupina Arabov, ktorá sa vzoprela mnohobožstvu 
a uctievali jedného Boha Abrahámovho. Títo mužovia boli označovaní ako „hanifovia“ 
–„hľadači Boha“ alebo „Bohu oddaní“, ktorí sa chceli vrátiť k viere Abrahámovej. Títo 
muži sa rozišli rôznymi cestami po krajinách hľadať náboženstvo Abrahámovo.186 

V starej Arábii museli byť už pred Mohamedom premýšľaví, hĺbavo založení 
jednotlivci, ktorí už nenachádzali uspokojenie v domácich náboženských tradíciách 
a tým ochotnejšie nadväzovali na idey a privlastňovali si niektoré z tých, ktoré 
im  priebežne ponúkali kresťania a židia. Mohamed mohol vo svojom vlastnom 
prorockom posolstve nadviazať na túto tradíciu, ktorá už bola spojená s Abrahámom. 
Ako prorok, ktorý chcel vyburcovať svojich spoluobčanov z náboženskej 
ľahostajnosti, ktorí boli zaujatí iba pozemskými vecami a poukázať na sociálnu 
nespravodlivosť. Obyvatelia Mekky najprv reagujú na Mohameda podobne ako 
kedysi ľudia v Nazarete na „proroka“ Ježiša alebo grécki aténski filozofi na kazateľa 
Pavla. Pokladajú ho za pomäteného. Kto zvestuje niečo také, musí byť posadnutý. 
Korán sám potom obsahuje narážku práve na to: „Tí, ktorí sú neveriaci, by ťa svojimi 

184 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 161.
185 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 163.
186 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 164.
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(zlými) pohľadmi priviedli k pádu, keď počujú napomenutie (t.j. Korán) a povedia: 
On (t. j. Mohamed) je predsa posadnutý.“ (súra 68, 51)187 

Mohamed nebol vtedy jediný „hľadač Boha“, ktorý chcel očistiť staroarabské 
kultové spôsoby a priviesť ich naspäť k monoteizmu. Ale nik okrem neho nebol 
schopný „zvestovať túto myšlienku takým burcujúcim spôsobom“ a postaviť svojim 
krajanom pred oči „hrôzy posledného dňa v takých strašných farbách.“

 Arabi boli dovtedy bez spisov o zjavení a Mohamed sa preto cítil povolaný za 
proroka Arabov. Preberá mnoho z hebrejskej Biblie a čiastočne ju upravuje. Zväčšuje 
raj pre spravodlivých a peklo pre bezbožných. Prorok bol vtedy ešte presvedčený 
o  tom, že túto prastarú vieru uchovali práve Židia, ktorých Korán nazýva „deti 
Izraela“. Túto prastarú vieru poznajú aj kresťania, takže ich možno označovať spolu 
so Židmi ako vlastníkov Písma alebo „ľud Písma“.188

V dobe Mohamedovho prorockého zápasu v Mekke je nápadné, že Abrahámova 
postava bola pre proroka dôležitá predovšetkým ako identifikačná postava 
jeho vlastného zápasu proti mnohobožstvu a modloslužbe. V súre 19 hovorí 
o Abrahámovom spore o modly s jeho otcom, ktorý sa v koráne nemenuje Terach, 
ale Azar. „Otče môj, neuctievaj satana, veď on bol odbojný voči Milosrdnému. 
Otče môj, obávam sa, aby sa ťa nedotkol trest Milosrdného a aby si sa nestal 
satanovým priateľom.“ Jeho otec povedal: „Ty chceš tupiť moje božstvo, Abrahám? 
Ak neprestaneš s tým, potom ťa ukameňujem! A teraz sa odo mňa na dlhšiu dobu 
vzdiaľ.!“ (súra 19, 44-46)

To všetko Mohamed životopisne vyhrotil a využil pre svoje vlastné prorocké 
postavenie. Abrahámove príbehy sú pre neho zrkadlovými príbehmi ťažkej situácie, 
s ktorou bol ako prorok v Mekke konfrontovaný. Mohamed sa zjavne poznal 
v Abrahámovom osude, veď obyvatelia Mekky jeho doby uctievali svojich bohov tak 
ako Abrahámova rodina vo svojej dobe. Abrahám je vzorom dôsledného a prísneho 
monoteizmu, ktorý je presvedčený, že Boh je „Pán ľudstva, ktorý stvoril mňa a na 
správnu cestu ma uvádza a kŕmi i napája ma. Keď som nemocný, uzdraví ma a dá mi 
zomrieť, a potom ma oživí, a praje si len, aby moje viny mi odpustil v deň posledného 
súdu.“ (súra 26,77)189

Ak Boha zatemňujú modly, musia byť modly zvrhnuté, podľa vzoru Abraháma, 
ktorý bol predsa už podľa židovskej tradície obrazoborcom, ničiteľom modlárskych 
obrazov.  „Abrahám povedal: „Prečo uctievate vedľa Boha niečo, čo vám ani 
neprospieva, ani neškodí? Hanba vám čo namiesto Boha uctievate. Či ste takí 
nerozumní?“ (súra 21,67) Vo svetle tohto príkladu lepšie rozumieme charizmatickej 
sile islamského presvedčenia ako sa priznať k jedinému a pravému Bohu.190 

Počas pobytu Mohameda v Medine si sľuboval spojenectvo so židmi, ktorých bolo 
v tom čase okolo 10 tisíc, že budú mu oporou pri obrane spoločnej monoteistickej veci. 

187 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 165.
188 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 167.
189 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 169.
190 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 169.
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Zažil tu však sklamanie.  Židia  v Medine nepomýšľali na to, aby uznali Mohamedov 
nárok na prorocký post, vysmiali ho a odmietli: Načo potrebujeme nového proroka? 
K nám žiadny neprišiel! Na toto odmietnutie Mohamed reaguje výčitkami na adresu 
Židov: sfalšovali Písmo; prekrútili Božie slovo; zatajovali predovšetkým tie miesta 
z Písma, ktoré ukazujú na  jeho, Mohamedovo zjavenie. Od tejto chvíle obrátil sa 
nepriateľsky voči Židom a kruto sa im pomstil.191 

Mohamed využíva osobu Abraháma, aby Arabom oznámil príchod ich vlastného 
proroka, ktorý je samozrejme totožný s jeho vlastnou osobou. Pre neho samého to 
znamená: On, Mohamed je potomkom Abrahámovým a Izmaelovým a prorokom, 
ktorého Boh osobne poslal na Abrahámove prosby.192 

Postoj Židov k Abrahámovi sa idealizuje: Abrahám ako vzorný Žid, verný Tóre. 
Aký paradox! Nežid a bez Tóry žijúci Abrahám sa stáva výlučne židovskou postavou, 
prarabínom a veľkňazom.

V kresťanstve dochádza k stále silnejšiemu pokresťančeniu Abraháma. Z Abrahám 
je príkladný kresťan ešte pred Kristovým príchodom. Tiež môžeme povedať aký je 
to paradox: – nežid a nekresťan Abrahám sa stáva výlučne kresťanskou postavou, 
s ním teraz kresťania upierajú Židom status zmluvy Božieho ľudu.

Konečne aj v islame dochádza po začiatočnom zdôrazňovaní „Abrahámovho 
náboženstva“, spoločného židom, kresťanom a moslimom k zmene postoja. V druhej 

191 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 175.
192 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 177.

Jeden z množstva citátov z Koránu, ktorý zdobí moslimskú mešitu.  
(Foto: M. Lipták)
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fáze Mohamedovej misie dochádza k stále silnejšiemu zdôrazňovaniu Abraháma 
ako vzorného moslima – oddelene od židov a kresťanov. Aj to je paradox –nežid, 
potom židovský a kresťanský hrdina viery, Abrahám sa stáva výlučne moslimskou 
postavou s ktorou teraz moslimovia upierajú židom a kresťanom pravú vieru.193

Tak bol Abrahám pre moslimov už oddávna veľkým prorokom. Je zrejme, že týmto 
spôsobom Korán odmieta nárok judaizmu a kresťanstva na status jediného pravého 
náboženstva, lebo v jeho interpretácii nebol Abrahám ani žid, ani kresťan, ale prvý 
moslim: veriaci monoteista, vyvolený Bohom dávno predtým, než existovala Tóra 
a evanjelium – obe knihy síce posvätné, ale židmi a kresťanmi chybne vysvetľované. 
Islam sa tak skrze Abraháma môže legitimizovať ako najstaršie a zároveň najpravejšie 
náboženstvo, náboženstvo, ktoré vyučovali všetci proroci, a ktoré novo a definitívne 
zvestoval Mohamed.194 

Jeruzalem
Je rovnako vzácny všetkým trom spomenutým náboženstvám. Je to mesto 

Abraháma, ktorý sa tu mal stretnúť s kňazom Melchisedechom a na Boží pokyn spútať 
svojho syna Izáka a obetovať. Je to aj mesto Dávida a Šalamúna, mesto Hasmonejcov 
a Herodesov. V dlhých a premenlivých dejinách sa Jeruzalem stal svätým mestom 
troch svetových náboženstiev. Postupne v ňom stála hebrejská svätyňa, synagóga, 
byzantská bazilika, mešita, križiacky kostol a zasa mešita. Herodes Veľký nechal 
ohradiť Chrámovú horu majestnátnym múrom, ktorý má dodnes zachované 
niektoré fragmenty. Týči sa do výšky takmer 12 metrov a skladá sa z masívnych, 
opracovaných kameňov. Ale Jeruzalem, ktorý mal podľa ľudovej etymológie 
znamenať „mesto pokoja“, sa stalo mestom nepokoja. Nemožno prehliadnuť, že 
každé z  troch abrahámovských náboženstiev si na  Jeruzalem právom robí nárok. 
Avšak zároveň žiadne z nich nechce brať na vedomie práva tých ostatných. A tak 
je dnes tých 15 hektárov chrámového priestranstva najspornejším kúskom zeme 
na tejto planéte, kde má ako sa v našich časoch ukázalo, čo len najmenší náznak 
na zmenu krvavé následky.

Nie málo židov by radi videli opäť vystavaný chrám, modlí sa za to trikrát denne, 
už stavajú model, zbierajú peniaze a vzdelávajú kňazov. Väčšina dnešných židov však 
nechce znovu stavať chrám a už vôbec nechce – čo by iste nasledovalo – obnoviť 
krvavé zvieracie obety.

Aj  časť kresťanov by si priala chrám znovu vybudovať, ale len preto, že by 
v tom videli predznamenanie Kristovho opätovného príchodu. Väčšina kresťanov 
je naopak spokojných s  doterajšími miestami pre bohoslužbu a  nepraje si znovu 
budovať chrám, pretože by to mohlo viesť ku  konfrontácii so  židmi – a  to by sa 
mohlo stať veľmi ľahko.

Podobne nie málo moslimov je ochotných do poslednej kvapky krvi brániť Skalný 

193 Kuschel, K.,J., Spor o Abrahama, s. 194.
194 Küng, H., Spor o abrahamovské dědictví, In:  ŽIDOVSTVÍ, s.29.
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dóm a mešitu na chrámovom priestranstve a nedopustiť výstavbu nového chrámu. 
Väčšina moslimov na druhej strane nechce viesť o „svätú skalu“ novú vojnu.

Toto je mnohoznačná a dosť nebezpečná situácia a isté je len jedno: určite nebude 
skutočného mieru medzi židmi, kresťanmi a moslimami, ak sa nenájde nejaký spôsob 
mierového spolužitia pre Jeruzalem a jeho Chrámovú horu.195 

Pre židov zostane Jeruzalem ako mesto Dávidovo, náboženským strediskom 
a mestom ich túžob a Chrámová hora miestom prvého, druhého (a možno aj tretieho) 
chrámu.

Ale: smú židia zabúdať, že mesto bolo jeden a  pol tisícročia pod  kresťanskou 
a  moslimskou nadvládou, a  že Jeruzalem je svätým mestom aj  pre kresťanov 
a moslimov?

Pre kresťanov zostane Jeruzalem ako mesto Ježiša Krista a prvokresťanskej obce, 
matkou všetkých cirkví na planéte a Chrámová hora miestom, kde sa Ježiš modlil, 
kde pôsobil a kázal.

Ale: smú kresťania zabúdať, že toto mesto bolo viac než tisíc rokov izraelsko - 
židovské, že mnoho znamená aj  pre moslimov? Kresťania by mali svoju nádej 
zameriavať nie k „pozemskému“ ale k „nebeskému“ Jeruzalemu.

Pre moslimov zostane Jeruzalem ako mesto Mohamedovo po Mekke a Medine, 
tretím najsvätejším mestom a  Chrámová hora miestom, odkiaľ Prorok vystúpil 
na nebesia.

Ale: smú moslimovia zabúdať, že mesto Jeruzalem bolo najskôr 1700 rokov 

195 Küng, H. , Zničení Jeruzaléma a konec teokracie, In: ŽIDOVSTVÍ, s.114.

Pohľad na súčasný Jeruzalem. Mesto si zachovalo pôvodné hradby.  (Foto: J. Pramuka)
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mestom židov a potom kresťanov, a až potom sa stalo mestom moslimov?196 
Vidíme, že sú tu spoločné znaky, a predsa ako rozdeľujú príslušníkov spomenutých 

náboženstiev. Jednotlivo si ich predstavme, aby sme v mene jediného Boha, ktorého 
všetky tri náboženstva vyznávajú, našli ohlasovaný pokoj.

Ešte jeden pohľad na tieto tri spomenuté náboženstva
Čiastočne zhodnoťme náboženstva ako sa prejavujú v Európe, konkrétne 

v strednej a východnej Európe. O Ruskej pravoslávnej Cirkvi  môžeme hovoriť ako 
o mučeníckej. Invázia Antikrista, tak nazvali revolúciu v Rusku pravoslávni biskupi. 
Nie sú to iba prázdne slová, lebo nenávisť komunistov voči Cirkvi bola už predtým. 
V roku 1917 komunisti prešli od slov k činom.

V roku 1917 Cirkev v Rusku bola najväčším a najživším spoločenstvom  pravoslávia 
vo svete. V jesení, keď vláda cára padla a moci sa ujali boľševici,  bola ich pozornosť 
v prvom rade sústredená na Cirkev. Už 7.novembra 1917, štvrtý deň po prevrate, 
cirkevná synoda ohlásila manifest, v ktorom „boľševickú revolúciu“ nazvali inváziou 
Antikrista a zlostného bezbožníctva.  V nedeľu 11. novembra v moskovskej katedrále 
Krista Spasiteľa bola slávená slávnostná liturgia za zabitých počas prevratu. O deň 
neskôr kňaz Joann Koczurov v Carskeho Sela viedol kajúcu procesiu za ukončenie 
bratovražednej vojny. Obe tieto udalosti víťazní boľševici vzali ako zámienku 
k  vypovedaniu vojny pravoslávnym kresťanom. Oddiel boľševikov z Petrohradu 
obsadil Carské Selo a zastrelil kňaza. Takým spôsobom sa Koczurov stal prvým 
novým mučeníkom ruskej pravoslávnej Cirkvi.

Boľševická vláda rýchlo uviedla ďalšie nasledujúce proticirkevné dekréty. 
Posledný deň v roku 1917 zakázali cirkevné sobáše. Cirkev postavili mimo zákon. 
Kláštory, školy, tisíce spoločenstiev bolo z právneho hľadiska postavené mimo 
zákon, čiže prestalo oficiálne existovať. Tolerované boli iba jednotlivé farnosti, ale 
pod podmienkou, že dostali súhlas na verejnú náboženskú činnosť, čo nebolo ľahké, 
ak si uvedomíme, že boľševici posudzovali všetko podľa hesla – čo je cirkevné, to 
akoby bolo „nepriateľské voči ľudu.“

25. januára v kijevskom kláštore Pečerskej larvy, bojová jednotka červených 
brutálne zabila metropolitu Vladimíra, najstaršieho spomedzi bezmála 200 ruských 
biskupov. Bol to ďalší šok pre pravoslávnych. Veriaci v novom vyhlásenom sovietskom 
štáte sa cítili ako lovná zver. Tisíce z nich bojovali s nepriateľským režimom. Začala 
sa krvavá bitka, v ktorej cirkev ako fyzicky slabší protivník prehráva. Boľševici zabili 
vtedy okolo 20 tisíc pravoslávnych aktivistov, ako laikov, tak aj duchovných. Len 
malá časť z nich padla so zbraňou v ruke, väčšina slovom posmeľovala spolubratov 
k  odporu. Medzi obeťami boli aj biskupi, ako zastrelený metropolita Permu 
Andronik, alebo metropolita Tobolska Hermogen, ktorého kati niekoľko dni vozili 
loďou po rieke Tobol  až ho utýrali k smrti. Obaja zomreli v júni 1918. V septembri 

196 Küng, H., Otázky pro budoucnost, In:  ŽIDOVSTVÍ, s.115.



95

Po krutom boľševickom prenasledovaní a ničení, nastala doba náboženskej slobody. Veriaci opäť začali  
budovať a opravovať chrámy. Tento pravoslávny chrám Krista Spasiteľa v  Kaliningrade bol postavený 
v  rokoch 2004 - 2006 v  modernom rusko-byzantskom štýle. Najvyššia chrámová veža dosahuje výšku 
73 metrov a pozlátené veže sú dominantou mesta. Kapacita chrámu je pre 3000 veriacich. (Foto: M. Lipták)
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patriarcha Tichon, najvyšší predstaviteľ Cirkvi poslal list kňazom, v ktorom ich 
vyzýval k návratu do svojich farnosti a naďalej konať Božie služby.

 Skutočný šok medzi veriacimi vyvolal prijatý tento dekrét v nedeľu 13. 1. 1918. 
Väčšina duchovných poslúchla toto nariadenie, ale protikresťanský boj trval naďalej. 
Boľševici nepomýšľali zastaviť rozbehnutý stroj útlaku. Symbolom ich krutosti sa 
stala masakra v Astrachane (máj 1919) keď do náboženskej procesie idúcej pod 
cirkevnými zástavami rozstrieľali guľky guľometov umiestnených na jej ceste.

Proticirkevný teror trochu utíchol v čase najväčších bojov počas vojny s Poľskom 
(leto 1920) keď červené Rusko potrebovalo vojsko na západnom fronte. Napriek tomu 
komunisti našli ďalšiu príležitosť na útok: hlad v Povolží. Do boja s hladom v prvom 
rade sa postavila Cirkev aby pomohla hladujúcim. Vo februári 1922 patriarcha Tichon 
apeloval na duchovenstvo, aby odovzdalo pre chudobných a hladujúcich kostolné 
poklady – kalichy, bohaté tkaniny a iné vzácnosti. Toto boľševici nemohli dovoliť, 
lebo by sa ukázalo, že Cirkev je pravým ochrancom ruského ľudu. Rýchlo verejne 
vyhlásili, že to vlastne Cirkev sa bráni vydať poklady. V celej krajine sa zorganizovali 
bojovné skupiny, ktoré násilím vnikali do chrámov, rabujúc odtiaľ sväté obrazy, 
striebro a pod. Cirkevná vrchnosť nemala možnosť brániť sa obvineniu. Pokúsili 
sa brániť kostoly, na čo iba čakali boľševici. V druhej kampani proticirkevného 
teroru zabili dva tisíc kňazov a iných ľudí spojených s Cirkvou. Jednou z obetí bol 
metropolita Leningradu Veniamin  zastrelený v auguste 1922.

Zdecimovaná Cirkev stála pred rizikom fyzického zničenia. Nakoniec v roku 
1925 zomrel patriarcha Tichon, predstavení biskupi sa nemohli zvolať na synodu, 
aby si zvolili nového nástupcu. 

V ťažkej situácii metropolita Nižného Novgorodu Sergius, ktorý počas chýbajúceho 
patriarchu plnil funkciu predstaveného cirkvi, ohlásil v júli 1927 deklaráciu lojálnosti 
voči vláde. Táto deklarácia priniesla veriacim aspoň existenčné možnosti v rámci 
sovietskeho práva, čo vzbudilo medzi mnohými veriacimi odpor. Sergius bol 
obvinený ako zradca kresťanských zásad a paktovanie s režimom, vnímaným ako 
vtelenie Antikrista. V roku 1930 mu z toho dôvodu 30 biskupov odoprelo poslušnosť 
a prestali jeho meno spomínať v liturgickom kánone.

V rokoch 1930-1934 bolo zničených 30% ruských kostolov Cerkvi. Nasledujúcim 
aktom vojny s ruským kresťanstvom bola tzv. Veľká čistka roku 1937. Stalin rozkázal 
zastreliť všetkých duchovných, ktorí sa nachádzali v pracovných táboroch. V rokoch 
1937-1938 boľševici zabili 100 tisíc pravoslávnych, veľkú časť tvorili duchovní. 
Odhaduje sa, že vtedy prišiel o život každý druhý ruský pravoslávny kňaz. V plánoch 
Stalina mala byť zlikvidovaná celá Cirkev. Nestalo sa tak a boľševické impérium 
pominulo, ruská Cirkev sa obrodila.197

Po páde tzv. železnej opony čiže po rozklade Sovietskeho zväzu a vymanenia 
sa spod vplyvu jeho satelitných štátov nastal prudký nárast ľudí, ktorí sa hlásia 
k náboženstvu. Zvlášť je to vidieť v Rusku, kde v priebehu posledného štvrťstoročia sa 

197 Borkowicz, J., Ruská cirkev mučeníkov, In: Przewodnik katolicki, Nr.48, 3.12.2017, s.38-39.
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zdvihol počet ľudí hlásiacich sa k náboženstvu z 37 % na 71%. Udivuje skutočnosť, že 
v komunistickom režime kde represívne sa bojovalo proti náboženstvu a systémovo 
sa hlásal ateizmus, teraz nastal návrat k náboženstvu. Pravoslávne náboženstvo 
zaznamenalo veľký nárast aj v ostatných krajinách napr. v Bulharsku sa dnes hlási 
k pravosláviu 75% obyvateľstva, na Ukrajine  je to 78%.

 Bádatelia to vysvetľujú, že je to spojené s pocitom posilnenia národnej identity, to 
znamená,  že byť pravoslávnym je dôležité pre skutočnosť zostať pravým obyvateľom 
danej krajiny, teda vlastencom a nie iba obyvateľom.

Niektoré krajiny strednej Európy naďalej sú katolícke, ale zaznamenali veľký 
úbytok ľudí hlásiacich sa k svojmu náboženstvu. Najradikálnejšiu sekularizáciu 
zaznamenali v Českej republike kde v priebehu posledných 25 rokov z celkového 
počtu obyvateľstva sa hlásilo  44% ku katolíckej Cirkvi, ten počet  poklesol na 
súčasných 21%, v Maďarsku zo 63% spred štvrťstoročím sa dnes hlási 56%, v Poľsku 
ako bašte katolicizmu v strednej Európe zaznamenali tiež pokles z 96% na súčasných 
87%. Aj na Slovensku je badateľný tento trend a v súčasnosti sa podľa štatistík hlási 
ku rímskokatolíckemu náboženstvu 62%, k evanjelickej cirkvi sa hlási 5,9% a ku 
gréckokatolíckej cirkvi 3,8%. Za posledných 10 rokov klesol počet katolíkov o 361 
tisíc, evanjelikov o 57 tisíc a gréckokatolíkov o 13 tisíc. Viac ako 725 tisíc je bez 
vyznania.

Ak by sme hodnotili aktívnu účasť na bohoslužbách, čiže praktizovanie viery, tak  
každý štvrtý katolík v celom regióne strednej a východnej Európy tvrdí, že každý 
týždeň chodí do kostola, u pravoslávnych je to každý desiaty. Okrem toho katolíci 
oveľa častejšie pristupujú k svätému prijímaniu ako pravoslávni, aj Písmo sväté čítajú 
častejšie. 

Ak by sme to porovnali s kresťanmi na iných kontinentoch alebo s moslimami, 
obyvatelia nášho regiónu prejavujú menšiu angažovanosť pri náboženských 
aktivitách. Celkovo okolo 86% respondentov odpovedá, že verí v Boha. Najväčší 
počet sa hlási v Gruzínsku (99%), Arménsku (95%), v Moldavsku (95%) v Rumunsku 
(95%) a v Bosne (94%).

Najhoršie je to v Čechách (29%), Estónsku (44%) a podobne je na tom aj 
v Lotyšsku.198

Situácia v ostatnej časti Európy.
Náboženská situácia vo Francúzsku. Frankovia ako prví prijali kresťanstvo na 

našom kontinente, vďaka čomu má Francúzsko právo byť najstaršou dcérou Cirkvi 
v Európe. Má slávnu minulosť a svätcov, ktorí žiaria po celej Európe. Slávu a svätosť 
francúzskemu katolicizmu dokazujú gotické katedrály v Paríži, Chartres, Amiens, 
Beauvais, Remeš, Rouen a mnoho ďalších miest.

Počas francúzskej revolúcie obetovala Cirkev vo Francúzsku veľa mučeníkov. 
Revolúcia (1789) mala katastrofálne následky pre katolícku Cirkev. Prvým 

198 Kurasinska, A., Przewodnik katolicki, Nr. 20, 21,05.2017, s. 8.
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krokom bolo „oslobodenie“ miestnej Cirkvi od Ríma, potom zabavenie všetkého 
cirkevného majetku a presun kňazov do funkcie vládnych úradníkov. V tom čase 
bolo deportovanie odporujúcich kňazov (dekréty z mája a augusta 1792) viedlo 
k vyhosteniu 30-tisíc kňazov z krajiny, tisíce kňazov bolo uväznených a stovky 
popravených.

 Prenasledovanie cirkvi – kňazi mali zakázané vyučovať, mnohí kňazi a dokonca 
rabíni boli nútení vstúpiť do sekulárneho života, podporovali sa kňazské manželstvá. 
Obdobie prenasledovania kresťanstva vo Francúzsku je ukončené podpisom 
konkordátu medzi pápežom Piom VII. a Bonapartem v r. 1801.

Cirkev v súčasnosti – v roku 2004 sú zakázané „vo verejných školách značky 
a symboly u žiakov, ktorí by okázalo prejavovali náboženskú príslušnosť. Cirkev má 
odluku od štátu, ale teší sa uznaniu štátu. S jej zástupcami sa rokuje na najvyšších 
úrovniach v otázkach veľkých spoločenských diskusií alebo etiky. Náboženské školy 
predstavujú 18% všetkých francúzskych škôl. V mene slobody majú základné školy 
v stredu voľno, aby umožnili žiakom zúčastniť sa na katechéze. Aj v mene úcty 
k viere využíva štát nemocničných a väzenských kaplánov, podobne aj v armáde. 
Francúzska republika pokrýva náklady na údržbu chrámov postavených spred roka 
1905, pretože patria štátu.

Hoci väčšina obyvateľstva deklaruje príslušnosť k náboženskej tradícií, Cirkev má 
vo Francúzsku prakticky menšinový charakter a sekularizácia spoločnosti dosiahla 
vážnu úroveň. V roku 1952 deklarovalo 80% Francúzov svoju vieru v Boha a 27% 
chodilo pravidelne do kostola. V roku 2001 sa 69% Francúzov nazvalo ako veriaca 
skupina a 10% v nedeľu navštevuje kostol. Dnes je 64 % považovaných za veriacich 
a množstvo praktizujúcich sa pohybuje okolo 4%. Každý štvrtý Francúz deklaruje 
svoju vieru v reinkarnáciu. V roku 2017 zomrel slávny teológ René Laurentin, ktorý 
túto situáciu nazval –„á la carte religiozitou“ – kde si každý ako v reštaurácii vyberie 
pravdu viery podľa svojho vkusu.199

Veľká Británia – oficiálnym náboženstvom je kresťanstvo reprezentované 
anglikánskou cirkvou. Stúpenci tejto vetvy kresťanstva sú známi ako protestanti 
a tvoria väčšinu populácie, aj keď Katolícka cirkev je tu tiež značne zastúpená. 
Kresťania tvoria prevažnú časť obyvateľstva (71%) ale v multináboženskej Británii 
sa praktizujú všetky ďalšie náboženstva vrátane budhizmu, hinduizmu, judaizmu 
a islamu. Okolo 23 % populácie sa nehlási k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu.200

Nemecko. Podľa štatistických údajov z roku 2017 patrí ku Katolíckej cirkvi 
a  Evanjelickej cirkvi v Nemecku necelých 44,8 miliónov ľudí (23,3% katolíkov 
a 21,5% evanjelikov). Štatistiku vypracovali na základe údajov o krstoch, výstupoch 
a vstupoch z/do cirkvi za posledných päť rokov a je v nej zohľadnený aj demografický 
vývoj v Nemecku. Katolícka cirkev v roku 2017 stratila 167 504 veriacich a získala ich 
menej ako 10- tisíc. V Nemecku je zhruba 30% katolíkov a rovnako 30% evanjelikov, 

199 Zdroj: internet.
200 Zdroj: internet.
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no z týchto 30% katolíkov sa dá asi o polovici povedať, že sú nejako spojení s cirkvou, 
aspoň príležitostne chodia do kostola, prijímajú sviatosti. Skutočne praktizujúcich 
– každú nedeľu chodia na sv. omšu sú asi 10%.

Pomerne veľa ľudí vystupuje najmä pre cirkevnú daň z cirkvi, ale ešte väčší problém 
je v nízkej pôrodnosti – pribúda málo nových členov cirkvi. V Nemecku sviatosť 
pokánia v podstate zanikla, nespovedajú sa ani tí najsilnejšie veriaci katolíci. Takmer 
nemajú nových kňazov. Veľmi málo manželských párov má cirkevný sobáš.201

A čo židovstvo?
Ako je to byť nábožným Židom v súčasnom svete? Mnohí sa k tejto téme nechcú 

201 Zdroj: internet.

Wells v juhozápadnom Anglicku.  Wellská katedrála anglikánskej cirkvi bola postavená v rokoch 1175-
1490. Prevažná časť bola postavená v  ranogotickom slohu. Hlavná chrámová loď aj  priečna chrámová 
loď sú príkladom gotického slohu v rannom období gotiky. Neskôr bola dostavba zvýšenej hlavnej veže 
a hlavnej kaplnky, ktorá bola dokončená r.1326. Impozantné priečelie je rozvinuté do šírky a sotva v ňom 
už poznáme francúzsku dispozíciu s dvoma vežami. Vertikálne aj horizontálne je bohato členená slepými 
arkádami, štítmi a výklenkami, do ktorých sú vložené početné sochy. (Foto: J. Ferenčík)



100

vôbec vyjadrovať. Medzi mladými sa môžeme dozvedieť, keď úprimne hovoria, že 
ich babička bola Židovka, ale to ukrývala. Medzi židovskou komunitou sú ľudia, 
ktorí si dávajú na svoju hlavu kipu, vo svojom dome vešajú pri dverách mezuzu 
s textom Tóry, začínajú obnovovať židovské tradície, sláviť sviatky, chodiť do 
synagógy, ale to ich ešte nespája s vierou, skôr je to manifestácia židovskej kultúry.  
Udržiavať židovskú tradíciu nie je ľahké, zvlášť ak niekto chce byť verný ortodoxii.  
Len samotné stravovanie podľa Tóry je veľmi komplikované. Samotné zabíjanie 
zvierat ak má byť podľa Tóry je v niektorých krajinách ťažko prístupné. Podobne 
je to aj v samotnej domácnosti s prípravou jedál, musia byť dva druhy servisu- 
jeden na mliečne výrobky, druhý pre mäsové, nesmú sa použité príbory ani umývať 
v rovnakých nádobách.202

Určite si to mnohí všimli a rozdielne to hodnotia, že terajší pápež František 
chodieva na svoje apoštolské cesty do krajín, kde katolícka cirkev má absolútnu 
menšinu. Spomeniem iba niekoľko – návšteva Azerbajdžanu moslimský štát, 
kde kresťanov žije okolo 2 tisíc, pôsobí tam 1 biskup a 5 kňazi, Mjanmarsko 
podiel kresťanov v tejto budhistickej krajine činí zhruba 1%, Bangladéš chudobná 

202 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15.01.2017, s. 33.

Rodina zapaľuje  sedemramenný svietnik na Vianoce. Židia, ktorí sa prispôsobili v kultúre aj civilizácii 
okolitému nežidovskému svetu, slávili od polovice 19. stor. kresťanské Vianoce a židovské sviatky chanuka. 
Na  tento spôsob vznikol osobitný a  zvláštny sviatok vianuka. Nemal prirodzene nič viac dočinenia 
s rozdielnym pôvodom Vianoc a chanuky. Išlo iba o to, ako by sa symbolicky mohli veriaci, a najmä deti 
podieľať na oboch kultúrach. (Foto: K. Rakič)
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moslimská krajina 90% moslimov, 0,3% katolíkov čo je asi 80 tisíc, vo Švédsku žije 
113 tisíc katolíkov čo je 1% populácie, pôsobí tam 141 kňazov, Maroko moslimský 
štát, žije tam 23 tisíc katolíkov, majú 1 kardinála, 3 biskupov a 46 kňazov, v Japonsku 
kde kresťanov je sotva pol percenta celého počtu obyvateľstva, v Albánsku žije 
3  mil. obyvateľov, 50% tvoria moslimovia, 35% pravoslávni, a 10% katolíci, Južná 
Kórea počet katolíkov v posledných dvoch desaťročiach stúpol o 50%, v roku 2018 
žilo tam 5 866 510 katolíkov čo je 11,1% z celkového počtu obyvateľstva. Aj tam 
registrujú znížený počet veriacich zúčastňujúcich sa nedeľných sv. omší. V Japonsku 
kde kresťanov je sotva pol percenta z celkového počtu obyvateľstva, počas návštevy 
pápeža Františka, japonská novinárka Atsuko Kusanagi, ktorá  ho sprevádzala 
povedala: „Dnes je najmenej katolíkov v histórii Japonska. Prenasledovania neboli 
schopné zničiť našu vieru ale v XXI. storočí veriacich je čoraz menej. Taká situácia 
dotýka sa nielen kresťanstva, ale aj iných náboženstiev.203

Dnes väčšina Židov žije podľa bežných zvyklosti súčasného sveta. Stáva sa, že sú aj 
takí, ktorí majú vo svojej domácnosti goja (nežida, sluhu), aby im posluhoval v čase 
sabatu, alebo vykrútil žiarovku v chladničke, aby ani náhodou nezasvietila. Pre 
mnohých Židov sabat však znamená toľko, ako pre nás nedeľa. Jednoducho nejde 
sa do práce. Čo možno na nich obdivovať, je skutočnosť, že sa nehanbia navonok 
manifestovať svoju vieru. Nepripustia, aby im ktosi povedal, že je to súkromná 
záležitosť a nie je potrebné to verejne prejavovať. 

Zdá sa, že dialóg s judaizmom je nemožný. My sa zaujímame o judaizmus, ale pre 
nich kresťanstvo nie je predmetom záujmu. A dialóg môže fungovať iba vtedy keď 
obe stránky sú ochotné navzájom komunikovať.204 

Moslimovia sú iba hrozbou?
Máme trocha skreslený pohľad na moslimov. Média nás ovplyvnili tým, že 

nám zverejňujú prevažne ich kriminálne skutky, alebo ukážky z bojov na Blízkom 
Východe. Ľudia, ktorí pracujú s moslimami, ktorí prišli do Európy ako migranti, 
predovšetkým do Nemecka ináč ich hodnotia. Dr. Johannes Hartl, doktor teológie, 
katolícky evanjelizátor, hovorca, od roku 2011 spolu so svojou manželkou vedie dom 
neustálej modlitby v Augsburgu. Tento pán má svoje skúsenosti, o ktoré sa podelil 
s reportérom. Hovorí: Moslimovia sú tiež milované Božie deti. Väčšina z  tých, 
ktoré poznal a s nimi sa stretol nielen v Nemecku, ale aj na Blízkom Východe sa 
nestotožňujú s radikálnym islamom. Bohužiaľ v Nemecku nevidia veľa kresťanov žiť 
vieru. Podľa štatistik polovica Nemcov je pokrstených, ale chýba im praktizovanie 
svojho náboženstva. Len málo z nich chodievajú do kostola. A mnoho moslimov 
skutočne hľadá vieru. Veľa z nich sa už dalo pokrstiť, počíta sa to na tisícky. Máme sa 
za nich modliť, lebo skutočne zo strany radikálneho islamu je tu skutočne hrozba pre 
nich. Vo svojich krajinách často nepočuli o Ježišovi, hoci dnes na Blízkom Východe 

203 Klosowski, M., Malý Kosciól, mloda wiara, In Przewodnik katolicki , Nr.48, 1.12.2019, s. 18-19.
204 Bialkowska, M., Moja siostra judaizm, In: PRZEWODNIK KATOLICKI,  Nr. 3, 15.01.2017, s. 33.
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sa dejú neskutočné veci. 
Cestujem, stretávam sa tam s moslimami, 

ktorí uverili v Ježiša. V Iráne v priebehu 
posledných  piatich rokov prijalo kresťanstvo 
viac než predtým za celé tisícročie.  Možno 
to znie nedôverčivo, ale stretol som desiatky 
moslimov, ktorým sa snívalo o  Ježišovi. 
Poznal som migranta z Iránu. Vo sne Ježiš mu 
kázal utekať z miesta, v ktorom býval. Keď 
sa zobudil, ukázalo sa, že ho stíha polícia. 
Poznal som aj dievča, ktoré v našom dome 
modlitby na premietaní filmu o Ježišovi 
vykríkla: „Ja poznám toho človeka! On ma 
zachránil!“ Potom rozprávala, že plaviac sa 
loďou cez Stredozemné more, spadla do 
vody a On ju vytiahol. To ukazuje, že Boh sa 
zaujíma o moslimov a miluje ich.

Ako pracovať s moslimami? - pýta sa 
reportér. Nestačí dať im do ruky  leták, je 
potrebné sa s ním zblížiť, pozvať ich do 
domu na obed, rozprávať sa s nimi. Pre nich 
rozprávanie o viere je celkom normálne. 
V Tunisku som rozprával o viere s každým 
taxikárom. Za každým som počul otázku či 
som moslimom. Nie som, odvetil som, ale 
verím v Ježiša. Ich odpoveď bola „skutočne? 

Povedz mi niečo o tom.“ Oni sú veľmi úprimní, treba im poskytnúť bezpečný priestor, 
aby mohli o Ježišovi počúvať. V dome modlitby v Augsburgu organizujeme pre nich 
špeciálne večierky, počas ktorých premietame film o Ježišovi v arabskom jazyku. 
Prichádzajú tí, ktorí chcú. Pripravujeme pre nich jedla, ktoré môžu jesť. Je jeden 
kľúč, ktorý otvára každé srdce. To je kultúra úcty. Keď prichádzajú do nášho domu, 
vítame ich v dverách. Každému podáme ruku a hovoríme: „Vítajte. Dobre, že ste 
prišli. Nie sme tu, aby sme vás obracali, ale chceme vám ukázať v čo veríme my. 
A vy sa sami rozhodnite“.  Po filme sú rozhovory, a kto chce môže si vziať domov 
aj akési materiály na čítanie. Po dvoch týždňoch ich pozývame na diskusiu o viere. 
Nejde o to, aby sme ich obracali. Oni sami sú schopní nájsť pravdu. Moslimovia 
tu v Nemecku žijú medzi nami. Môžeme ich pozývať na obed, na kávu. Môžeme 
ich počúvať a nie iba rozprávať. Nemusíme ich zmeniť, vystačí, že ich máme radi. 
Myslím, že veľa z nich je bližšie Božieho kráľovstva než mnoho  sekularizovaných 
Európanov. Oni skutočne stále myslia na Boha.205

205 Mazur, J. Przewodnik katolicki, Nr.48, 3.12.2017, s.36-37.

Mešita v malej dedine na severnom Cypre.  
(Foto: M. Lipták)
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Som budhista 
Narodil som sa v Austrálii, mám japonských, írskych a anglických predkov. Ako 

17-ročný som sa rozhodol  preskúmať svoje japonské korene. Už vtedy som sa zaujímal 
o bojové umenia džudo a karate. No ako som prehlboval svoj záujem, dozvedel som 
sa, že karate znamená „prázdna ruka“ a džudo „jemná cesta“, a že k úspechu nevedie 
násilie a nátlak, ale to, že človek sa stane takým vyspelým a uvedomelým, že mu 
nemožno ublížiť. Avšak na to, aby mohol človek zostať sústredený a v strehu, treba 
veľa trénovať. Existuje porekadlo vzťahujúce sa na  situáciu, keď človeka napadnú 
mečom: „Začiatočník vidí len to, kde meč je, a nemôže sa pohnúť. Majster vidí, kde 
všade meč nie je a pokojne tam vstúpi.“

Neskôr som objavil pokojné, usmievavé, akceptujúce tváre budhových sôch, ktoré 

Skupina budhistických mníchov. V budhizme bol rád otvorený pre každého, kto bol pripravený 
akceptovať jeho pravidlá, nezávisle od vlastnej kastovej príslušnosti a nezávisle od toho, či bol ženatý 
alebo nie, pokiaľ však nebol chorý, zadĺžený alebo na úteku. Rád bolo možné kedykoľvek opustiť. To viedlo 
k tomu, že napr. v Thajsku ešte aj dnes bol takmer každý mladý muž aspoň na niekoľko mesiacov poslaný do 
kláštora. Kto však chce zostať členom rádu, musí absolvovať noviciát ako prípravnú dobu. Po jeho ukončení 
predstúpi nový kandidát minimálne pred desať mníchov a trikrát požiada o prijatie do rádu. Keď sa tejto 
žiadosti vyhovie, je uchádzač plnohodnotným členom rádu. Na znak toho si oholí vlasy na hlave a nový 
mních dostane odev oranžovej farby, britvu, misku na almužnu a niekoľko drobných vecí, ktoré potrebuje 
pri telesnej hygiene. Kto si oholil vlasy na hlave, rozlúčil sa tak so svetskou spoločnosťou a jej pravidlami. 
Oholením hlavy dali budhistickí mnísi najavo svoju príslušnosť k rádu. (Foto: E. Saloň)
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ma silno priťahovali. Tu pred nimi bolo miesto, kde som mohol sedieť a nikto ma 
neprišiel kritizovať, kde som nemusel byť v strehu a mohol som byť len chlapcom 
– uvoľneným a šťastným. Po rokoch sa budhove tváre stali reálnejšími, lebo som 
sa začal stretávať s budhistickými mníchmi a mníškami, ľuďmi, ktorí vedeli veľmi 
podrobne vysvetliť, prečo a ako vyzerajú tak pokojne. V podstate to bolo preto, lebo 
sa prestali trápiť. „Ak sa niečo dá urobiť, urob to. Netráp sa. Ak sa niečo nedá urobiť, 
potom sa to nedá urobiť. Netráp sa.“

Toto je jedna z  najcennejších vecí, ktoré som objavil ako budhista. V  každej 
situácii možno vždy urobiť niečo užitočné. Nezáleží na tom, aké ťažké či nemožné 
sa niečo môže zdať, vždy existuje vysvetlenie a vždy je niečo, čo sa dá urobiť ďalej. 
Napríklad, ak zlyhám pri skúške a cítim sa strašne, budhistické učenie mi radí, aby 
som preskúmal, čo si myslím, že som. Som iba zbierka úsudkov iných ľudí, dobrých 
alebo zlých. Alebo naozaj mám realitu a podstatu, ktorá je už kompletná a celostná, 
a predsa sa súčasne vyvíja so všetkým, dobrým či zlým čo robím? Toto pochopenie 
mi pomáha v živote napredovať. Ak sa odrazu ocitnem pred vrchom, buď doslovne, 
alebo obrazne, môžem si buď porazený sadnúť, alebo začať krok za krokom liezť 
hore. Človek sa stane dobrým horolezcom len vtedy, keď lezie na  horu. To isté 
platí o každej ľudskej situácii. Súcitnejšou osobou sa môžem stať len súcitnejším 
konaním, dobrým vodcom dobrým vedením, dobrým stúpencom tým, že sa naučím 
byť lojálny k tým, ktorí boli určení na to, aby viedli.

Môj budhistický učiteľ mi hovorí, že sa musím naučiť milovať problémy tak ako 
čokoládu! Myslí tým, že problémy poskytujú príležitosti na rozvíjanie múdrosti, aby 
človek v každej situácii videl najlepšiu cestu dopredu. Hoci skúsenosť šťastia by sa 
mala naplno vychutnať, je nestála a ustavične sa mení – práve tak, ako problémy. Nič 
netrvá večne.

Hoci mám vyhradený čas na meditáciu, usilujem sa zostať v „meditatívnom stave 
mysle“ po  celý deň, čo je cieľom celej spirituálnej praxe. Žiť vieru v  „skutočnom 
svete“, a  tak ukázať, že je živá a  dobrá. Nie som prísny vegetarián, hoci niektorí 
budhisti nimi sú. Ja sa riadim tibetskou tradíciou, preto sa to odo mňa nevyžaduje. 
Tibeťania v dôsledku svojho prostredia nie sú vegetariáni. Nad líniou snehu nerastie 
veľa obilnín a dusené jačie mäso veľmi zahrieva. Teda všetok dôraz v budhizme sa 
kladie na  to, aby sa človek vždy usiloval zmenšiť ubližovanie každou myšlienkou, 
slovom a činom.206 

Budhova osobnosť  
Boli obdobia, kedy bol Budha prehlasovaný za mytologickú postavu a bola mu 

odopieraná historická existencia. Dnes sa o  historickosti Budhu nepochybuje, 
lebo archeológia svojimi objavmi rozptýlila všetky pochybnosti. V  roku 1896 bol 
v Nepále objavený Ašókov stĺp s nápisom: „Hide Budhé džáhé Sakjamuniti“ (Tu sa 
narodil Budha, svätec z  rodu Šakjov), ktorý svedčí, že od  3.stor. pred  Kr. dedina 

206 Seto, P., Som budhista, In: Viery a vyznania, s. 210.
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Lumbini bola považovaná za rodisko Sidhártu Gautamu. V roku 1898 odkryl bádateľ 
W.C. Peppé pri dedine Pipráhvy (asi 22 km od Kapilavatthu) kopulovitú stavbu, kde 
v pieskovcovej schránke v kamennej váze bola objavená časť ostatkov Budhových 
kostí so zlatými predmetmi a nápisom.207 

Na  historicky overené fakty je však život indického náboženského zakladateľa 
chudobný. Je dejinnou skutočnosťou, že Budha pochádzal z rodu Šakjov, ktorého 
hlavným mestom bol Kapilavatthu. Budhovým otcom bol Suddhodanó, indické 
knieža a jeho matka sa nazývala Maya. Jeho rodné meno bolo Gautamah. Gautamah 
sa narodil okolo roku 557 pr.Kr. Ako 19 ročný sa oženil s  Jašodharou a mal syna 
Rahulu. Neskôr však opustil ženu aj dieťa a hľadal iný zmysel života. Hľadal útočište 
pri  askétoch, ale ani tam nenašiel pokoj. Robí dlhé cvičenia v  umŕtvovaní a  keď 
táto cesta ho nepriviedla k cieľu, skúšal inú cestu. Blízko dnešného „Bodh Gaya“ 
pod stromom Bodha (ficus religiosa) dochádza k najvyššiemu osvieteniu, nie však 
zjaveniu. Stáva sa Osvieteným – Budhom, lebo poznal príčinu všetkého zla a spásu 

207 Kubalík, J. Dějiny náboženství, s. 97.

Budhistický chrám Tódaidži v meste Nara, založený za vlády cisára Šómua v roku 752. Jeho veľkosť 
a majestátnosť mala byť symbolickým aj hmotným potvrdením spojenia medzi panovníkom a náboženskou 
mocou. Vo vnútri sa nachádza bronzová socha sediaceho Veľkého Budhu (Daibucu), ktorý je považovaný 
za najvyššieho a najosvietenejšieho spomedzi všetkých budhov. Tento budhistický chrám vyhorel v roku 
1180, bol obnovený, ale v roku 1567 druhýkrát vyhorel. Pri prestavbe r.1709 bola jeho hlavná sieň zmenšená. 
Dodnes sa však považuje za najväčšiu drevenú stavbu na svete. Pre japonskú architektúru sú typické drevené 
stavby so škridlovými strechami ovplyvnené budhistickým náboženstvom, ktoré sa v Japonsku začalo šíriť 
od 6. storočia. (Foto M. Lipták)
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od utrpenia.208

„Osvietený“, ktorému neskôr žiaci dali meno „Ten, ktorý prišiel“ alebo „Vznešený“ 
odchádza do  mesta Benares, ktoré je akousi budhistickou Mekkou. Tam verejne 
vystupuje a káže. Najskôr má pri sebe piatich mníchov, získava si ďalších, nových 
učeníkov. Máloktorý zakladateľ novej spoločnosti mal umožnené tak dlho hlásať 
svoje učenie. Budha si počas 44 ročnej učiteľskej činnosti získal prívržencov 
zo všetkých kást. Na sklonku života sa medzi jeho vyznávačmi objavujú rozpory. 
O posledných dňoch Budhovho života sa píše v 6 kapitolách sutta Maháparinibbana. 
Osvietený sa lúči so svojimi žiakmi, na obede u zlatníka Čumdy zje bravčové mäso 
a umiera na brehu zlatonosnej rieky pod stromom v sálovom háji. Jeho telo bolo 
spálené a kosti boli rozdelené na 8 častí a nad nimi boli postavené mohyly. Zomiera 
ako 80 ročný okolo r. 477 pr.Kr.209

Postupom času sa okolo Budhu vytvorili legendy, ktoré ozdobili jeho život zázrakmi. 
Legendárny Budha bol pred svojim zrodením najvyšším bohom a prichádza na svet, 

208 Kubalík, J. Dějiny náboženství, s. 97.
209 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s. 98.

Váranásí. V budhizme sú uctievané štyri miesta ako posvätné, pretože majú priamy vzťah k životu Budhu. 
Prvé posvätné miesto je jeho rodisko Lumbini, ktoré dnes leží v Nepále. Ďalej sa za posvätné pokladá aj 
miesto jeho smrti Kušinagara. Bódhgaja je miesto, na ktorom Budha dospel k osvieteniu a v Benarese 
začal svoju kazateľskú činnosť a dal tým do pohybu koleso náuky. Dnes sa toto mesto nazýva Váranásí – 
ležiace na brehu rieky Gangy. Je to sväté mesto hinduistov aj budhistov. Je jedno z najstarších nepretržite 
obývaných miest na svete. (Foto: E. Saloň)
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aby priniesol ľudstvu spásu. Aj  jeho počatie je zahalené do  svätožiare zázrakov. 
Matka – Maya nemala dlho deti. Keď mala 45 rokov sa jej podľa legendy prisnilo, že 
na ňu zostúpil boh v podobe bieleho slona a potom zázračným spôsobom z pravého 
boku porodila syna. Narodenie syna sprevádzalo zemetrasenie a mnohé zázraky. 
Novorodeniatko vraj už siedmeho dňa začalo hovoriť a chodiť. Otec a matka pripravili 
princovi prepychové životné podmienky a chránili ho pred každým zlom. Keď mal 
29 rokov, odišiel zo zámku na prechádzku a stretol na ceste starca, potom chorého 
človeka a nakoniec uvidel mŕtveho. Na princa Gautamaha, žijúceho dovtedy medzi 
mladými zdravými ľuďmi, ktorým nič nechýbalo, zapôsobili tieto stretnutia silným 
dojmom. Gautamah začal rozmýšľať o živote, nevyhnutnosti chorôb a smrti. Dospel 
k záveru, že život je márny, že jeho radosti sú iluzórne a rozhodol sa ujsť z domu, 
zo  spoločnosti, aby sa mohol venovať úvahám a  získať svätosť dokonalosti. A  tu 
zrazu, keď sedel ponorený do úvah pod klenbou stromu, zostúpila naňho „žiara“ 
a zjavili sa mu „štyri vznešené pravdy“:

1. Život je utrpenie,
2. Príčinou utrpenia sú túžby, náruživé vášne,
3. Utrpenia sa možno zbaviť len potlačením svojich túžob, vášní,
4. Aby sa človek zbavil utrpenia, musí ísť po tzv. prostrednej osemsmernej ceste 

spasenia, ktorú objavil Gautamah.210

Konečne aj  jeho smrť a  pohreb je ozdobený legendami. Osvietený sa stráca 
pri západe slnka. Tieto legendy sú výtvormi orientálnej fantázie a vznikali v dobe, 
keď starší budhizmus prechádza v nový synkretický211 útvar.212

Budhizmus
Je pomenovaný podľa Budhu. „Budha“ nie je osobné meno, ale titul, ktorý 

znamená „ten, kto bol prebudený“. Budhizmus je náboženstvo a filozofia v jednom. 
Približuje vedenie, etiku a cit pre ušľachtilosť v zažitej múdrosti. Budhizmus je popri 
kresťanstve a  islame jedným z  najrozšírenejších svetových náboženstiev. Vznikol 
v Indii v 6. stor. pred n.l. Budhizmus učí, že základom všetkého je večný, nepoznateľný 
božský princíp, ktorý sídli v absolútnom pokoji – nirváne. Celý viditeľný, materiálny 
svet je iba ilúziou, prejavom tohto božského ducha. Život je podľa budhizmu zlom 
a utrpením, a preto hlása pasivitu, zriekanie sa radosti zo života, potláčanie všetkých 
túžob v záujme „spasenia“ a pohrúženia sa do nirvány.213 

Od dávnych čias až dodnes rozličné národy určitým spôsobom vnímajú tajomnú 
silu, ktorá účinkuje vo vývoji vecí i v udalostiach ľudského života. Niektoré uznávajú 
najvyššie božstvo, prípadne aj Boha Otca. Toto vnímanie a poznanie preniká celý ich 
život hlbokým náboženským citom. Náboženstvá sa v súvise s kultúrnym pokrokom 

210 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 40.
211 Synkretizmus- spájanie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok.
212 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.98.
213 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 38.
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pokúšajú odpovedať na tieto problémy čoraz presnejšími pojmami a kultivovanejším 
jazykom.214

„Budhizmus“ je európske pomenovanie náboženstva, o  ktorom jeho vyznávači 
hovoria ako o  „učení“ a  „spôsobe akým veci sú“. Všimnime si, že kým západné 
diskusie majú tendenciu zdôrazňovať dôležitosť zakladateľa náboženstva, budhisti 
uprednostňujú zdôrazňovanie nie osoby, ale skôr toho, čo učil.215 

Budhizmus vo  svojich rozmanitých formách uznáva základnú nedostatočnosť 
tohto menlivého sveta a učí ceste, ktorou by ľudia mohli s nábožnou a dôvernou 
mysľou dosiahnuť stav dokonalého oslobodenia alebo dôjsť k vrcholnému osvieteniu 
či už vlastným úsilím, alebo vďaka pomoci zhora. Rovnako aj iné náboženstvá, ktoré 
sa všade na svete rozličným spôsobom usilujú prekonať nespokojnosť ľudského srdca, 

214 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1584 In: Dokumenty DVK.
215 Williams, P., Budhizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania s.188.

Monumentálna socha sediaceho Budhu Amidu (Budhu nekonečného jasu) v budhistickom kláštore 
Kótokuin, v meste Kamakura, na ostrove Honšu. Cez Kóreu sa dostal v 6.stor. n.l. budhizmus aj do Japonska. 
Táto forma bola silne ovplyvnená čínskym budhizmom. V priebehu storočí sa zmiešali tradície pôvodne 
japonského náboženstva šintoizmu s budhizmom. V 10. storočí n.l. sa ukazujú silné príznaky úpadku, 
ktoré žičili tak vzniku kultu Budhu Amidu. Táto socha bola r.1252 odliata z bronzu, je jedným zo symbolov 
Japonska, pôvodne sa socha nachádzala v drevenej svätyni na brehu mora. Zničila ju však búrka a socha 
stojí už 500 rokov pod šírym nebom. (Foto: M. Lipták)
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predkladajú rozmanité cesty, to jest učenia, životné pravidlá a posvätné obrady.216

Budha učil, že „vidieť veci spôsobom, akým naozaj sú“, je cestou, ako prekonať 
každú nepríjemnosť, nedokonalosť a  frustráciu. Nezaujímal sa o  otázku boha; 
budhistická tradícia je jednotná v  tom, že boh–stvoriteľ v  takom zmysle, ako ho 
chápu napríklad kresťania, jednoducho neexistuje. Utrpenie je pre budhistov 
výsledkom našej nevedomosti, toho, že nechápeme spôsob, akým veci naozaj sú, 
a všetci prežívame svoj život vo svetle tohto nepochopenia. Všetky veci sa menia 
a  najväčšmi my sami. Utrpenie je výsledkom lipnutia na  veciach aj  osobách, že 
vo  svojej skúsenosti a  vo svojom živote sa usilujeme „zafixovať veci“ tak, aby sa 
nerozpadli a neprestali existovať. Je jasné, že sme odsúdení na neúspech. Musíme 
sa naučiť prestať lipnúť na veciach aj na osobách, na čomkoľvek, ale toto nelipnutie 
sa musí objaviť naozaj na veľmi hlbokej úrovni, lebo takýmto spôsobom sme boli 
zmätení a trpeli sme po nekonečné životy.217

216 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, bod 1584 In: Dokumenty DVK.
217 Williams P., Budhizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s. 189.

Ľudia zo Západu, ktorí sa zaoberali budhizmom, považovali budhizmus skôr za svetonázor a filozofiu, 
než za náboženstvo. Keďže budhizmus podľa svojho vlastného chápania je učením spásy, ktoré by chcelo 
človeku ukázať cestu k osvieteniu, môže sa tiež chápať ako náboženstvo. Budha vo svojej pôvodnej predstave 
nepoznal vieru v žiadneho boha. (Foto: M. Lipták)
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Budha neurčil žiadneho oficiálneho nasledovníka a sám svoje učenie nenapísal, 
nejestvovala nijaká autorita, ktorá by mohla v  zmysle náboženskej kongregácie 
pevne zaznamenať, čo je na obsahu učenia a obradoch kánonické a autentické a čo 
nie. Ani tri koncily, ktoré sa usporiadali v čase krátko po smrti Gautamu do r. 260 
pred n.l., nevedeli zastaviť proces rozdelenia.218

Prvopisy budhizmu boli vytvorené v  jazyku páli a  hľadelo sa na  ne ako 
na kanonizované, pravdivé a platné učenie. Boli väčšinou napísané na palmových 
listoch, ktoré sa uschovávali v  troch košoch,  podľa troch hlavných tematických 
oblasti.219

Budhizmus má knihu, zborník nariadení a  návodov, ktorý má priviesť ľudí 
a  predovšetkým mníchov k  čnostnému životu. Na  ukážku spomeniem aspoň 
niektoré hlavné myšlienky budhistickej mravouky:

• keď Budha, najvyšší zo  všetkých bytostí, hlásal svoje učenie, povedal tieto 
slová: Ľudia konajú desatoro skutkov, ktoré sú dobré; je však aj desatoro zlých 
skutkov. Ak sa pýtame, ktoré sú skutky zlé? – odpovedal: sú to tri skutky, ktoré 
patria telu, štyri patria slovám a  tri zasa myšlienkam. Tri zlé skutky tela sú: 
vražda, krádež a necudnosť. Štyri zlé skutky slova sú: zvada, ohováranie, lož 
a pokrytectvo. Tri skutky myšlienok sú: závisť, hnev a zloba.

• keď Budha, najvyšší zo  všetkých bytostí, hlásal svoje učenie, povedal tieto 
slová: zlý človek, ktorý prenasleduje dobrého človeka, sa podobá bláznovi, 
ktorý so zvrátenou hlavou pľuje do neba. Jeho slina nebo nedosiahne, dopadne 
však naspäť na  neho samého. Je podobný aj  tomu, kto na  ľudí hádže prach 
proti vetru. Prach tých ľudí nemôže znečistiť, naopak vracia sa späť a znečistí 
mu vlastné telo. Nemožno prenasledovať dobrého človeka, bez toho, aby vás 
nepostihlo nešťastie.

• keď Budha, najvyšší zo  všetkých bytostí, hlásal svoje učenie, povedal tieto 
slová: Pod nebom je dvadsať neľahkých vecí - spomeniem aspoň niektoré:

 » je neľahké túžiť po rozkoši a chcieť sa zbaviť náruživosti,
 » je ťažké nebyť lákaný k tomu, čo je výnosné,
 » je ťažké byť urážaný a nehnevať sa,
 » nie je ľahké neopovrhovať nevzdelaným človekom,
 » nie je ľahké vypudiť zo srdca pýchu,
 » nie je ľahké zostať nedotknutým blahobytom,
 » nie je ľahké zrieknuť sa majetkov a chcieť kráčať cestou zbožnosti,
 » nie je ľahké presvedčiť ľudí, aby boli poslušní hlasu svojho svedomia,
 » je ťažké neohovárať.

Človek, ktorý zatúžil po bohatstve, je podobný dieťaťu, ktoré chce jesť med ostrím 
noža; ešte skôr ako pocíti sladkosť, ktorá mu spočinie na perách, pozná bolesť, ktorú 
mu na dlhý čas bude spôsobovať poranený jazyk.

218 Kolektív autorov:  Lexikón svetových náboženstiev, s.278.
219 Kolektív autorov:  Lexikón svetových náboženstiev, s.278.
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Človek, ktorý kráča cestou čnosti, musí vášeň považovať za suchú trávu v blízkosti 
veľkého ohňa. Kto chce v čnostiach zotrvať, musí vášne od seba čo najďalej odhodiť.

Mních, ktorý chce vyniknúť v  čnostiach, musí sa podobať jaku (známe zviera 
v Himalájach), na ktorom je naložené veľké bremeno a s ním prechádza hlbokým 
bahnom. Neodváži sa pozerať napravo ani naľavo, je vedený nádejou, že vyjde von 
z blata a dôjde k miestam, kde sa mu naskytne odpočinok. Ak mních bude považovať 
svoje náruživosti za tak hrozné a ťažké ako ono bahno a napriek tomu neodvráti svoj 
zrak od cesty čnosti, iste dosiahne blaženosti.220

Mníšska askéza nie je žiadnou krutou 
askézou umŕtvujúcou telo. Skôr Je 
podmienená potrebou odlúčenosti mnícha 
od  rušivých vplyvov okolia a  nutnosťou 
vykoreniť posledné zvyšky túžby 
po telesných pôžitkoch alebo krásach tohto 
sveta.221 

Základom budhizmu v  boji proti 
kastovníctvu bola téza o  rovnosti ľudí, ale 
rovnosti v  náboženskom zmysle, v  poňatí 
rovnakých možností na dosiahnutie nirvány, 
t.j. „spasenia“. Budhizmus nepovzbudzoval 
do aktívneho boja proti sociálnej nerovnosti. 
Hlásal pasivitu a  zmierenie sa so  zlom, 
nabádal svojich nasledovníkov, aby sa 
zriekali aktívnej účasti v  spoločenskom 
živote a  sústredili svoje úsilie na  osobné 
„spasenie“, aby odmietali pokusy zmeniť 
spoločenské vzťahy.222

Budhizmus vyznáva reinkarnáciu. 
Pri  smrti telo prestáva existovať, ale 
ustavične plynúce kontinuum vedomia 
a  jeho mentálnych sprievodných znakov 
pokračuje a v súlade s dobrými alebo zlými 
skutkami človeka si „upradie“ ďalšie telo. 
Taká reinkarnácia znamená, že človek sa 
opäť stáva predmetom utrpenia (staroby, 
choroby, smrti atď.). Tento proces sa 
skončí len oslobodením na najhlbšej možnej úrovni, dosiahnutej prostredníctvom 
meditácie. Práve toto oslobodenie pramení z  videnia vecí takých, aké naozaj sú 

220 Gabet, J. a E.R. Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s.254-256.
221 Vacek, J., Budhizmus, askeze a sex, In: Odvěké tabu a dnešní člověk  s.89.
222 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 38.

Nevedomosť je v budhizme jedným zo 
základných ziel ľudskej existencie. Z toho 
dôvodu Budha vysoko hodnotil poznanie a jeho 
protiklad, nevedomosť, považoval za veľké zlo 
ľudského bytia. Prívrženci budhizmu posielali 
svoje  deti aspoň na nejaký čas do kláštorov, aby 
tam nadobudli poznanie vedúce k osvieteniu.
(Foto: E. Saloň)
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a  úplného zrušenia takmer inštinktívneho a  horúčkovitého lipnutia na  veciach. 
Tento koniec budhisti nazývajú „osvietením“ indický výraz nirvána.223 

Pre históriu budhizmu v Indii je významná konverzia veľkého panovníka Ašóku 
(3. st. pred Kr.).224 Povýšením budhizmu na štátne náboženstvo dosiahol vyrovnanie 
rozdielov medzi mníšskou a laickou obcou, medzi elitným a ľudovým náboženstvom, 
ako aj etablovanie budhizmu ako určujúceho náboženstva v Indii. Tým sa pripravilo 
rozdelenie budhistického hnutia na dva hlavné smery, doslovne preložené ako „malé 
vozidlo“ a  „veľké vozidlo.“ Prvý smer bol iba pre niektorých, ktorí sa považovali 
za vyvolených, ako boli napr. mnísi, žijúci v prísnom odvrátení od svetských záujmov 
a veriaci, že týmto spôsobom udržia čistú formu učenia. „Veľké vozidlo“ tento smer 
vytvoril v rámci budhizmu miesto aj pre tých, ktorí sa nemohli alebo nechceli celkom 
obrátiť chrbtom k svojim spoločenským povinnostiam v prítomnosti. Tento voz bol 
teda väčší ako vozidlo tradicionalistov.225 

Tým získalo toto náboženstvo dôležitý kráľovský patronát. Od Ašókových čias 
začal budhizmus migrovať mimo Indie a podľa tradície sa v tomto čase dostal na Sri 
Lanku. Potom sa rozšíril do juhovýchodnej Ázie. Do Číny sa toto náboženstvo dostalo 
po  obchodných cestách v  strednej Ázii. V  raných storočiach nášho letopočtu sa 
rozšírilo do Kórey a iných krajín východnej Ázie a v 6. storočí sa dostalo do Japonska. 
Do Tibetu prišlo z rozličných strán, vrátane Indie a Číny, pravdepodobne v 7. storočí. 
Budhizmus takmer celkom prestal existovať v Indii okolo 14. storočia.226

V nedávnych storočiach došlo k jeho oživeniu a dnes nadobudol globálne rozmery. 
Hádam najznámejším súčasným budhistom je tibetský dalajláma, ktorý získal 
aj Nobelovu cenu mieru, takisto ako ďalšia budhistka, barmská vodkyňa opozície 
Aung Schan Sú Ťji.227 

So šírením budhizmu sa postupne začala formovať aj jeho architektúra. Približne 
v  dobe 3. až 6.stor. n.l. je písaný súbor predpisov a  pravidiel indického umenia 
(budhistického) a  architektúry. Umelecké dielo je symbolom, a  aby mohlo plniť 
svoju náboženskú úlohu, musí prísne zachovávať dané pravidlá. Vzniká kozmický 
symbolizmus; chrám sa stáva mikrokozmom, stáva sa akousi kozmickou horou, 
kde je sídlo boha, spravidla priestorovo malé. V  skutočnosti bol chrám nielen 
obrovským súborom budov sústreďujúcich značné množstvo ľudí. Boli to nielen 

223 Williams, P., Budhizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.190.
224 Cisár Ašóka (270-235 pred n.l. ) z dynastie Maurjov v Indii. Ako mnoho iných kráľov a cisárov aj on uskutočňoval 

najprv agresívnu dobyvačnú politiku. Tá ho uvrhla roku 260 pred n.l. do hlbokej vnútornej krízy, z ktorej sa dostal 
vďaka svojmu prestúpeniu na budhizmus. Odvtedy vládol vo svojej ríši v zmysle budhistického učenia a pokúšal sa 
o to, aby všetky živé tvory mohli dospieť k spravodlivosti. S jeho menom sa spája aj zvolanie tretieho budhistického 
koncilu, ktorý viedol k sprísneniu rádu. (Lexikón svetových náboženstiev s.320.)

225 Lexikón svetových náboženstiev s.278.
226 Pravdepodobne to bola súhra hinduistických síl, ktoré od 8. stor. n.l. boli vďaka rádovej reforme Šankaru (788-

820) stále vplyvnejšie, a islamských cudzovládcov, ktorí prenikli o niečo neskôr, čo napokon viedlo k vyhnaniu 
a  potlačeniu budhistov v  Indii. Dnes sa priznáva k  budhizmu menej ako 1 % indického obyvateľstva. Pôvodní 
budhisti žijú väčšinou v himalájskych regiónoch Indie, kde sa budhizmus dokázal udržať na niektorých miestach. 
(Lexikón svetových náboženstiev s.320.)

227 Williams, P., Budhizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s. 193.
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kňazi a  chrámoví služobníci, ale aj  tanečnice, hudobníci, ďalej rôzni obchodníci, 
žobráci a ďalší, ktorých počet dosahoval mnohokrát 10 až 20 tisíc ľudí. Význačnými 
stavbami sa stali pagody. Pagoda je pamätná stavba pre uloženie relikvii. Je to 
vežovitá stavba na  štvorcovom pôdoryse, stupňovito ukončená. Na  jej vrchole 
býva umiestnená vajcovitá anda. Za  jednu z najslávnejších je považovaná pagoda 
Borobudur na Jave.228

Budha neučil viere, ale usilovnej práci na  vykúpení sa z  utrpenia. Zaoberá sa 
len človekom, jeho pozemským životom a oslobodením z utrpenia. Všetko ostatné 
necháva bokom. Nechce riešiť otázky: Je svet večný?, odlišuje sa duša od tela?, čo 

228 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 40.

Borobudur je najväčší budhistický chrám. Je to najväčší monument na celej južnej pologuli. S množstvom 
špicatých veží, obrazov a Budhových sôch aj po desiatich storočiach vyzerá ako fantastické dielo. Borobudur 
(názov znamená mnoho Budhov) je chrám postavený na návrší, má tvar terasovitej pyramídy. Čnie do výšky 
34 m a podľa odhadu obsahuje vyše 55 000 kubických metrov kameňa. Päť hlboko položených terás má 
štvorcový pôdorys a predstavujú pozemský svet. Nad ním sú položené tri kruhovité terasy symbolizujúce 
duchovný svet. Na horných terasách sú rady svätýň. Každá má zvonovitý tvar a vnútri skrýva jednu Budhovu 
sochu. Rozdielne gestá rúk jednotlivých sôch poukazujú na rozličné aspekty budhistického učenia. Na 
vrchole komplexu uprostred najvyššej terasy sa nachádza svätyňa s priemerom 15 m, symbolizujúca 
najvyšší cieľ budhizmu nirvánu, duchovnú slobodu alebo nebo. Borobudur vybudovala okolo roku 800 po 
Kr. dynastia Šailendrovcov. Trvalo pravdepodobne viac než 75 rokov, kým bola chrámová hora dokončená. 
(Foto: E. Saloň) 
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bude po smrti? Jadro jeho učenia229 je v podstate náuka čisto etická.230

Budha síce pozná bohov, ale nepozná Boha, a preto nemá ani modlitby. V tomto 
zmysle je prvotný budhizmus ateistický, presnejšie povedané Budha sa o  Boha 
nestará, s božstvom nepočíta.231

Hlavné tézy budhizmus prevzal zo  staršieho indického náboženstva – 
brahmanizmu a ďalej ho zdokonalil a v niečom pozmenil. Prevteľovanie ľudí po smrti 
prestal vysvetľovať ako presídlenie duše určitého indivídua z  jedného hmotného, 
telesného obalu do druhého, ale ako rozklad jednej kombinácie duchovných častíc 
– dharmov.232 

Budhizmus v tejto súvislosti zavrhuje jestvovanie duše ako nemeniteľnej podstaty 
určitého človeka. Neskôr vyhlásil ideu mesiášstva, učenie o bohoch a budhoch, ktorí  
zostupujú na zem, aby „spasili“ ľudí a pomáhali im dosiahnuť nirvánu.233

Budhizmus vytýčil tézu o  rovnosti ciest k  „spaseniu“ pre všetkých ľudí, 
nezávisle od  ich príslušnosti k  tej alebo onej kaste (pravda s  výnimkou otrokov). 
Budhizmus zorganizoval širokú sieť kláštorov s veľkým počtom mníchov (lámov). 
Rozšíril kruh týchto „prostredníkov“, pričom za lámov sa prijímali nielen členovia 
brahmanskej kasty, ale aj iných kást. Budhisti kázali a vykonávali rituály hovorovou 
rečou príslušných oblasti. Na čele budhistických bohov nestojí Brahma, ale budha 
Šákjamuni a iní budhovia. Budhistické obrady sa skladali z organizovania okázalých 
náboženských slávnosti – mystérií, za  účasti stovák mníchov – lámov a  mnoho 
tisícových zástupov laických veriacich.234 

Vyvinula sa náuka o tzv. osemsmernej ceste spasenia:
1. správne poznanie, ísť cestou bez predsudkov alebo dezilúzií. Pravé poznanie 

pozostáva z poznania a z neho vychádzajúceho uznania a potvrdenia štyroch 
svätých právd, ako aj rozpoznania príčinno-následkového diania, ktoré treba 
mať na zreteli pri každom konaní.

2. správne rozhodnutie, kráčať so snahou, ktorá je zmysluplná a čestná. Budhov 
žiak sa vyznačuje odriekaním, teda vzdaním sa všetkého, čo sa týka jeho osoby, 
a prívetivou láskavosťou, ako aj súcitom voči všetkým tvorom tohto sveta.

3. správna reč, vyjadrovať sa priateľsky a úprimne. Reč je pravá a dokonalá, keď 
si udržiava odstup od lži, ohovárania, hrubosti, ale aj od klebiet. Treba dbať 
na to, aby sa človek vyvaroval každej myšlienky, ktorá by sa uberala opačným 
smerom.

4. správne počínanie si, konanie má byť mierumilovné, čestné, čisté. Ide o príkaz 

229 Budha sám jednoznačne objasnil, ako chce, aby bolo chápané jeho učenie: ako posolstvo spásy. Budha to 
vysvetľoval na základe príkladu. Jeho učenie je porovnateľné s lekárom, ktorý liečil muža, zraneného šípom. Lekár 
neanalyzuje, ako vyzeral strelec, aký veľký je šíp, z ktorého smeru bol vystrelený, ale vytiahne šíp von z tela. Práve 
tak oslobodzuje Budhovo učenie ľudí od ich utrpenia.

230 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.99.
231 Kubalík, J., Dějiny náboženství, s. 101.
232 Dharma – má niekoľko významov – ale znamená hlavne žiť a správať sa tak, ako to prináleží tomu, kým (alebo 

čím) človek je.
233 Nirvána –stav blaženosti po smrti a učenie o raji a pekle.
234 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.40.
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nezabíjať, nelúpiť a nekradnúť a príkaz zanechať prehnané sexuálne správanie, 
teda príkaz zdržanlivosti a mravnej čistoty.

5. správny spôsob života, spôsob, ktorý neznamená vziať život alebo mu ublížiť. 
Správny a dokonalý spôsob života je podľa neho udržiavanie odstupu od konania 
alebo činov v živote, ktoré by niekomu mohli ublížiť. Prax neubližovania sa 
stala celosvetovo známou prostredníctvom Máhatmá Gándhiho (1869-1948)

6. správne úsilie, stále mať na  pamäti sebakontrolu a  opatrnosť. Je rozdelené 
na  dva duchovné spôsoby konania: jedno negatívne, teda vyhýbajúce sa, 
a  jedno pozitívne, teda používané v  praxi. Prvé je trvalé, neustále snaženie 
o držanie svojho ducha ďaleko od zlého a neetického, druhé je kultivovanie 
alebo starostlivosť o všetky dobré, prospešné vlastnosti charakteru.

7. správna myseľ, nedovoliť, aby sa nezabudlo na to, čo by sme si mali pamätať. 
Zvyčajne sa prekladá ako „pozornosť“. Pritom ide o  nepretržitú prítomnosť 
ducha, ktorá sa zameriava na  dýchanie, držanie tela, pocity, duševné stavy 
a duchovno-duševné procesy.

8. správne  sústredenie, hlboké a  vytrvalé rozmýšľanie o  záhadách života. 
Sústredenie je v  Budhovom učení aj  v  mnohých mystických učeniach 
bezpodmienečné, pretože iba prostredníctvom hĺbavého duchovného 
preniknutia sa duch môže postupne odpútať od všetkých vzťahov k zmyslovému, 
ale aj duševno-duchovnému svetu.

Táto osemsmerná alebo osembodová cesta má ešte svoje osobitné stupne. 
V zásade sa rozlišujú štyri stavy ponorenia či zahĺbenia:

1. stupeň je, ak sa človek odhodlal nastúpiť na vznešenú cestu.
2. stupeň je pre tých, ktorí nastúpili na vznešenú cestu, ale ešte sa vrátia po smrti 

na tento svet.
3. stupeň dosiahnu tí, ktorí sa už viac nevracajú na zem.
4. stupeň dokonalosti predpokladá dokonalého svätca, ktorý sa zbavil túžby 

po existencii, pýche a sebalásky. Taký človek je zachránený a dosiahol svätosť 
dokonca aj v tomto živote.

Ak chcú nasledovníci Budhu vystupovať po  týchto stupňoch k  svätosti, musia 
pritom zachovávať tieto pravidlá235:

1. chrániť sa, aby nezabili žiadneho živého tvora.
2. nebrať si to, čo ti nie je dané (vylučuje sa násilné naliehanie, krádež, neodbytnosť. 

Ak ti nechcú dobrovoľne dať pokrm, v pokoji pôjdeš ďalej).
3. zdržať sa cudzoložstva.
4. nehovoriť klamstvo,- abstinovať od všetkých omamných alebo alkoholických 

nápojov.236 

235 Samozrejme, že v  priebehu času sa pravidlá dopĺňali - mníchom sa zakazuje požívať cesnak a  piť alkohol 
aj fajčenie tabaku. Cesnak sa zakazuje preto, že sa nepatrí predstúpiť pred obraz Budhu s ohavným, nepríjemne 
páchnucim dychom, ktorý je schopný prekryť aj vôňu kadidla. Alkohol zakázal preto, že táto tekutina zatemňuje 
rozum a roznecuje vášne. Tabak je zakázaný preto, že povzbudzuje lenivosť a oberá o drahocenný čas, ktorý je 
potrebné  zasvätiť štúdiu a modlitbám. (Gabet, J., a Huc, E. R., Cesta do Lhasy s. 246.)

236 Menzies, A., History of Religion, s.371.
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Toto sú všeobecné pravidlá pre všetkých členov budhizmu. Kladú dôraz 
na  mierumilovné a  slušné správanie sa v  živote. Oproti kresťanstvu tu chýba to 
základné – vzťah k Bohu. Neveria v Boha Stvoriteľa. Všetko dianie vo svete alebo 
v živote vysvetľujú ako ateistickí filozofi, preto je aj otázne či vôbec je to náboženstvo. 
Sú aj  oponenti, ktorí tvrdia, že budhizmus   podľa svojho vlastného chápania je 
učením spásy, ktoré by chcelo človeku ukázať cestu k osvieteniu, môže sa tiež chápať 
ako náboženstvo.  Členovia vyššej triedy (kasty), ktorí sú v pozícií učiteľov, alebo 
starších dodržiavajú ešte ďalšie pravidlá. Títo nesmú žiť v  žiadnom sexuálnom 
vzťahu, nesmú jesť popoludní, nesmú sa zúčastňovať tanečných veselíc, spievania, 
hudbe, ani hrám. Nesmú nosiť žiadne ozdoby, amulety, voňavky ani osobne vyrobené 
ornamenty a  podobné vecí. Nesmú spať na  vysokej alebo širokej posteli. Nesmú 

V budhistických kláštoroch sú pri niektorých akciách zúčastnení všetci mnísi. Pre členov vyššej triedy, 
ktorí sú v pozícii učiteľov alebo starších, platia aj ďalšie predpisy. Na obrázku vidíme iba mladých mníchov 
pri jedálenskom stole. Starší a učitelia tam chýbajú, lebo popoludní nesmú jesť, nesmú sa zúčastňovať 
tanečných veselíc, spievania, hudby a pod. (Foto: J. Habiňák) 
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vlastniť ani striebro, alebo zlato.237

Budha uznal, že na ceste k osvieteniu a nirváne (ktorá môže trvať niekoľko tisíc 
alebo miliónov znovuzrodení) môže byť múdre hľadať pomoc u  bohov, alebo sa 
snažiť dosiahnuť po  smrti ich ríšu („nebo“), dokonca stať sa bohom či bohyňou 
– čo je možné, lebo aj oni sú len jednou podobou javu medzi mnohými na ceste 
k prebudeniu.238

Budha dobre vedel, ako nepravá viera v  boha alebo bohyňu môže odvádzať 
z  cesty k  osvieteniu. Neľútostne kritizoval rituál a  obeť, ak vedú k  falošnej viere, 
že bohovia sú v konečnom dôsledku reálni, alebo že konzumujú obete ako hladní 
duchovia; alebo ak vedú k vykorisťovaniu dôverčivých a chudobných ľudí. Budha sa 
nepovažoval za boha či za sprostredkovateľa medzi bohmi a ľuďmi, skôr za lekára, 
ktorý stanoví chorobu a  ponúkne liek. Tých, ktorí používajú boha na  udržanie 
choroby a na potrebách ľudí zarábajú, jednoznačne odsúdil.239

Výroky a  kázne prvých hlásateľov budhizmu po  stáročia ústne rozširovali 
budhistickí mnísi. Niet pochýb, že ústnym podaním sa zmenili a doplnili mnohé 
výroky, takže budhistické učenie je výtvorom mnohých pokolení budhistických 
kazateľov. Budhistické dogmatické knihy sa skladajú z 29 zväzkov, ktoré pozostávajú 
vcelku asi z 10 000 strán.240

Budhizmus učí, že smrť živého tvora, človeka neznamená, že úplne zanikol. 
Smrť je momentom rozpadu dhármov, ktoré vytvorili napríklad toho alebo onoho 
človeka; po rozpade tejto kombinácie sa utvárajú naďalej pohybujúce dhármy, nový 
komplex, ktorý má za následok vznik, zrodenie nového organizmu, človeka alebo 
zvieraťa. Z toho robí budhizmus záver, že život je reťazou nekonečných prerodov, že 
medzi týmito premenami je určitá následnosť, príčinná súvislosť. Budhizmus preto 
učí, že človek nesie zodpovednosť za svoje predchádzajúce prerody (zákon karmy). 
Ak je človek bohatý, zaujíma vysoké postavenie, potom to znamená, že vo svojich 
predchádzajúcich podobách, premenách viedol bohabojný cnostný život a  ako 
odmenu za to, má moc a bohatstvo. Ak je človek biedny a musí pracovať na iných, 
znamená to, že v minulosti viedol hriešny život a jeho biedne postavenie je karmou, 
t.j. trestom za tento život a teda nemá čo nadávať na iných.241 

Budhizmus učí, že duch je večný, hmota pominuteľná, lebo má začiatok a koniec. 
Ďalej učí, že ak chce človek dosiahnuť „dobrý“ prerod a  neskôr aj  nirvánu, musí 
vyznávať budhizmus, zrieknuť sa všetkých svetských radostí a  vášní, prejsť 
k rozjímaniu o sebe, dodržiavať všetky budhistické obrady a vo všetkom dodržiavať 
pokyny a rady mníchov.

Budhistické božstvá sa v podstate delia na dva druhy – amurlingov (pokojných) 
a dokšitov (krutých). Dokšiti sa zobrazovali v podobe odporných oblúd s ľudskou 

237 Menzies, A., History of Religion, s. 372.
238 Bowker, J., Kritika Boha, Budhisti a džinisti, In: Boh s. 70.
239 Bowker, J., Kritika Boha, Budhisti a džinisti, In: Boh, s. 71.
240 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.41.
241 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 42.



118

Wat Arun Rajwararam (Chrám svitania) pomenovaný podľa indického boha svitania. Chrám pozostáva 
z jednej hlavnej veľkej veže vystavenej v kmérskom štýle. Údaje o výške sa rozchádzajú, niektoré zdroje 
uvádzajú 65 m, iné až 86 m. Nachádza sa v Thajsku, v meste Bangkok na západnom brehu rieky Chao 
Phraya. (Foto: J. Habiňak)
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tvárou. Tieto obludy sa obyčajne znázorňujú v tanečnej póze so široko rozkročenými 
nohami, rozloženými rukami a naklonenou hlavou.242

Obrady v  budhistických chrámoch vykonávajú iba duchovní bez prítomnosti 
svetských ľudí. Ženy po západe slnka vôbec nemajú prístup do chrámu. Obyčajní 
ľudia, medzi nimi aj ženy, majú možnosť zúčastňovať sa na masových náboženských 
ceremóniách – mystériách, konajúcich sa dva-tri razy do  roka. Tieto veľké 
bohoslužby sa konajú mimo chrámov, na otvorených priestranstvách a svetskí veriaci 
sa ich zúčastňujú pasívne; sú skôr divákmi ako modliacimi sa. To neznamená, že sa 
k bohom modlia iba mnísi; modlia sa aj  jednoduchí veriaci, doma pred domácim 
oltárom, v  stepi pred  pyramídovými hŕbami kamenia postavenými na  kopcoch 
a priesmykoch na počesť duchov zeme a v kláštoroch. 

Budhistické náboženstvo má veľký počet duchovných – mníchov rôznych 
hodností, ktorí žijú v  nespočetných budhistických kláštoroch. Podľa mníšskych 
hodností, ktoré sa udeľujú po absolvovaní príslušných sľubov, delia sa budhistickí 
mnísi do niekoľkých kategórií. Najnižším stupňom je sľub ubaši - je to iba predbežná 
„vysviacka“. Dôležitý je tým, že od  tejto chvíle dostáva mních oficiálneho učiteľa, 
ktorý ho vysvätil. Pred  vysviackou mních „spovedá vysväcovaných“ t.j. vypočúva 
kandidáta aj dva dni, aby o ňom všetko  vedel.243

Popis sídla dalajlámu

Dalajláma244, najvyšší predstaviteľ budhizmu v Tibete spred dvesto rokov: severne 
od  mesta Lhasy,245 asi štvrť hodiny cesty je nízky, kamenistý kopec kužeľovitého 
tvaru. Dvíha sa uprostred tohto širokého údolia ako osamelý ostrov nad  veľkým 
jazerom. Tento kopec sa nazýva Potala.246 Na tomto mohutnom prírodnom podstavci 
vystavili ctitelia dalajlámovi veľkolepé sídlo, v ktorom žije stelesnený živý boh. Roku 
1645 dal dalajláma a vládca Tibetu podnet na výstavbu paláca na niekdajšom mieste 
kráľovskej rezidencie. Keď roku 1682 zomrel, stavba ešte nebola dokončená. Jeho 
smrť utajovali až do  dokončenia výstavby paláca roku 1694, palác zostal sídlom 
tibetskej vlády až do  päťdesiatych rokov 20. storočia. Veľkorysá budova má vyše 
1 000 miestností a údajne je v nej 10 000 oltárov a nemenej ako 20 000 sôch. Je to 
skupina chrámov rozmanitých veľkosti a pôvabu; uprostred stojí štvorposchodový 
palác, ktorý sa vypína nad  ostatnými stavbami. Zakončený je kopulou pokrytou 
zlatým plechom a okolo je stĺporadie. Tu má sídlo dalajláma. Z výšky svojej svätyne 
môže v  sviatočných dňoch ľahko vidieť početné zástupy zbožňovateľov, ktorí 

242 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.44.
243 Kolektív autorov: Budhizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 46.
244 Veľmi rozšírená mienka, že dalajláma je obdobou pápeža v  budhizme, nevystihuje situáciu. Dalajláma je iba 

politická a náboženská hlava Tibeťanov a tibetského budhizmu. V preklade znamená toto pomenovanie „učiteľ, 
ktorého múdrosť je taká veľká ako oceán“. Inštitúcia dalajlámu jestvuje v  Tibete od  konca 16. storočia. Bol 
pokladaný za reinkarnáciu Budhu Avalókitéšvaru.

245 Znamená Božie miesto, v mongolskej reči sa nazýva Möngeche-džú, t.j. Pán večnosti.
246 Názov Potala je odvodený zo sanskritského slova, ktoré znamená Budhova hora.
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sú zhromaždení na  rovine a  pri úpätí svätej hory padajú k  zemi. Ostatné paláce, 
postavené okolo veľkého chrámu, slúžia ako príbytky lamom všetkých hodností. Ich 
stálym zamestnaním je slúžiť a klaňať sa živému Budhovi. Okolo Potaly je stále čulý 
ruch, ale vládne tam vážnosť a velebné ticho, zdá sa, že zbožné rozjímanie naplňuje 
myseľ všetkých ľudí.247 Dnes už tu nesídli dalajláma, je tu múzeum.248 

Tibeťania nemilujú veľmi čistotu, ale to im nebráni, aby si nepotrpeli na prepychu 
a  nádhernom oblečení. Tibetské ženy zachovávajú neuveriteľný zvyk, či skôr 
pravidlo, ktoré je azda na  celom svete ojedinelé: skôr než opustia dom, natrú si 
tvár akousi čiernou, lesklou masťou. Akoby mali v úmysle stať sa ošklivými a budiť 
odpor. Pôvod tohto ošklivého zvyku je veľmi starý. Tibeťanky, tak ako všetky ženy 
na svete nemali vo zvyku sa zohavovať, naopak mali záľubu v prepychu a v šperkoch. 

247 Gabet, J. a Huc, E.R., Cesta do Lhasy s.298
248 Medzi Tibetom a Čínou existujú už stáročia staré vzťahy. Čína pokladala Tibet za provinciu svojej ríše, ktorú si 

však ďalej nevšímala. Tibeťanom bola ponechaná ich štátna forma. To sa náhle zmenilo r. 1950, keď komunisti 
prevzali moc. Tým viac nestačilo formálne uznanie svojej vlády nad Tibetom, ale obsadili túto malú krajinu, aby jej 
priniesli podľa ich vyhlásenia slobodu od diktatúry mníšskeho režimu. Preto zničili kláštory, odvliekli a zavraždili 
mníchov a mníšky a skúsili všetko, aby tibetskú kultúru vymazali. Na základe tejto situácie utiekol dalajláma r. 
1959 do indickej Dharmsaly.

Chrám bol nie len obrovským súborom budov sústreďujúcich množstvo ľudí. Boli to nie len kňazi a 
chrámoví služobníci, ale aj tanečnice, hudobníci, mladí začínajúci mnísi, rôzni obchodníci. Na obrázku sú 
dve skupiny mladých mníchov v čase mimo náboženských aktivít. (Foto: E. Saloň)



121

Z toho sa potom šírila nemravnosť a bezuzdné prostopášnosti. Aj mnísi sa nakazili 
týmto nešvárom, budhistické kláštory poľavili v  starej, prísnej disciplíne a mravy 
upadali. Istý nomun-chán čiže lama-kráľ249 vydal nariadenie, podľa ktorého bolo 
ženám zakázané objavovať sa na verejnom mieste bez toho, aby si nenatreli tvár, 
ako bolo spomenuté. Žene, ktorá by to neposlúchla sa hrozilo  prísnymi trestami 
a zvlášť hnevom a nemilosťou samého Budhu. Ženy, ktoré sa maľujú najohavnejšie, 
sa považujú za najzbožnejšie.250

Dalajláma je politickým i náboženským vládcom celého Tibetu, v jeho rukách je 
zhromaždená všetka moc - zákonodarná, výkonná i administratívna. Keď dalajláma 
umrie – povedané jazykom budhistov, transmigruje, vtedy je vybrané dieťa, ktoré 
musí pokračovať v  nezničiteľnom zosobnení živého budhu. Pretože dalajláma 
nie je len politickým a  duchovným predstaviteľom, ale aj  viditeľným bohom, 
nemôže zostúpiť z  výšin svojho svätostánku a  starať sa o  ľudské záležitosti, lebo 
by to nebezpečne kompromitovalo jeho božstvo. Zaoberá sa len najdôležitejšími 
záležitosťami a uspokojí sa tým, že vládne, ale veľmi málo riadi. Svoju moc vykonáva 
len podľa chuti a  podľa vlastnej vôle. Niet ústavy alebo snemu, ktorý by mohol 
obmedziť jeho moc.251

Keď veľký láma – t.j. predstavený kláštora odíde, čiže keď zomrie, nik v kláštore 
nesmúti. Nik nenarieka, nik neplače, pretože každý vie, že sa opäť skoro objaví nový 
lama. Táto zdanlivá smrť nie je nič iného, ako počiatok novej existencie, nič viac než 
nový článok, pripojený k tomuto nekonečnému a neprerušenému reťazcu životov 
po  sebe nasledujúcich, je to jednoducho znovuzrodenie. Zatiaľ čo tvár Svätého 
stuhla bozkom smrti, jeho žiaci prežívajú najvyššiu úzkosť, pretože ich najsvätejšou 
povinnosťou je teraz odhaliť miesto, kam sa odišiel ich učiteľ prevteliť a kde bude 
pokračovať v novom živote.

Ak sa objaví na oblohe dúha, pokladajú ju za znamenie, ktoré im dáva ich bývalý 
predstavený, aby im uľahčil hľadanie: všetci sa teda oddajú modlitbám. Medzitým čo 
kláštor opustený budhom zdvojnásobuje pôst i modlitby, vydá sa na cestu vybraná 
skupina lámov, aby sa poradila s človekom, o ktorom je známe, že pozná veci skryté 
obyčajným ľuďom. Povedia mu, že toho a toho dňa, v tom a tom mesiaci sa ukázala 
na nebi predstaveného dúha. Posudzujú tento jav z mnohých hľadísk, či bola dúha 
menej či viac jasná a ako dlho sa dala pozorovať, zmizla za tých a tých okolností. 
Keď tento človek dostane všetky potrebné informácie, prednesie niekoľko modlitieb, 
otvorí prorocké knihy a potom vyriekne veštbu. „Váš veľký láma,“ povie im, „sa vráti 
do Tibetu, je tak a tak ďaleko od vášho kláštora. Nájdete ho v tej a v tej rodine.“

Ako náhle táto delegácia počuje túto veštbu, vrátia sa naspäť, aby s veľkou radosťou 
oznámili v kláštore radostnú zvesť.

Často sa stáva, že žiaci veľkého mŕtveho sa nemusia trápiť hľadaním kolísky svojho 

249 Medzi mníchmi najvyššie postavený mních - učiteľ.
250 Gabet, J.a Huc,E. R.,Cesta do Lhasy s.300.
251 Gabet J. a Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s.308.
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veľkého lámu. Môže to byť i on sám, kto im oznámi tajomstvo svojho prevtelenia. 
Prezradí sa sám po narodení vo veku, keď deti spravidla nedokážu vysloviť ani jediné 
slovo. „To som ja,“ povie rozhodne, „to som ja, veľký láma, živý budha toho a toho 
kláštora, nech ma odprevadia tam, kde som predtým žil, do kláštora, ktorému som 
nesmrteľný predstavený“. Keď dieťa prednesie takú veštbu, idú rýchlo poslovia 
upovedomiť lámov označeného kláštora a výzvu ich, aby pre neho prišli.

Nepochybne sú Mongoli pri  výbere často oklamaní tými, ktorí majú záujem 
na tom, aby sa z chlapčeka stal veľký láma. Sme presvedčení, že tak či onak tu zohráva 
dôležitú úlohu jednoduchosť, čiže prostoduchosť a slepá viera.252 

Všeličo sme sa dozvedeli o Budhovi aj o jeho učení a organizácii. Zaujímalo nás, ako 
sa možno stať budhistom, či existuje na to nejaký rituál alebo obrad. A samozrejme 
ako pri  všetkom organizovanom, všade existuje určitý postup a  poriadok čiže 
rítus. Budhisti majú tiež svoj rítus alebo formulu, ktorú kandidát verejne (najlepšie 
pred starším mníchom) prednesie: „Utiekam sa pod ochranu Budhovu, utiekam sa 
pod ochranu učenia, utiekam sa pod ochranu obce“, a tým sa prakticky stal členom 
obce. Z jeho stredu, čiže spomedzi nich si mohol vybrať učiteľa, ktorý dozeral na jeho 
rast a radil mu. Vzťah medzi oboma bol vzťahom otca a syna. Nikto však nemusel 
zotrvať v  mníšskej obci. Ak zistil, že nie je schopný ďalej dodržiavať stanovené 
podmienky, mohol kláštor opustiť a vrátiť sa k svojej rodine a venovať sa nejakému 
povolaniu. Voči takému „odpadlíkovi“ nik nezaujal  pohrdlivý alebo kritický postoj, 
skôr bola chválitebná jeho úprimnosť. Kto nedozrel, musí nejakú dobu žiť normálnym 
životom a až budú vhodné podmienky, bude môcť pokračovať. Takýmto spôsobom 
sa mníšska obec ozdravovala a medzi členmi nevznikli neurotické komplexy.

Táto voľnosť bola umožnená tým, že budhizmus nebol ani politickou mocou, 
ani inštitúciou, ktorá by vládla svetským majetkom a na čele by stala neotrasiteľná 
autorita. Budhizmus bol organizovaný na demokratickom základe, každý mal právo 
sa vysloviť, jedinou autoritou bolo učenie a úcta patrila len  múdrosti starších.

Aby táto sloboda systému nebola zneužívaná, bolo potrebné vytvoriť akési kritéria 
pre prijímanie do radu. Tak napr. zločinec napísaný na bránu paláca nemal byť prijatý 
do rádu, rovnako ako dlžník alebo otrok bez dovolenia svojho pána.253

Mních sa zdržuje prijímania vecí, ktoré neboli darované a  očakáva, že dary 
dostane (nemá však po nich túžiť!) Zdržuje sa lží a hovorí pravdu, od ktorej sa nikdy 
neodchýli. Zdržuje sa zbytočných rečí, hovorí iba v správnom čase a slová, ktoré 
majú svoj zmysel a sú hodné zapamätania. Má sa zdržiavať poškodzovania semien 
a rastlín, jedáva len raz denne, vystríha sa pozerania na trhoviská a slávností, ktoré 
sú sprevádzané tancom, spevom a  hudbou. Zdržuje sa ozdobovaním šperkmi, 
retiazkami, používania voňaviek a  mastí,   ako aj  používania veľkých a  mäkkých 
postelí. Zdržuje sa prijímania zlata, striebra, nevarených zŕn, panien a  dievčat, 
otrokov, koní, prasiat, slonov, obrábaných polí, kupovania, predávania, podvádzania 

252 Gabet, J. a Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s. 140-141.
253 Vacek, J., Budhismus, askezea sex, In: Odvěké tabu a dnešní člověk, s. 92.
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pri vážení, mrzačenia, zabíjania, lúpeži, krádeží a násilia.254

Strážiť dvere svojich zmyslov je veľmi dôležité. Má zabrzdiť a utlmiť už v zárodku 
všetky rušivé vplyvy, ktoré sa môžu dostať z  okolitého prostredia do  jeho mysle 
prostredníctvom jednotlivých zmyslov. Mních je  povzbudzovaný, aby kontroloval 
všetky vonkajšie vzruchy, ktoré prichádzajú do jeho zmyslov a ktoré by mohli vyvolať 
akúkoľvek žiadostivosť.

Mních môže niektorým vzrušeniam predísť aj  tým, že chodí s očami upretými 
dopredu len na  niekoľko metrov, aby sa mohol vyhnúť kameňom alebo hadom 
na  ceste, súčasne sa jeho pohľad vyhýba stretnutiu s  osobami alebo predmetmi, 
ktoré by mohli vzbudiť vzrušenie ako napr. sú pekné ženy, bohaté rúcha a pod. Zvlášť 
ženy boli považované za nebezpečné pre meditačnú prax, ale neboli považované 
za diablových spojencov.255

Hoci učenie môže mať svoje pravidlá, v ktorých sa na všetko myslí, ľudia si vždy 
vedia nájsť spôsob, ako ich obísť alebo zneužiť. O túto skúsenosť sa podelili kresťanskí 
misionári, ktorí pred dvesto rokmi prechádzali z Číny cez Mongolsko a mierili si to 

254 Vacek, J., Budhismus, askezea sex, In: Odvěké tabu a dnešní člověk, s. 94.
255 Vacek, J., Budhismus, askezea sex, In: Odvěké tabu a dnešní člověk, s. 95.

Budhisti majú vo svojich príbytkoch postavené sochy Budhov, podobné oltárom, pred ktorými sa 
modlievajú a zapaľujú kadidlá a sviece. Na obrázku je svätyňa z ústrednou sochou Budhu, ku ktorej prinášali 
budhisti ďalšie a ďalšie sochy a ozdobné predmety. (Foto: J. Habiňák)
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do Tibetu - konkrétne do Lhasy, najposvätnejšieho mesta budhistov, kde ma sídlo 
s dalajláma.

V Mongolsku lekársku starostlivosť vykonávajú výhradne lámovia – budhistickí 
mnísi. Ak prepukne choroba v rodine, hneď sa pošle do najbližšieho kláštora pre 
lekársku pomoc. Láma sa dostaví k nemocnému a skúma mu tep, potom vezme jeho 
ruky do  svojich a prechádza mu prstami po  tepnách tak, ako hudobníkove prsty 
prechádzajú po strunách huslí. Keď láma dostatočne preskúma príčinu onemocnenia, 
vyriekne nález - diagnózu. Podľa náboženských domnienok Mongolov vždy trápi 
nejaký čitgur čiže diabol. Najprv je potrebné pripraviť liek pre jeho vyhnanie. Láma 
je zároveň aj  lekárnik, lieky vždy pripravuje z  rastlín roztlčených na  prášok; ten 
potom necháva rozmočiť alebo zahustiť a zhotovuje z neho pilulky. Keď sa zásoba 
rastlinných piluliek minie, vie si láma vždy poradiť. Na kúsky papiera napíše tibetskými 
písmenami názvy liekov, nasliní ich a stočí ich medzi prstami v guľôčku. Nemocný si 
berie guľôčku s takou dôverou, ako by si bral skutočnú pilulku. Mongolom je celkom 
ľahostajné, či príjme meno lieku alebo samotný liek.

Ak je nemocný chudobný, je samozrejmé, že i  čitgur je slabý a  preto sú jeho 
modlitby krátke, takmer bleskové, často stačí jediná formulka. Mnohokrát sa láma 
uspokojí s prehlásením, že nie sú potrebné pilulky, ani modlitby, ale trpezlivo treba 
čakať, až sa nemocný uzdraví alebo umrie. Ak je nemocný bohatý, ak je majiteľom 
početných stád, potom aj liečba je iná. Predovšetkým je potrebné zistiť, akú má moc 
a akú hrôzu môže spôsobiť diabolský strojca choroby. Bezpochyby to býva niekto 
z  pekelných náčelníkov, ak má byť vyhnaný taký mocný čitgur, je potrebné mu 
prichystať krásny odev, pár dobrých topánok a predovšetkým mladého a statného 
koňa; inak by iste diabol neodišiel. Nadarmo by sa predpisovali lieky a  nadarmo 
by sa predkladali modlitby. Môže sa však stať, že jeden kôň nestačí, lebo diabol má 
príliš vysokú hodnosť: sprevádza ho množstvo služobníctva a kurtizán. Počet koní, 
ktoré láma požaduje, sa potom náležité zvýši; vždy záleží na  veľkosti bohatstva 
nemocného.

Ak sa vyhovie „lekárovmu“ želaniu, začne obrad. Z okolitých kláštorov sa zídu 
lámovia a modlitby sa odbavujú aj 8 alebo 15 dní, dokiaľ sa lámovia nepresvedčia, že 
už tu diabol nie je, to jest tak dlho, pokiaľ sa dá žiť na útraty rodiny, ktorá ich zásobuje 
čajom a ovcami. Ak nemocný zomrie, je to len potvrdenie toho, že modlitby boli 
správne predkladané a že zahnali diabla. Je síce pravda, že nemocný je mŕtvy, tým 
však nič nestratil: lámovia vysvetlia, že prešiel do omnoho šťastnejšieho stavu, než 
bol ten, ktorý práve opustil.256 

Popis kláštorného poriadku. Keď nastane hodina modlitieb, postaví sa pred hlavný 
chrámový vchod láma, ktorý má na starosti zvolávať zhromaždenie. Z plných pľúc 
fúka do morskej mušle a otáča sa pritom na všetky svetové strany. Silný zvuk tohto 
nástroja je počuť na vzdialenosť jednej míle. Všetkým lámom sa tak oznamuje, že 
nadišla povinnosť zúčastniť sa modlenia. Každý si vezme plášť a obradný klobúk 

256 Gabet, J., Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s.68.
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a odoberie sa na zhromaždenie do veľkého vnútorného nádvoria. V určitej chvíli 
zaznie trikrát zvuk morskej ulity a živý budha vstúpi do chrámu. Akonáhle usadne 
do  kresla, všetci lámovia odložia v  predsieni svoju červenú obuv a  kráčajú boso 
a mlčky. Keď vstúpia dovnútra, trikrát sa poklonia živému budhovi, potom sa posadia 
v poradí podľa svojich hodností. Sedia so skríženými nohami v radoch čelom proti 
sebe.

Keď dá obradník zvončekom znamenie, každý si ticho mumle prípravnú modlitbu, 
potom si rozloží na  kolenách modlitebnú knihu a  vyhľadá modlitby predpísané 
pre tento deň. Po krátkom prednese modlitieb nasleduje okamžik hlbokého ticha. 
Znovu potom zaznie zvonček a  tu oba zbory začnú spievať vážne, melodické 
žalmy. V presne stanovených prestávkach, zahrajú lámovia na svojich hudobných 
nástrojoch. Táto hudba sa však veľmi málo podobá vážnym melódiám žalmov. 
Býva to zmätený, ohlušujúci rámus zvončekov, cimbalov, bubnov, morských mušlí, 
píšťal a pod. Každý hudobník hrá na svoj nástroj so všetkou vervou, aby spôsobil čo 
najväčší hluk a hrmot.257 

Budhisti vykonávajú rôzne rituálne pobožnosti. Vykonať púť okolo kláštora 

257 Gabet, J. Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s. 77.

Povinnosť zúčastniť sa na modlení. Každý mních na kolenách knihu a po prednese modlitieb nasleduje 
chvíľa ticha. Potom spievajú melodické žalmy, v prestávkach zahrajú lámovia na hudobných nástrojoch. 
Hrajú s veľkou vervou, aby spôsobili čo najväčší hluk.  (Foto: M. Lipták)
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možno viacerými spôsobmi – pútnici vykonajú túto púť sotva sa rozodní a často sa 
vracajú, až nastane noc. Nie je prípustné konať túto púť na niekoľko etáp, dokonca 
nie je dovolené ani na okamžik sa zastaviť a prijať potravu. Akonáhle sa raz začne, 
musí sa bez prerušenia skončiť, inak úkon nemá žiadnu cenu, nezíska sa žiadna 
zásluha a  nemožno z  nej očakávať nijaký prospech. Taká púť spočíva v  tom, že 
pútnik po každom kroku padá tvárou na zem a musí byť dokonalé vystretý, čelo sa 
musí dotýkať zeme. Ruky musia byť natiahnuté dopredu a zopnuté. Než vstane, musí 
pútnik opísať kruh kozími rohami, ktoré drží v rukách. Ani najhroznejšie počasie im 
nemôže zabrániť v tejto odvážnej pobožnosti, pred pádmi na zem ich neodradí ani 
dážď, ani sneh, ani najkrutejšia zima.

Sú i takí, ktorí na zem nepadajú. Pre nich je možnosť, že im na chrbát lámovia 
naložia veľké balíky kníh, s ktorými majú obísť kláštor. Často možno vidieť starcov, 
ženy i deti, ktorí sa ledva vlečú pod svojimi bremenami. Keď púť skončia, sú pútnici 
považovaní za rovnocenných s tými, ktorí by prečítali všetky modlitby v ich veľkom 
a ťažkom balíku kníh.

Niektorí sa uspokoja s tým, že idú po vytýčenej ceste a medzi prstami prepúšťajú 
zrnka dlhého ruženca alebo točia malým modlitbovým valčekom, ktorý držia 
v pravej ruke. Valček sa točí bez prestania a neuveriteľne rýchlo; nazýva sa točiaca 
modlitba. Veľké množstvo takýchto valčekov sa nachádza pozdĺž potokov, kde sú 
uvedené do pohybu prúdom vody. Modlia sa vo dne v noci za blaho tých, ktorí ich 
postavili. Mongoli ich vešajú aj nad ohnisko; tieto valčeky sa točia za mier a prospech 
celej rodiny. Do pohybu sú uvádzané prúdom studeného vzduchu, ktorý do stanu 
vniká dverami.258

Budhisti vo veľkých kláštoroch postavili v určitých vzdialenostiach od seba veľké 
modely valčekov, ktoré sa točia okolo osi. Tieto modely sú z tvrdej lepenky, a na nich 
sú tibetským písmom napísané známe a najobľúbenejšie modlitby v celom kraji. Tí, 
ktorí nemajú ani chuť, ani trpezlivosť, ani silu naložiť si na ramená veľký balík kníh, 
alebo padať pri každom kroku na zem do prachu a do blata alebo behať okolo kláštora 
v  zimných mrazoch, či v  letných horúčavách, môžu sa obrátiť k  modlitebnému 
valčeku. Len raz sa ním zatočí, a už sa točí sám, ľahko a dlho. Prosebníci sa môžu ísť 
najesť, môžu sa i vyspať, zatiaľ čo sa za nich modlí stroj.259 

V tibetských horách vejú mnohé pestré látky, ktoré sa nazývajú modlitebné vlajky. 
Na ich látke sú napísané posvätné texty. Majú zaistiť šťastie pre všetky živé bytosti 
tým, že ďalej nesú vo vetre učenie Budhu, dávajúce spásu a požehnanie, ponad všetky 
vrcholy do všetkých krajín.

258 Modlitebný mlynček je veľký drevený, resp. kovový bubienok, vo vnútri ktorého sa nachádza pás papiera, ktorý 
obsahuje mantru. Tento drevený alebo plechový bubienok sa točí okolo svojej vlastnej osi, keď ho veriaci uvedie 
do pohybu osobne alebo pomocou tečúcej vody, či prúdením vzduchu. Točenie bubienka, je znakom vnútorného 
náboženského presvedčenia, a  tak môže mantra rozvinúť svoje pôsobenie. Podstatné pritom je vnútorné 
presvedčenie veriaceho, nemožno modlitebný mlynček označiť jednoducho pohŕdavo za modlitebný automat.

259 Gabet, J., Huc, E.R., Cesta do Lhasy, s.160-161.
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Vo voľnej prírode, zvlášť v kvetinových záhradách, vidíme sošku Budhu často s lotosovým kvetom. 
Lotosový kvet symbolizuje čistotu a preto je socha Budhu umiestňovaná v záhradách, aby priniesla 
osviežujúce uvoľnenie.  (Foto: M. Lipták)
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Som hinduista 
Narodil som sa v istej dedine v Indii – niekoľko rokov potom, ako India získala 

nezávislosť – hneď pri meste Dandí, ktoré preslávil Gándhiho soľný pochod na protest 
proti britskej koloniálnej vláde. Do Anglicka som prišiel ako jedenásťročný, lebo môj 
otec pracoval v automobilke v Coventry. Hoci som v Indii navštevoval školu od piatich 
rokov, vzdelávanie v Anglicku bolo pre mňa ťažké, najmä pre nedostatočnú znalosť 
angličtiny. Rýchlo som sa však naučil nový jazyk a zvykol som si v novom prostredí. 
Štúdium som ukončil diplomom inžiniera. Po rokoch som sa vypracoval a stal som 
sa jedným z hlavných inžinierov, v dôsledku čoho som cestoval do rozličných častí 
sveta.

Ako hinduista verím v jedného boha, ktorý má veľa vtelení. Verím vo všetkých 
týchto bohov, ale ako veľa hinduistov, sústreďujem sa na  určitého boha, ktorý sa 
mi stal drahým, na Krišnu, veľmi obľúbeného boha v hinduizme. Mnohé príbehy 
o Krišnovi ma osobitne dojímajú a pomáhajú mi. Viera v boha ma povzbudila v tom, 
aby som bol nápomocným, platným členom spoločnosti.

Neverím, že treba každý deň navštevovať chrám, aby som si udržal kontakt s bohom. 

 Hinduistický chrám Ulum Dan Bratan (Beratan temple na  ostrove Bali.) Významný chrámový 
komplex na západnej strane jazera Beratan. Volajú ho aj „chrám na jazere“. Postavený bol v roku. 1633. 
Uctievanie bohov Brahma, Višna a Šiva. V samotnom komplexe sa nachádzajú tri svätyne. Svätyňa Višnu 
s  11 úrovňami je dominantná. Ďalšia svätyňa boha Brahma je so  7 úrovňami (na obrázku ju nevidieť) 
a pre boha Šivu je svätyňa s 3 úrovňami. Hlavným obradom je modlitba. Vykonávajú ju dva razy za deň – 
pri východe a západe slnka. Bohom predkladajú kvety a oheň. (Foto: E. Saloň)
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Boh je so mnou v každú dennú i nočnú hodinu. Modlím sa k nemu v myšlienkach, 
nech som kdekoľvek, uvažujem o svojej viere a o tom, či to, čo robím, je dobré pre 
mňa alebo pre iných ľudí. Robím to nielen preto, lebo je dobré robiť také veci, ale 
aj preto, lebo to prispeje k môjmu dobrému znovuzrodeniu. Rád som v chráme vždy, 
keď môžem, a slúžim svojmu spoločenstvu. Zisťujem, že pravidelná návšteva chrámu 
pomáha môjmu náboženskému životu rozvíjaním mojich myšlienok a pomáha mi 
to byť menej sebecký a vidieť v iných to najlepšie. Toto pre mňa znamená viera. Je to 
viera, ktorú som sa naučil od svojej matky, tradičnej hinduistky. Ona mala najväčší 
vplyv na moju náboženskú výchovu.

Pre svoju prácu sa nezúčastňujem na uctievaní v chráme každý deň, ale chodím 
tam najmenej tri razy do  týždňa. Keď odídem do  dôchodku, určite sa budem 
zúčastňovať na pobožnostiach v chráme oveľa pravidelnejšie. V skutočnosti je moja 
viera viac vnútorná než vonkajšia v tom, že sa menej znepokojujem pre vonkajšie 
symboly, akým je napríklad odev, než tým, čo si myslím a  čo robím. Teda hoci 
neverím na každodenné nosenie nejakého špecifického odevu, často nosím tradičný 
indický odev na  rituál zbožného uctievania, pravidelne vykonávaný v  chrámoch, 
aj súkromne v domácich svätyniach.

Po  väčšinu rokov navštevujem Indiu a  zakaždým navštívim pútnické miesta 
a určité chrámy. Mojou ašpiráciou je navštíviť a vidieť väčšinu chrámov a posvätných 
miest v južnej Indii. Som presvedčený, že tieto chrámy sú pôvodnými hinduistickými 
chrámami. Mojím cieľom ako hinduistu je nakoniec, keď odídem do  dôchodku, 
zasvätiť život hľadaniu vnútorného pokoja prostredníctvom modlitby a meditácie.

Ako hinduistické spoločenstvo sme veľmi tesne previazaní. Všetci sa dozvieme 
o chorobe, smrti a iných problémoch, s ktorými sa stretávajú ostatné hinduistické 
rodiny. Naše úzke priateľstvo znamená, že sme v čase núdze vždy ochotní podporiť 
jeden druhého.260 

Hinduizmus
Prívrženci hinduizmu skúmajú Božie tajomstvo a vyjadrujú ho nevyčerpateľnou 

plodnosťou mýtov a  prenikavým filozofickým hľadaním. Hľadajú oslobodenie 
od úzkosti našej existencie asketickým spôsobom života, či hlbokým rozjímaním, 
alebo sa s láskou a dôverou utiekajú k Bohu.261 

Hinduizmus sa líši od iných veľkých náboženstiev alebo filozofických systémov 
budhizmu. Je jednou z  najstarších duchovných tradícií na  svete, ktoré vo  svojej 
kolíske – v Indii vznikli ešte pred naším letopočtom. Jeho pôvod siaha až do polovice 
2.tisícročia pred n.l. V poslednom čase prenikol aj na Západ názov „hinduizmus“262 

260 Patel, N., Som hinduista, In: Viery a vyznania, s.159.
261 Nostra aetate, Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, 1584 In: Dokumenty DVK.
262 Tak ako pojem Ind aj  pojem hinduista (hind) sú odvodené od  slova Sindh (Indus), ktoré pomenúva najväčšiu 

rieku subkontinentu. Gréci, ktorí za Alexandra Veľkého v 4. stor. pred n. l. prišli do Indie, použili názov rieky 
a pomenovali obyvateľov ako Indov. Keď islamskí dobyvatelia vpadli do Indie, urobili zo Sindhu Hindus a pomenovali 
nemoslimské obyvateľstvo hinduisti (hindovia). Anglickí koloniálni vládcovia použili pojem Indovia na označenie 
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Hinduizmus je tiež nazývaný náboženstvom védskym (od Véd, jeho svätých kníh). 
V 19. storočí slovo „hinduizmus“ bolo spopularizované európskymi autormi, ktorí 
opísali toto náboženstvo, ktoré vyznáva väčšina obyvateľov Indie. Aj  my budeme 
nazývať hinduizmus náboženstvom Hindov – dedičov starožitného náboženstva 
Véd, ktoré vo svojej dlhej histórii bolo reformované brahmanmi a tiež sa zmenilo 
pod vplyvom náboženstiev, ktoré sa neustále objavovali v Ázii.263

Často sa však pojem hinduizmus používa na pomenovanie neskorších fáz, aby sa 
tak odlíšili od védskej fázy. Tým sa naznačuje, že sa vo vnútri indického náboženstva 
udiali určité zmeny. Napríklad vznikla myšlienka znovunarodenia (znovuzrodenia), 
asketizmus a nastali aj zmeny v uctievaní božstiev.264

Hinduizmus vznikol v  Indii, kde má mnoho miliónov vyznávačov a  je jedným 
z  najrozšírenejších náboženských smerov na  svete. Je to náboženstvo zložené 
z  najprotirečivejších vyznaní, zvykov, obradov, siekt. Ľud Indie má vo  svojich 
náboženských predstavách mnoho prvkov mágie, prírodnej mytológie a animizmu. 
Pomerne často sa v ňom možno stretnúť s prinášaním krvavých obetí, s absolútnym 
vegetariánstvom a súčasne zákazom nielen zabíjať, ale vôbec ubližovať živým tvorom. 
Hlásanie najprísnejšieho asketizmu nebolo na  prekážku chrámovej prostitúcii 
a  bakchantským orgiám počas náboženských slávností. Hinduizmus vznikol ako 
náboženská sústava z  dávnych náboženských predstáv miestnych národov.   Má 
neobyčajne zložitý bohoslužobný a  obetný rituál. Jeho dogmatiku možno zhrnúť 
do niekoľkých téz:

1. učenie o  odvekej nerovnosti ľudí a  nemožnosti prekonať túto nerovnosť 
za života na zemi (kastový systém).

2. učenie o prevtelení duší, o tom, že každý živý tvor má určený nekonečný rad 
postupných prerodov z jednej smrteľnej formy na inú. Iba v procese posmrtných 
prevteľovaní môže človek počítať s povýšením svojho sociálneho postavenia, 
závisí to však od jeho správania sa v danej, smrteľnej forme.

3. učenie o  odplate,265 o  tom, že súhrn všetkých činov človeka v  pozemskom 
živote predurčuje cesty jeho budúcich prevtelení.266 

K  súčasnému chápaniu hinduizmu ako svetového náboženstva prišlo len v  19. 
storočí, keď hinduistickí reformátori začali hovoriť o  rozmanitých náboženských 
predstavách a  praktikách, charakterizujúcich náboženský život v  južnej Ázii. 
Hinduizmus nemá jedného historického zakladateľa, nijaký jednotný systém 
viery, jedinú doktrínu spasenia a nijakú ústrednú autoritu. V tomto zmysle sa líši 

všetkého neeurópskeho obyvateľstva indického subkontinentu a názov Hinduisti (hindovia) na charakterizovanie 
všetkých nemoslimov a nekresťanov, žijúcich v Indii. Preto sa aj náboženstvo nazýva hinduizmus.

263 Tincq, H., Religie swiata, s. 254.
264 Kolektív autorov:  Lexikón svetových náboženstiev, s.215.
265 Učenie o karme. Karma znamená podľa obsahu slova čin. Označuje súvislosť príčiny a účinku nejakého konania, 

je logickým výsledkom toho, čo bolo predtým. Tým, že človek koná, tvorí karmu: dobrú karmu, keď ide o eticky 
bezchybné činy, zlú karmu, keď ide o nemorálne činy. Každý stav, v ktorom sa človek nachádza, je podmienený 
karmou vychádzajúcou z minulosti, ktorú sám zapríčinil.

266 Kovaľov, S. J. a kolektív, Hinduizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s. 34.
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Socha Višnu nachádza sa niekoľko minút od  medzinárodného letiska na  ostrove Bali. Umiestnená 
je v  parku Garuda Višnu Kencana. Socha je vysoká 75 m a široká 65 m. Na  vrchole podstavca vytvára 
dominantu spolu s podstavcom meria 121 m. Dokončená pamiatka je asi tak vysoká ako 21 poschodová 
budova. Dokončená bola v r.2018., váži 4000 ton, vyrobená z medeného a mosadzného plechu. Hinduistický 
boh Višnu je udržiavateľ a podporovateľ sveta a svetového poriadku. Nielen stvoril svet, ale podieľa sa aj na 
jeho osude. Preto je považovaný za  ochrancu svätého poriadku. Vždy, keď je tento poriadok ohrozený, 
zostúpi Višnu na svet, aby zakročil proti tomu svojou mocou.(Foto: E. Saloň)
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od  ostatných „svetových náboženstiev“. Charakteristickou črtou hinduizmu je 
rozmanitosť. Hoci termín hinduizmus je nedávny, rozmanité tradície, ktoré zahŕňa, 
majú veľmi starý pôvod, siahajúci až pred 2. tisícročie pred n.l.267 

Texty zostavované pred tisíckami rokov považuje veľa hinduistov za večné zjavenie 
a studnicu všetkého poznania a vnímajú ich ako kľúčové znaky hinduistickej identity. 
Hinduizmus pozná rituálne obety adresované starým bohom ako Agni (boh ohňa)268 
a Sóma (boh Sómy).269

Ústredným aktom bolo obetovanie látok (často zvierat, ale aj mlieka, prečisteného 

267 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s. 134.
268 Agni bol priradený k  pozemskej sfére. Bol bohom ohňa a  zároveň stelesňoval obetu samu, ktorá sa vzniesla 

prostredníctvom dymu do neba. Tým sa stal spojovacím článkom medzi ľuďmi a bohmi.
269 Sóma je na  jednej strane šťava z relatívne neznámej rastliny. Získava sa z nej vytlačením a má opojný účinok. 

Na  druhej strane Sóma sám uctievaný ako boh, pretože dokáže na  základe svojho pôsobenia, vyvolávajúceho 
extázu, uvoľniť veľké sily v ľuďoch. Ešte aj dnes je nápoj sóma významnou súčasťou hinduistickej obety.

Angkór-Vat (Kambodža) bol postavený pre kráľa Súrjavarmana II. v  rokoch 1133 – 1150 ako jeho 
chrám a hlavné mesto. Ako najväčší a najlepšie zachovaný chrámový komplex je jediný, ktorý si zachoval 
úlohu náboženského centra. Bol zasvätený hinduistickému bohu Višnuovi a  slúžil súčasne ako svätyňa 
aj ako pohrebisko. Srdce svätyne sa nachádza pod vežou vysokou 61 m a možno tam prísť cez ďalšie brány, 
schodiská a  otvorené nádvoria. Obklopujú ho štyri nižšie veže, ktoré predstavujú štyri ďalšie svätyne. 
Niekoľko storočí rozkvetu kmérskej ríše ukončil rok 1431. Angkór prevzali do svojich rúk monarchovia 
susedného kráľovstva Thajčanov a mesto bolo nadobro zabudnuté. Až v 19. storočí francúzsky prírodovedec 
opísal poklady Angkóru a tým obrátil pozornosť Západu ku kmérskej civilizácii. (Foto: J. Habiňak)
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masla, obilia a halucinogénnej rastliny sómy) do obetného ohňa. Rituál vykonávali 
tí, ktorí stáli v  hinduistickej spoločnosti na  najvyššom stupienku, čiže kňazi. 
Pod  kňazmi (brahmanmi) boli bojovníci alebo panovníci, potom nasledovali 
obyčajní ľudia, remeselníci, roľníci. Tieto tri vrstvy boli známe ako „dvojzrodení“, 
lebo ich mužskí príslušníci podstupovali iniciáciu, ktorá potvrdila ich postavenie ako 
plnohodnotných členov spoločnosti. Tento iniciačný obrad ich oddeľoval od štvrtej 
vrstvy – sluhov, ktorí boli pre svoje nízke 
postavenie vylúčení z  večného zachovávania 
rituálnych tradícií.270 

Hinduizmus pozná akúsi posvätnú trojicu 
bohov. Bývalý boh filozofov, Brahma je dnes 
považovaný za  Stvoriteľa, populárny Višnu 
je považovaný za zachovávateľa. Meno Višna 
znamená „prenikajúci všetkými vecami“.271 
Višnu je teda Jeden, ktorý udržiava všetky 
veci a  zachováva ich pri  živote. Podľa mýtu 
prekročil celý vesmír tromi krokmi. Keď 
spí, vesmír sa rozpúšťa do  beztvarého 
stavu ako oceán; zostatok bytia sa sformuje 
do  skrúteného hada, na  ktorom spočíva 
spiaci Višnu. Višnu sa integroval aj do iných 
indických náboženských hnutí tým, že sa 
stal jednou „z  troch podôb“ prejavených 
v  každom živote: stvorením, udržiavaním 
a rozpustením.272 

Šiva za  ničiteľa – v  posvätných knihách 
(védy) sa Šiva objavuje len vzácne. Je 
stotožnený ako sila skazy, oheň, ktorý spaľuje, 
voda, ktorá zaplavuje, vietor, ktorý ničí, ten, 
kto zabíja. Avšak toto všetko má aj priaznivé 
využitie, prijíma obete a  prináša prosperitu 
ľuďom a  ich stádam. Má sto hláv a  tisíc očí, 

270 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.135.
271 Alain Danielou strávil celý život štúdiom indických náboženstiev. Vzťah medzi Mnohými a Jedným opisuje takto: 

„V polyteistickom náboženstve (Indie) má každý uctievajúci vybrané božstvo a zvyčajne neuctieva ostatných bohov 
rovnakým spôsobom ako svojho Boha, toho, ktorý mu je najbližší. Pritom však uznáva ostatných bohov. Hinduista, 
či už uctieva Višnu – Udržiavateľa, Šivu – Ničiteľa, Šakti -  Energiu alebo Súrju - Slnko, je vždy ochotný uznať 
rovnosť týchto božstiev ako manifestáciu určitých síl vyvierajúcich z nepoznateľnej „Nesmiernosti“. Vie, že najvyššie 
Bytie alebo Nebytie je vždy mimo jeho chápania, mimo existencie, a nijako ho nemožno uctievať, alebo sa k nemu 
modliť. Keďže si uvedomuje, že ostatné božstvá sú iba iné aspekty toho božstva, ktoré uctieva, je v zásade tolerantný 
a musí byť pripravený prijať ako potenciálne platnú každú formu poznania alebo viery. Prenasledovanie iných 
náboženských skupín či ich obracanie na vieru nemôže byť z pohľadu hinduistu obhájiteľné, nech by sa mu ich viery 
zdali akékoľvek čudné.“ 

272 Bowker, J., Višnu,  Udržiavateľ všetkých vecí, In: BOH, s.90.

Tancujúci Šiva – znamená priateľský, 
prívetivý, láskavý, hoci je aj  bohom zániku 
a  smrti. Jeho uctievači ho považujú za 
stelesnenie tvorivej aj  ničivej vesmírnej 
energie. Bez zničenia nemôže vzniknúť nič 
nové. V  tradícií je tento ničiteľský aspekt 
interpretovaný predovšetkým ako zničenie 
nevedomosti, čo je pochopiteľné. Tým, že 
ničí nevedomosť, je dobrotivý a  priateľský. Je 
bohom askézy (ako veľký jogin) a  zároveň je 
symbolom sexuálnej a  plodivej sily. (Foto: M. 
Lipták)
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takže jeho pozornosti nič neunikne, a preto je tým, kto prináša trest a „udeľuje tým, 
ktorí konajú zlo, bolesti pekla“. V každom prípade Šiva absorbuje veľa ďalších podôb 
Boha.273 

Pre milióny ľudí je Šiva podobou boha, na  ktorú sústreďujú svoje uctievanie 
a život. Boh Šiva môže prijať veľa podôb. Patria medzi ne:

• Askéta: – jeho sebaovládanie vytvára horúčavu a silu, ktoré by sa ináč stratili;  je 
však aj erotický, vášnivý milenec.

• Milenec: -  vzor manželskej lásky s manželkami Párvatí či Ambou; avšak jeho 
milenky Kálí, a Durgá sú hrozivé a ničivé a odovzdávajú mu silu ničiť.

• Všemocný pán: -  zdroj tvorenia; avšak bez ženskej energie je bezmocný. Často 
sa zobrazuje, ako leží mŕtvy pod nohami ženy.

• Poľovník: -  zabíja a zodiera z kože svoju korisť a tancuje v zakrvavenej koži; 
avšak je aj askéta, ktorý uniká zo sveta a  jediným pohľadom svojho tretieho 
oka, poznajúceho pravdu, spáli na popol boha túžby a erotickej lásky Kámu.

• Ten, kto sa vzdal sveta: - objavuje sa potretý bielym popolom z kremačného 
ohňa, drží lebku, čo znamená, že akceptoval smrť (na krku má náhrdelník 
z lebiek) a víta prirodzených nepriateľov, takže sa mu okolo tela ovíja had; je 
aj Pán zvierat; avšak na konci vekov privodí tancom skazu vesmíru.274

Hlavnými hinduistickými bohmi boli vždy Šiva a Višnu so svojimi vteleniami,275 
z ktorých najobľúbenejší bol indický hrdina Krišna.276

Hinduistickí bohovia majú aj svoje družky, lebo v hinduizme sa stal obľúbený kult 
ženského princípu zvaný Šakti. Pod pojmom Šakti bol myslený súhrn tajomných 
magických síl, ktoré boli dokonca mnohým ctiteľom mnohokrát posvätnejšie 
než sám boh.277 V hinduistickom náboženstve sa zdôrazňuje hlavne úcta k Šivovi 
a Višnuovi a neskôr preniká nová zbožnosť známa pod názvom bhakti.278 

Indická spoločnosť sa delila na mnoho kastových skupín. Kasta bola osobitnou, 
izolovanou spoločenskou skupinou, založenou na zamestnaneckých, náboženských, 
národnostných alebo iných zásadách. Príslušnosť ku kaste sa dedila spravidla podľa 
línie muža. Manželstvá medzi členmi rôznych kást boli zakázané. Kasty mali 
svoju hierarchiu: - najvyššie postavenie mali kňazi (brahmani), panovníci a vojaci 
(kšatrijci), pod nimi boli roľníci, obchodníci, remeselníci. Na najnižšom stupni boli 
sluhovia, nájomní či sezónni robotníci, považovali ich za „nečisté“, „nedotknuteľné“. 
Nijaké hmotné statky alebo spoločenské zásluhy človeka nemohli pozmeniť jeho 

273 Bowker, J., Šiva, Mnohí a Jeden, In: BOH, s.105.
274 Bowker, J., Šiva, Pán a počiatok všetkých vecí, In:  BOH, s.106.
275 Lexikón svetových náboženstiev s.241.
276 Krišna je považovaný za ochotného pomôcť a priateľského. Bojuje proti démonom a zlu vo svete. Svoju kariéru 

začína až ako boh pastierov (pod menom Krišna Gópala- teda Krišna, pastier kráv) ktorý stvára všelijaké nezbedy. 
Ako najvyšší boh celého vesmíru sa Krišna chápe ako úplne „božské“. Nech ľudia uctievajú akýchkoľvek bohov, 
vždy uctievajú iba Krišnu, pretože on jestvuje vo všetkom. Je vesmírnym vedomím, na čo poukazuje jeho farba. 
V preklade Krišna znamená modročierny. Modrá je symbolom nekonečnosti oblohy a tým symbolom pre celý 
vesmír.

277 Kubalík, J., Dějiny náboženství s. 90.
278 Hnutie bhakti, tam človek hľadá prostredníctvom lásky a odovzdanosti zjednotenie s bohom.
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kastovú príslušnosť a povýšiť ho čo len o stupeň v kastovom rebríčku. Porušením 
kastových zvykov človek riskoval, že ho vylúčia z kasty, že sa stane opovrhovaným, 
čiže „nedotknuteľným“ a ocitne sa mimo zákona.279 

Mahátma Gándhí dobre poznal svet za  hranicami Indie, lebo študoval právo 
v  Londýne a  pôsobil ako právnik v  Juhoafrickej republike. No nech boli tieto 
cudzie vplyvy akokoľvek silné, súviseli s  tradičnými vierami a  praktikami. Kládol 
dôraz na symboly vnútornej sily Indie, lebo proti nim boli zbrane Britov neúčinné; 
uctievanie kravy, starobylého symbolu hojnosti a plodnosti zeme, bolo silnejšie než 
spoliehanie sa na  tank. Hoci ľudia hovoria o  „posvätných kravách“, krava nebola 
v Indii personifikovaná ako Bohyňa či Boh. Krava bola pre Gándhího jedinečným 
indickým pripomenutím, že sa nemôžeme zachrániť sami. Potrebujeme štedrosť 

279 Kovaľov, S. J. a kolektív, Hinduizmus, In: Náboženstvo  v dejinách a v súčasnosti, s. 34.

Prambanan je najväčší chrámový komplex v Indonézii a súčasne jeden z najväčších v juhovýchodnej 
Ázii. Leží na ostrove Java. Bol postavený v 9. storočí. V tej dobe na ostrove Java vládla Mataramská ríša, 
ktorej vládcovia postupne uprednostnili hinduizmus pred  do tej doby prevládajúcim budhizmom. Už 
v 10. stor. bol však chrámový komplex opustený a začal chátrať. Veľké zemetrasenie v 16. stor. ho silne 
poškodilo.  Roku 2006 postihlo zemetrasenie celé okolie. Boli narušené alebo kompletne zrovnané so zemou 
nielen pamiatky, ale aj obytné domy v tej oblasti. Z najvzdialenejšej murovanej plochy po obvode, ktorá 
merala asi 340 m na každej strane, dnes okrem južnej brány nič iné nezostalo. 75 % pôvodných kamenných 
blokov a originálnych kamenných prvkov bolo ukradnutých a použitých na stavby inde. Zasvätený je trom 
hlavným hinduistickým božstvám – Brahme ako bohu stvoriteľov, Višnu ako bohu strážcov a Šivovi ako 
bohu ničenia. Tento chrám je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Chrám Šiva ako hlavný chrám 
s výškou dosahujúcou 47 m. (Foto: E. Saloň)
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matky Zeme, aby sme prežili z  jedného dňa na  druhý. Krava je stálym, vždy 
prítomným pripomenutím, že všetky veci sú slovom, ktoré vyriekol Brahma (boh). 
„Z boha sa zrodili všetky veci, nebesá, ľudia, dobytok, vtáky, náš vdych a náš výdych, 
ryža a  jačmeň, sebaovládanie, viera, pravda a cnosť a všetky zákony nášho bytia.“ 
Gándhí bol absolútne oddaný pravde: „Moja nemenná skúsenosť ma presvedčila, 
že nie je nijaký iný Boh okrem Pravdy.“ Ale pravda nie je abstrakcia. Zaisťuje ju 
nemenná záruka Boha, ktorý jediný sa nemení ani neobmieňa. Boha môžeme poznať 
pod mnohými menami, ale tie mená dostáva Boh.280 

Aj  v  rámci hinduizmu začal Gándhí boj proti útlaku a  nespravodlivosti.  
Za  rakovinový vred hinduizmu považoval stav nedotknuteľnosti. Gándhí ho 
považoval za úplne nezlučiteľný s hinduistickou vieroukou. Na presadenie svojich 
myšlienok a  cieľov používal nenásilný odpor. Jeho cesta nenásilného odporu 
a  zdôrazňovanie myšlienky neubližovať si našli mnohých prívržencov. Vo  vnútri 
mnohých nacionalistických zoskupení bola Gándhího politika ustupovania 
a  sprostredkovania práve vo  vzťahu k  moslimom chápaná ako zrada hinduizmu. 
To viedlo následne k  tomu, že Gándhího 30. januára 1948 zavraždil militantný 
hinduistický nacionalista.281 

280 Bowker, J., Od Thákura po Gándhího, Nový život starým tradíciám, In:  BOH, s.138.
281 Lexikón svetových náboženstiev, s. 274.

Pamätník Mahátma Gándhí sa nachádza v  Dillí, v  lokalite Rádž Ghat. Ku  pamätníku vedú štyri 
prístupové cesty, z každej svetovej strany jedna cesta. Skôr než prídete úplne k pamätníku, musíte si vyzuť 
topánky a pokračovať bosí. Pri pamätníku nepretržite vyhráva pokojná hudba. (Foto: E. Saloň)
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Mahátma Gándhí sa vyjadril: „Hinduizmus je živý organizmus, ktorý podlieha 
rastu a skaze a podriadený je zákonom prírody. Jeden a nerozdeliteľný pri koreni sa 
rozrástol do košatého stromu s nespočetnými konármi.“ 

Pri dodržiavaní rituálnych úkonoch, ktoré sa vnímali ako sekundárne pre získanie 
duchovného poznania, bola ústredná doktrína:

1. všetky tvory sa vždy znovu a znovu rodia na tento svet;
2. výsledky činov sa zožnú v budúcich životoch;
3. tento proces nekonečného znovuzrodzovania je charakterizovaný utrpením; 
4. vyslobodenie z  tohto utrpenia možno dosiahnuť zredukovaním činnosti 

na najmenšiu mieru a získaním duchovného poznania.282 
Získanie duchovného poznania tak nadobudlo ústrednú dôležitosť a sebadisciplína 

a metódy asketizmu nevyhnutné na jeho získanie sa vyvinuli v hinduizme, v tradíciách 
jogy a  vzdania sa sveta. V  tomto období vznikli asketické skupiny snažiace sa 
o vyslobodenie prostredníctvom odriekania.283 

282 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.137.
283 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.138.

Banteay Srei – starobylý hinduistický chrám, postavený v Kambodži v roku 967, zasvätený bohu Šivovi. 
Nachádza sa 29 km od  Angkór Vad. Svätyne sú obklopené múrmi, na  stenách, štítoch, tympanónoch 
a  ďalších článkoch zdobené veľkým množstvom reliéfov s  figurálnym a  rastlinným dekórom. Budovy 
a stavby Banteay Srei sú veľmi miniatúrne čo do veľkosti a štýlu, najmä v porovnaní s ostatnými chrámami 
v oblasti Angkór. Banteay Srei sa tiež nazýva klenot khmerského umenia, Ružový chrám. Červený pieskovec 
je stavebný materiál, ktorý môže vyzerať ako drevo. Banteay Srei je známy svojimi zložitými dekoratívnymi 
rezbami na stenách. Bol obnovený v 30-tych rokoch 20. stor. (Foto: E. Saloň)
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Tisíce veľkých a  malých chrámov, k  tomu ešte nespočetné kaplnky a  oltáre sú 
roztrúsené po  celej Indii. Niektoré z  nich sú zvlášť známe svojou posvätnosťou 
a  zázračnou silou. Rástli a  prekvitali chrámové mestá, ktoré neslúžili len ako 
obchodné a  administratívne strediská kráľovstiev, ale aj  ako rituálne centrá 
s chrámom v srdci mesta a teda kráľovstva. Králi sa snažili odvodiť legitímnosť svojej 
vlády prostredníctvom kráľovského patronátu nad  týmito rituálnymi miestami, 
zasvätenými niektorému z  hlavných božstiev. Veľké chrámové komplexy svedčili 
o  kráľovej vláde nad  kráľovstvom, ktorá bola modelovaná podľa ideálu božského 
kráľovského úradu, symbolizovaného veľkým bohom Višnuom.284 

Okrem chrámov existuje mnoho posvätných miest, riek a  predmetov. 
Za najposvätnejšiu rieku pokladajú Gangu.

V chrámoch stoja sochy božstiev, na oltároch horí oheň, rozprašujú sa príjemné 
voňavky a  voňajú kvety. Kvety sú najrozšírenejšou obetou. Za  obeť sa prináša 
aj ovocie, zelenina a niekedy zvieratá. Do chrámov bohyne Káli prinášajú napríklad 
ako obeť kozľa, ktorému na chrámovom dvore mečom useknú hlavu. V chrámoch 
južnej Indie zabíjajú pri mimoriadne slávnostných príležitostiach čierneho byvola. 
Pravoverní hindovia, dokonca aj  vegetariáni, ktorí obetujú bohu krv, jedia mäso 
obetovaného zvieraťa. V Indii uctievajú nielen samotných bohov, ale aj ich jednotlivé 

284 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s. 139.

Váranásí predtým sa volalo Benáres je indické mesto ležiace na brehoch rieky Gangy. Mesto je uctievané 
hinduistami i budhistami. Neustále sa tam konajú rituálne kúpele, tam je cieľ mnohých pútnikov oboch 
vyznaní. (Foto: E. Saloň)
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atribúty. Tak napríklad v niektorých chrámoch sa klaňajú soche posvätného býka, 
ktorého pokladajú za ťažné zviera boha Šivu.

Prostredníci medzi modliacimi a nemými sochami sú kňazi. Učia veriacich, že len 
ich pomocou sa obeť dostane na príslušné miesto. Vydržiavanie chrámov a kňazov 
spočíva na obyvateľstve.285 

Najstarším a  najuctievanejším zo  všetkých posvätných miest Indie je Váranásí 
– staršie pomenovanie Benáres. Je tam asi pol druha tisíca chrámov. Rozprestiera 
sa na ľavom vysokom brehu posvätnej rieky Gangy (Ganges). Z brehu vedie k rieke 
množstvo kamenných schodov. Sú to tzv. gháty – miesta posvätných kúpeľov. 
Každý deň prichádzajú do Benáresu tisíce pútnikov zo všetkých strán, aby sa umyli 
v posvätnej vode, očistili sa takto od hriechov, zbavili nemocí, nabrali tejto vody 
do krčahu a niesli ju stovky kilometrov, aby ňou liečili aj ostatných, ktorí sa nemohli 
dostať ku Gange. Tu na brehu Ganga, na vyhradených miestach dymia pohrebné 
ohne.286 

285 Kovaľov, S. J. a kolektív, Hinduizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.35.
286 Kovaľov, S. J. a kolektív, Hinduizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s 36.

Spaľovanie mŕtvol. Indovia mŕtvych nepochovávajú, ale spaľujú na hraniciach. Na brehu rieky Ganga 
neustále spaľujú mŕtvych.  Podľa hinduistickej predstavy treba mŕtvych spáliť, aby sa fyzické pozemské 
telo zničilo, pretože inak nemôže vzniknúť nové duchovné telo. To objasňuje, prečo svätí muži a ženy sa 
nespaľujú. Im sa totiž podarilo už počas života uskutočniť vyslobodenie a už viac nepotrebujú duchovné 
telo. Keď sa odovzdá mŕtve telo hranici a kňaz vyslovil príslušné modlitby, musí syn alebo najbližší mužský 
príslušník obísť sedemkrát okolo hranice. Potom kňaz rozbije mŕtvemu lepku, aby mohla jeho duša uniknúť. 
Tento obrad je príčinou aj toho, že sa moderné krematória dodnes nemohli v Indii presadiť, pretože v nich 
sa rozštiepenie lebky nemôže vykonávať. (Foto: E. Saloň)
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Hoci sa India po získaní nezávislosti definovala ako sekulárny štát, zažila obrodu 
náboženského nacionalizmu, v  osemdesiatych rokov 20. storočia. Ideológia 
hinduistických nacionalistov sa dnes prejavuje ako organizovaná a militantná podoba 
náboženskej nadradenosti, ktorej zástancovia volajú po zriadení hinduistického štátu, 
v ktorom by občianske práva, národnosť a národnú kultúru určoval hinduizmus.287

Pravoverný Ind sa každý deň modlí pri  domácom oltári alebo pred  obrazom 
božstva. Pohrebné a zádušné obrady môžu vykonávať iba muži: iba ich modlitba 
a  obeť vraj dosiahnu svoj cieľ a  zabezpečia vopred úspešný priebeh posmrtných 
prevtelení. Dcéra nesmie vykonávať nijaké z týchto obradov. Preto každý Ind sníva 
o tom, aby mal syna. 

Hinduizmus nemá jedinú, všeobecne uznávanú hlavu náboženstva, nemá ani 
náboženskú hierarchiu, nijaké stredisko, zbor alebo úrad pre náboženské záležitosti. 
Náboženstvo v  Indii je vyhlásené za súkromnú záležitosť obyvateľov. Predsa však 
zohráva veľmi významnú úlohu v spoločenskom živote.288 

Hinduistické náboženstvo pri všetkej svojej rozmanitosti tvorí uzatvorený celok 
a  jeho vyznávači si túto skutočnosť plne uvedomujú a  dodnes sa odmietajú stať 
vyznávačmi iných náboženstiev.289

287 Warrier, M., Hinduizmus, Historický prehľad, In: Viery a vyznania, s.139.
288 Kovaľov, S. J. a kolektív, Hinduizmus, In: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti, s.36.
289 Josef Kubalík, J., Dějiny náboženství, s.93.

Váranásí vo dne pri rieke Ganga. (Foto: E. Saloň)
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Spoločné znaky v náboženstvách

Voda v náboženstvách
Voda je jediným živlom, ktorý tvorí so všetkými ostatnými živlami protikladné 

dvojice ( voda / oheň, voda / vzduch, voda / zem). Voda môže mať ako pozitívnu, 
tak aj negatívnu podobu, keď nastanú vyhrotené situácie – záchrana pred smrťou 
smädom a  na druhej strane záchrana pred  utopením, so  širokou škálou ďalších 
prejavov.

Voda na seba berie najrôznejšie podoby:
• ako prameň – symbol čistoty a  obnovy duchovných síl človeka čiže 

znovuzrodenie.
• ako studnička alebo studňa – zásobáreň stále čistej pitnej alebo  úžitkovej 

vody na telesné osvieženie, očistenie a každodenné potreby
• ako potok, rieka – symbolizuje nebeské milosti, ktoré slúžia na  očistenie 

od nečistoty a hriechov.
• ako jazero, more a oceán – symbol nevyčerpateľnej životnej sily, v prípade 

búrky neskrotný živel ohrozujúci akékoľvek zabezpečenia, ukazuje v  takom 
prípade na bezmocnosť človeka.

• ako dážď – ovlažuje a napája vyprahnutú zem, aby priniesla úrodu, symbol 
Božieho požehnania.

• ako rosa - je osviežením po celodenných horúcich dňoch, stáva sa symbolom 
Božieho požehnania a milosti.

• ako mraky – sú predzvesťou zmeny počasia, prinášajúce potrebný dážď 
a niekedy aj zlým znamením pre množstvo vody, ktoré zem nestačí pohltiť. Je 
symbolom životných zmien a pominuteľnosti.

• ako sneh, - ktorý chráni prírodu pred  silnými mrazmi, symbolizuje čistotu 
a panenskú nedotknuteľnosť.

• pri mori môžeme vnímať vodu ako príboj, príliv a  odliv, na  cestách ako 
nežiaduce kaluže, stojaté vody na lúkach či poliach ako močiare nebezpečné 
a neúrodné a pod.290

Väčšina náboženstiev má svoj začiatok v dobe, keď vzťah človeka k prírode bol 
oveľa bezprostrednejší ako je dnes, a kedy boli ľudia na priazeň prírody omnoho 
viac odkázaní. Príroda neukazovala človeku len svoju priaznivú tvár, ale v dobách 
nepriazne sa ľudia oproti nej väčšinou cítili celkom bezmocní, hľadali cesty 
a prostriedky ako si získať priazeň bohov, ktorí podľa ich chápania nad ňou mali 
moc.

Aristoteles tvrdil, že látky sa skladajú z rôzneho pomeru štyroch živlov: zem, voda, 
oheň a vzduch. Zem a vzduch prijímali ľudia skôr mimovoľne, zatiaľ čo oheň a voda 
mali v ich živote výnimočné miesto. Na jednej strane ich prijímali ako nutné dary, 

290 Hlavatý, P., Duchovní dimenze vody, In: Živel VODA s. 62.
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na druhej strane si uvedomovali, aké nebezpečenstvo im z ich strany hrozí. Vodu 
museli mať denne pre udržanie svojho života aj života rastlín a zvierat, na ktorých 
boli závislí, pretože im slúžili ako potrava aj  ako pomocníci. Okrem toho vodu 
potrebovali ako prostriedok k odstraňovaniu nečistoty. Niet sa prečo diviť, že voda 
pre svoju jedinečnosť mala nezastupiteľné miesto vo všetkých náboženstvách.291 

Voda v budhizme
V budhizme sa nestretávame so symbolmi a rituálmi, ktoré sú vo väčšine iných 

náboženstiev bežné. Azda jediné použitie vody je zaznamenané pri budhistických 
pohrebných obradoch, keď je medzi mnícha a telo zomrelého umiestnená nádobka. 
Do nej sa v priebehu obradu vlievala voda, a keď pretiekla cez okraj, mnísi odriekavali: 
„Ako dážď naplňuje rieky a preteká do oceánu, tak i tu dochádza k oddeleniu.“292

291 Drejnar, J., Voda v náboženství, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře s. 584.
292 Drejnar, J., Voda v náboženství, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře s. 586.

Pre hinduistov majú veľký význam púte na posvätné miesta. Pútnické miesta sú prevažne na brehoch 
riek alebo mora. Je pochopiteľné, že najviac priťahuje veriacich rieka Ganga. Sú presvedčení, že kto sa v nej 
vykúpe a na ľavom brehu zanechá niečo zo seba (napr. vlas, zub, necht) dostane sa do raja. (Foto: E. Saloň)
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Voda v hinduizme 
Hinduizmus je najrozšírenejšie náboženstvo v Indii. Jeho základom je staroindické 

učenie o poriadku a zákonitostiach (drahma), skutku a odplate (karma), neubližovaní 
(ahinsa) a  vyslobodení (mókša). Výrazným rysom vyznávačov hinduistického 
náboženstva je trvalé úsilie o zbavenie sa nečistoty a uchovaní duchovnej pohody. 
Viera hinduistov v očisťujúcu moc vody jej dáva zvláštne miesto v dennom živote. 
Voda je pre nich posvätná, a preto je svätých i sedem riek, ktoré ju privádzajú: Ganga, 
Jamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu a Kaven. Najvýznamnejšia z nich je 
Ganga. Jej voda sa používa pri bohoslužobných obradoch, a dokonca sa aspoň jeden 
dúšok jej vody podáva umierajúcim.

Pre hinduistov majú veľký význam púte na posvätné miesta. Pútnické miesta sú 
prevažne na brehoch riek alebo mora. Je pochopiteľné, že najviac priťahuje veriacich 
Ganga. Sú presvedčení, že kto sa v nej vykúpe a na jej ľavom brehu zanechá niečo 
zo  svojej bytosti (napr. vlas, zub, necht) dostane sa do  raja (Svarga). Podľa mýtu 
pramení Ganga v palci boha Višny a na svete preteká vlasom boha Šivy.

Hinduista má za povinnosť umyť sa vodou každý deň ráno. Tarpana je osobný 
obrad, keď hinduista naberie do dlaní vodu, odrieka mantru a vodu vyleje naspäť 
do  rieky. Keď vypije malý dúšok vody, použije zvláštne znamenie svojej tradície 
(sampradaja) a  odrieka rannú modlitbu (samdhija). Proces očistenia (sothana) je 
pre hinduistov veľmi dôležitý. Okrem denného očisťovania ho musí podstúpiť vždy, 
keď poruší akékoľvek spoločenské pravidlá ( napríklad stoluje s príslušníkmi nižšej 
kasty).

Miesta, na ktorých sa konajú pohrebné obrady, sa vždy nachádzajú pri riekach. 
Pri pohrebe je do zeme vyhĺbená jama, do ktorej sa vloží hlinená nádoba s vodou. 
S touto nádobou obíde pri obrade syn zosnulého horiacu hranicu a okolo nej vylieva 
vodu, tým určí hranicu, ktorú nesmie duša zomrelého prekročiť. Tak jej zabráni, aby 
sa vrátila medzi ľudí ako duch. Keď v žiare ohňa pukne lebka mŕtveho, pozostalí sa 
vykúpu v rieke a vrátia sa domov. Tretí deň po kremácii zoberú popol do nádoby 
a po desiatich dňoch ju vhodia do rieky.

Vodné nádrže sú tiež pri  každom hinduistickom chráme, aby sa návštevníci 
pred vstupom mohli umyť.293

Voda v islame
Islam je najmladší z  troch veľkých monotheistických náboženstiev. Vyrástol 

z rovnakého koreňa ako judaizmus a kresťanstvo. Vyznávači islamu majú za povinnosť 
dodržiavať päť základných zásad, ktoré sú považované za stĺpy islamu. Sú to: 

1. Vyznávanie jedného Boha a Mohameda ako jeho proroka - šaháda; 
2. Praktizovanie piatich modlitieb denne – salát; 
3. Dodržiavanie pôstu v mesiaci ramadánu – saum; 

293 Drejnar, J., Voda v náboženství, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 586.
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4. Odovzdávanie štyridsiateho dielu zo všetkých príjmov na dobročinné účely – 
zakát; 

5. Aspoň raz v živote vykonať púť do Mekky – hadždž.294 
Islam prikladá veľkú dôležitosť čistote. Ide o čistotu telesnú, morálnu a rituálnu 

v jedinom celku. Opakom čistoty je poškvrnenie, ktoré sa z teologického hľadiska delí 
na hmotné a mentálne. K ťažkému znečisteniu dochádza akýmkoľvek pohlavným 
stykom. Ľahké znečistenie spôsobí dotyk nečistej veci. Také nečisté, poškvrňujúce 
veci sú víno a liehoviny, nečisté zvieratá (ošípané, psy) zdochliny, krv, hnis, zvratky 
a výkaly.

V stave ľahkého znečistenia nie je veriacim dovolené sa modliť, konať púť okolo Al-
Ka´by a dotýkať sa Koránu. V stave ťažkého poškvrnenia nie je prípustné zdržiavať sa 
v mešite alebo prednášať Korán. Stav znečistenia sa odstraňuje očistným obmytím, 
ktoré je podľa závažnosti poškvrnenia dvojitého druhu. Veľké znečistenie odstráni 
len úplne vykúpanie alebo obmytie celého tela s vypláchnutím úst a nozdier. Ľahké 
znečistenie sa odstráni čiastočným omytím.

294 Drejnar, J., Voda v náboženství, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 587.

Pri každej mešite je umývarka. Islam prikladá veľkú dôležitosť čistote telesnej, morálnej aj rituálnej 
v jedinom celku. (Foto: M. Lipták)
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V praxi sú mešity vybavené umyvárňami, aby si veriaci pred modlitbou mohol 
umyť tvár, ruky a nohy. Voda platí za čistú a očisťujúcu, ak je tečúca alebo pokiaľ sa 
nezmenila jej farba, chuť a vôňa. Keď niet po ruke vody, ako napríklad v púšti, alebo 
pri poranení, kde by voda ublížila, podľa koránskeho pokynu sa očista urobí jemným 
pieskom. Veriaci si nim spravidla len krátko pretrie tvár a potom ruky až po lakte.295 

Dodržiavanie druhej povinnosti, ktorá vyžaduje päť krát denne sa modliť, sa 
nedá praktizovať bez vody. Každej modlitbe predchádza ceremoniálne očistenie 
(umývanie vodou).

Pre tento účel sú na nádvoriach pri mešitách zriadené vodné nádrže s čistou vodou. 
Ak nie je prameň vody priamo na mieste, kde stojí mešita, nachádza sa v blízkosti 
studňa alebo vodná nádrž.296 

Voda v Biblii
Skôr, než sa v Biblii objaví zmienka o čomkoľvek inom, hovorí sa o vode. Hneď 

na  začiatku je Boh predstavený ako zvrchovaný Stvoriteľ a  voda ako živelný 
prvok.“Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola 
nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1,1-2) Správa o stvorení 
pokračuje: „Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi 
vodami a vodami!“ I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, 
ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak.“ (Gn 1, 6-8)

Záver správy o stvorení, keď už je na zemi vegetácia, živočíchy a človek ako koruna 
tvorstva, opäť je naznačené, že k životu je potrebná voda. Božím zásahom dochádza 
k  rozčleneniu na  zemi a  k  vzniku vegetatívneho života. Pevná zem je oddelená 
od vôd.

„Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je 
ustavične naklonené na zlé,..“ (Gn 6, 5) Pán zasahuje. Voda, ktorá až doposiaľ slúžila 
k prospechu všetkého, čo stvoril, stala sa trestajúcim živlom. Zem zaplavila potopa, 
ktorú prežil iba Noe a jeho rodina.

Vo  svete sa začali rozmáhať modloslužby. Aby Boh uchoval vedomie, že On 
je jediným pravým Bohom, vyvolil si Abraháma a  jeho potomkov ako strážcov 
a  udržiavateľov pravej viery. Zámožný Abrahám počúvol Božiu výzvu, s  celou 
rodinou, so  služobníkmi a  početnými stádami dobytka opustil pohodlie domova 
v meste Ur a vydal sa na cestu. Prichádza na suchopárne kannaánske územie, kde bol 
nedostatok vody. Bez vody sa nedá prežiť, museli kopať studne, aby si vodu zaistili 
pre seba aj pre svoje stáda.297 

Voda zohrala rozhodujúcu úlohu pri úteku z egyptského otroctva. „Mojžiš vystrel 
ruku nad  more a  Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a  more 
vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody 

295 Kropáček, L., Duchovní cesty islámu, s. 93-94.
296 Drejnar, J., Voda v náboženství, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s.587.
297 Drejnar, J., Voda v Biblii, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 574.
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boli pre nich ako múr na  ich pravici a  ľavici. Egypťania ich však prenasledovali 
a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora... Mojžiš 
vystrel ruku nad  more a  vody sa vrátili späť a  zavalili faraónove vojská, ktoré sa 
za nimi pustili do mora.“ (Ex 14, 21-28)

Vyznávači pohanského boha Baala verili, že si jeho uctievaním zaistia dostatok 
dažďa a  bohatú úrodu. Preto Boží prorok Eliáš predstúpil pred  izraelského kráľa 
Achaba, ktorý bol Baalovým ctiteľom a oznámil mu, že na dôkaz Baalovej bezmocnosti 
nasledujúce roky v celej krajine nezaprší a nebude ani rosa padať. Tri a pol roka 
nepršalo. Až keď sa po tejto dobe Eliáš modlil za dážď, Boh ho vyslyšal, po daždi sa 
zem zazelenala a dala úrodu.298 (por. 1 Kr 18)  

Voda v náboženských obradoch Izraelitov.
Voda sa stala symbolom morálnej čistoty. Ešte na Sinajskej púšti pred prijatím 

zákona, dostal Mojžiš príkaz k  očisteniu – seba aj  svojho ľudu. „Choď k  ľudu 
a postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra! Aj šaty nech si vyperú.“ (Ex 19, 10)

Nešlo o  odstránenie telesnej špiny, ale o  očistenie obradné. K  Bohu sa mohol 
priblížiť len ten, kto bol čistý aj  duchovne – čiže bez hriechu. Toto očisťovanie 
nemalo nič spoločné s hygienou. Ako očistný prostriedok prichádzala v prvom rade 
do úvahy voda.

„Pán hovoril Mojžišovi: „Urobíš medenú nádrž s  medeným podstavcom 
na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. 
Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy; keď budú mať vojsť do stanu 
zjavenia, umyjú sa vodou, aby neumreli, a takisto, keď sa budú približovať k oltáru, 
aby konali službu a aby obetovali zápalnú obetu Pánovi. Umyjú si teda ruky a nohy, 
aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom; preň a  pre jeho potomkov 
z pokolenia na pokolenie.“ (Ex 30, 17-21) Tu je vlastne začiatok povinného umývania 
pred bohoslužobnými obradmi – predovšetkým pre kňazov. Pred uvedením do úradu 
musel kňaz podstúpiť „očistné umývanie“. Očistné umývanie vodou bolo predpísané 
veľkňazovi vo „veľký deň zmierenia“, ktorý bol najväčším sviatkom Izraelitov. Skôr 
než sa pri tejto výročnej slávnosti veľkňaz obliekol do svojho rúcha, musel sa celý 
umyť vodou. „Áron oblečie si posvätné úbory, až keď si telo okúpal vo vode.“ „Na 
posvätnom mieste si poumýva telo a oblečie sa do svojho rúcha, vyjde von a obetuje 
svoju celostnú žertvu.“ (Lv 16, 4. 24)

V  určitých prípadoch sa účinok vody zosilňoval pridaním popola z  červenej 
jalovice, ktorá sa spáli s cédrovým drevom. „Červenú jalovicu, ktorá dosiaľ nenosila 
jarmo, vyvedú von pred tábor a zabijú. Nato kňaz Eleazar vezme prstom niečo z jej 
krvi a sedem ráz pokropí jej krvou smerom ku vchodu do stánku zjavenia. Potom ju 
spália; Tu vezme kňaz cédrové drevo, yzop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, 
v  ktorom spaľujú jalovicu. Nakoniec si kňaz vyperie šaty a  okúpe si telo vo  vode. 
Potom môže opäť vojsť do tábora, ale kňaz ostane až do večera nečistý.“ (Nm 19, 2-7) 

298 Drejnar, J., Voda v Biblii, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 575.
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Touto vodou sa očisťoval každý, kto prišiel do styku s mŕtvym telom.
Voda sa používala aj v synagógach. Tam sa neobetovalo ani sa tam nevykonávali 

náboženské obrady, ale boli to v podstate školy, v ktorých sa študoval Zákon. Pre 
predpísaný očisťovací obrad bola potrebná voda. Ak synagóga nestala priamo 
pri prameni alebo potoku, mala vo dvore studňu.299 

Voda v Novom zákone 
Prvá zmienka o  vode v  Novom zákone je 

v  spojení s  Jánom Krstiteľom, ktorý kázal 
v  judejskej púšti. „ Ján kázal: „Robte pokánie, 
lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“... Vtedy 
prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé 
okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali 
sa mu krstiť v rieke Jordán“. (Mt 3, 1-5) Jánov krst 
nebol v podstate niečím novým. Ako umývanie 
vodou v Starom zákone bolo symbolom očistenia 
od hriechov, tak aj tu mala voda rovnakú úlohu. 
Nové bolo to, že Ján vyzýval, aby sa ľudia 
neuspokojili iba s obradom. Mali zmeniť nielen 
svoj život, ale aj spôsob náboženského myslenia 
a na znamenie toho sa mali nechať pokrstiť, t.j. 
ponoriť „do smrti“, aby potom z  vody povstali 
a narodili sa tak k novému očistenému životu.300

Rovnakým spôsobom bol neskôr pokrstený 
etiópsky dvoran. Pri  jeho spiatočnej ceste 
z  Jeruzalema do  Etiópie. „Filip otvoril ústa 
a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu 
Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch 
vravel: „Pozri voda! Čo prekáža, aby som sa dal 
pokrstiť?“ Obaja, Filip i eunuch zostúpili do vody 
a pokrstil ho.“ (Sk 8, 35-38)

Do dejín aj do nášho príslovia vstúpil rímsky 
prokurátor Pontius Pilát, keď si pred rozbúreným 
davom alibisticky umyl vodou ruky a prehlásil: 
„Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec.!“ (Mt 27, 24)301

Pri  vchode do  katolíckych kostolov je pravidelne umiestnená nádoba, tzv. 
svätenička, v  ktorej je svätená voda. Veriaci, ktorí prichádzajú do  chrámu hneď 
na začiatku sa prežehnajú svätenou vodou.

299 Drejnar, J., Voda v Biblii, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s.578.
300 Drejnar, J., Voda v Biblii, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 579.
301 Drejnar, J., Voda v Biblii, In: VODA ve vesmíru, na zemi, v živote a v kultúře, s. 580.

Krstiteľnica je súčasťou každého  
farského kostola, veď pri krste sa rodia noví 
kresťania. (Foto: J. Ferenčík)
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Kňaz počas každej svätej omši, keď obetuje na oltári chlieb a víno pričom sa modlí 
príslušnú modlitbu, si na záver po strane oltára umyje ruky a potichu hovorí:“ Pane, 
zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu“.

Púte v náboženskom živote
Ďalším spoločným znakom náboženstiev sú púte. Dnes sa pojem a význam púte 

sprofanizoval. Zvlášť na  Západe sa často zamieňa za  výlet, relax alebo turistické 
poznávanie sveta. Mnohé pútnické miesta sa zmenili na turistické atrakcie a biznis 
cestovného ruchu. Púte s  náboženským duchom majú však aj  napriek tejto vlne 
sekularizmu svoj duchovný význam pre ľudí, ktorí na tie miesta putujú s vierou v srdci. 
Stretávame sa s takýmto obsahom púti už v starých kultúrach a náboženstvách.

Budhizmus
Budhisti majú svoje slávne svätyne, ktoré svojou architektúrou a veľkosťou udivujú 

aj náš sekularizovaný svet. Turisti ich obliehajú ako nevšedné atrakcie a náboženské 
obrady vnímajú ako výnimočné divadlo. 

V  Indii v  západnej časti krajiny sa nachádza Adžanta Caves – budhistické 
chrámy tvoriace jaskyňový komplex v tvare polkruhu okolo rieky Waghora. Tento 
skvost tvorí 29 jaskýň a  architektonicky je rozdelený na  dve skupiny. 1. skupinu 
tvoria obradné priestory – chrámy slúžili ako náboženské svätyne, mali obdĺžnikový 
pôdorys s apsidovým ukončením a priestor je rozdelený piliermi na tri chrámové 
lode. 2. skupinou sú tzv. obytné priestory. Ústredná hala s  jednotlivými celami, 
ktoré priliehajú k  stenám ústredného priestoru. Hala má štvorcový tvar. Strop je 
podopretý stĺpmi a v zadnej časti je výklenok, v ktorom je socha Budhu ako strážcu 
tohto chrámu. Vek týchto stavieb sa pripisuje na 2. stor. pred n.l. V dobe rozkvetu 
tibetského budhizmu slúžil tento komplex ako budhistické sídlo. Stavba sa pripisuje 
mníchom, ktorí údajne pomocou primitívnych nástrojov vysekali postupne celý 
komplex jaskýň a následne vymaľovali a vyzdobili.

V  Tibete je hlavné budhistické mesto Lhasa, ktorá bola tradičným centrom 
tibetského budhizmu. V tomto meste sa nachádza na vyvýšenom mieste komplex 
budhistických kláštorov a  chrámov – nazvaný Potala, kde do  roku 1959 sídlil 
dalajláma. Dlho bolo toto mesto zakázaným a  jeho brány boli uzavreté všetkým 
ľuďom zo  západu. Takmer polovicu obyvateľov tvorili mnísi. V  roku 1951 malo 
mesto 25 000 obyvateľov a 15 000 mníchov, ktorí žili v kláštoroch. Dnes má Lhasa 
okolo 550 000 obyvateľov, veľkú časť obyvateľov už tvoria Číňania.

V  Kambodži sa nachádza Angkór Vat – chrámový komplex. Najprv to bol 
hinduistický a potom ho prevzali budhisti. Je postavený v klasickom štýle khmérskej 
architektúry. Stal sa symbolom Kambodže. Celková výmera okolo 1 km2 je 
považovaný za najrozľahlejší náboženský komplex na svete. Pochádza z 12. storočia. 
Angkór Vat – znamená „Mestský chrám“.

Borobudur – najväčšia budhistická stavba na svete. Nachádza sa v centrálnej časti 
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Indonézie. Bola postavená v 9. storočí. Chrám sa skladá z deviatich naskladaných 
platforiem; šiestich štvorcových a  troch kruhových, zakončených centrálnou 
kupolou. Je zdobený 2672 reliéfnymi panelmi a  504 sochami Budhu. Pomník je 
svätyňou Budhu a miestom pre budhistickú púť. Pútnická cesta začína pri základni 
pamätníka a  sleduje cestu okolo pamätníka, ktorá stúpa na vrchol cez tri úrovne 
symbolické budhistickej kozmológii: kamadhátu (svet túžby) rúpadhátu (svet foriem) 
a  arúpadhátu (svet beztvarosti). Pamätník vedie pútnikov rozsiahlym systémom 
schodov a chodieb s 1400 naratívnymi reliéfnymi panelmi na stenách a balustrádach. 
Borobudur má jeden z najväčších a najkomplikovanejších súborov budhistických 
reliéfov na svete. Borobudur bol po postavení opustený, po úpadku hinduistických 
kráľovstiev na  Jave v  14. stor. prišiel do  krajiny islam. Dnes Borobudur zostáva 
populárny pre púť, budhistov, ktorí v Indonézii oslavujú Deň Vesaku pri pamätníku. 
Sviatok – Deň Vesak - pripomína narodenie, smrť a čas, keď Siddartha Gautama 
dosiahol najvyššiu múdrosť, aby sa stal Budhom. Vesak je oficiálnym štátnym 
sviatkom Indonézie a obrad sa sústreďuje na tri budhistické chrámy tým, že sa prejde 
z Menduta do Pawonu a končí sa v Borobudure. 

Hinduizmus
Hinduisti v Indii už v 6. storočí pred n.l. pravidelne putujú k „posvätnej rieke Ganga“ 

aj z veľmi vzdialených oblastí. Pútnici podstupujú náročnú a dlhú cestu, počas ktorej 
sú neraz aj ohrozovaní na živote. Púť je naozaj veľmi náročná a zároveň masová, 
pohybujú sa v nej tisícky ľudí. V priebehu sviatku Kumbhaméla, ktorý trvá takmer 
4 mesiace, navštívi mesto Váranásí na brehu rieky Ganga viac ako 50 miliónov ľudí 
z celej Indie. Ťažko si predstaviť ubytovanie pre tak veľký počet ľudí, zásobovanie 
pre pútnikov, či hygienu počas púte. To množstvo ľudí sa v rieke rituálne vykúpe, 
vyperú si svoje šaty, ba aj pijú z tejto rieky vodu a naberajú do nádob pre svojich 
chorých, ktorí zostali doma. Podľa presvedčenia hinduistov ich má táto voda očistiť 
od hriechov a uľahčiť cestu k dosiahnutiu nirvány.302

Najnavštevovanejšie pútnické miesto na  svete je Tirupati (v Indii) so  svojim 
komplexom budov. Chrám navštívi denne 20 000 až 100 000 pútnikov  (ročne 30 
až 40 miliónov). Zároveň je to aj najbohatšie pútnické miesto.  Zvláštnosť je v tom, 
že pútnici si dávajú oholiť svoje vlasy. Táto púť je veľkou udalosťou v živote celej 
rodiny. Deťom sa holia ich vlasy, lebo ich prvé vlasy pochádzajú podľa hinduizmu 
ešte z predchádzajúceho vtelenia, a preto sa ich treba zbaviť. Mladé ženy, si zasa 
takýmto spôsobom chcú vyprosiť dobrého, bohatého muža, ktorý sa o nich postará. 
Chudobní,  ako aj bohatí majú povinnosť raz v roku priniesť obetu na potreby svätyne, 
a pretože nemajú zlato ani doláre, darujú svoje vlasy. Všetci keď už vykonali všetky 
svoje modlitby, majú priniesť obetu svojej prirodzenej ozdoby, dávajú si oholiť hlavu 
na lyso. Niektoré sa pritom usmievajú, že táto obeta zmení ich biedny osud. Deti 
pritom neraz plačú. Dospievajúce sa obzerajú s nepokojom, celkom sa im nepáči, že 

302 Radlinský, A.,: Nábožné výlevy, s.956.
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stratili  svoje pekné vlasy, ale pred tradíciou sa nedá ujsť. Vracajú sa domov, cítia sa 
divne, nezvykle bez vlasov.

Vo veľkej hale kde sa holia hlavy, niet žiadneho náboženského predmetu.  Zástup 
ľudí pozdĺž stien čaká na  holičov, ktorí pracujú v  bielom odeve. Vo  svätyni 
Venkatesvary v  Tirupati v  priebehu jedného dňa sa ich vystrieda okolo štyristo 
holičov, lebo pútnikov je vždy dosť. Každý deň okolo 20 000 hláv sa skláňa pod ich 
britvou alebo žiletkou. Všetko prebieha veľmi rýchlo. Na podlahe zostali ich vlasy, 
ruky šikovných holičov pomohli priniesť pokornú obetu.  Pútnici premohli svoje 
ego, zohavili sa kvôli božstvu, ktoré im iste odplatí svojou priazňou.  O  tom sú 
presvedčení, hoci aj naďalej žijú v krajnej biede a za svoje obetované vlasy mohli 
získať peknú sumu dolárov.

Tento obyčaj odovzdávať svoje vlasy pre božstvo nevznikol z  ničoho. Jedna 
z  hinduistických legiend hovorí, že boh Višnu bol kedysi napadnutý pastierom 
a oskalpovaný. Zbadala to nebeská kňažná, odstrihla si časť svojich vlasov a svojou 
magickou silou ich implantovala na jeho temene. Višnu si všimol jej obetu a sľúbil 
jej, že všetci jeho ctitelia, ktorí prichádzajú k  nemu do  tohto chrámu, majú mu 
ponúknuť svoje vlasy a ona si ich prevezme.

Iná povesť je jednoduchšia. Višnu mal zaplatiť čo sľúbil, ale nebol schopný to 
splniť, preto pobožní hinduisti mu pomáhajú tak, že odovzdávajú svoje vlasy.

Kedysi vlasy obetované v hinduistických svätyniach boli spaľované a vyhadzované 
do riek. Dnes sa stali cenným tovarom, ktorý prináša svätyniam dokonca milióny 
dolárov ročne. Pútnici často nemajú ani tušenia o týchto ziskoch. Peniaze z predaja 
obetovaných vlasov sú určené na  udržiavanie budov, na  jedlo pre chudobných, 
na  podporu škôl, sirotincov a  nemocníc. To všetko však sú iba drobné   výdavky 
v porovnaní s veľkým ziskom, ktorý robia bohatí predstavení a západní svet.

Vlasy ešte vo svätyni sú triedené a balené do vriec, predávané na aukciách tomu, 
komu sa podarí vylicitovať najlepšiu cenu. Najdrahšie sú  dlhé, ktoré majú viac ako 
45 cm. Jeden kilogram takýchto vlasov stojí okolo 300, 400 dolárov, ale ak sú  veľmi 
dobrej kvality, môžu stáť dokonca 800 dolárov. Bohaté Američanky zaplatia za ne 
veľa, oveľa viac a s hrdosťou ich budú nosiť (parochne). Krátke mužské vlasy sú tiež 
predávané, ale sú lacnejšie a slúžia na vypĺňanie matracov alebo na výrobu olejových 
filtrov. Ideálom sú vlasy hinduistických žien z  dedín, ktoré nikdy ich nefarbili, 
ani nepoužívali chemických šampónov. Pre európskych odberateľov je to dobrá 
príležitosť a pre predstavených svätýň zlatá žila.303 

Prax púti v hinduizme je veľmi stará; dotýka sa zvlášť púti k niektorým riekam. 
Poslaním týchto pútí bolo rituálne očistenie tela i  duše. Hinduistické svätyne sú 
postavené v  blízkosti rieky alebo jazera. Význam miesta stúpa, ak sa nachádza 
na brehu, pri ktorom sa zlievajú dve rieky do jedného väčšieho toku.

Ak niet vody, vykope sa bazén, ktorý slúži ako miesto kúpeľa veriacim a tiež je 
doplnený výzdobou obrazov a plastik. Púte vždy priťahovali hinduistov. Najznámejšia 

303 Wojtkoviaková, J., Polowanie na warkocze, In: PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr.10, 8. 03. 2020,  s. 60-62.
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púť pre hinduistov je sväté mesto Váranásí na brehu rieky Ganga. Od najstarších 
čias túto rieku považujú za svätú rieku. Podľa legendy spadla rovno z neba na hlavu 
Šivy, ktorý pobozkal zem pred  silným úderom. Vo  Váranásí najsvätejšom mieste 
Indie možno vidieť, cítiť a dotknúť sa toho, čo určuje istotu hinduizmu. Nájdeme tu 
všetkých bohov a všetke bohyne. Stretneme tu všetkých svätých a rôzne procesie. 
Nájdeme tu aj duchovných majstrov. Smrť na brehu rieky Ganga dáva hinduistovi 
záruku spásy; ich popol sa sype do rieky.304

Na juhu krajiny zohráva úlohu pútnického miesta rieka Kaweri tečúca v blízkosti 
svätyne v Tiruččirappalle. Podobne v Nepále je navštevovaná rieka Bagmari.305 

Islam 
Veľmi známe sú masové púte moslimov. Každý moslim, pokiaľ je zdravý a  má 

finančné prostriedky, má povinnosť aspoň raz počas svojho života vykonať púť 
do  Mekky na  posvätné miesto. Mekka bola obchodným a  pútnickým strediskom 
dlho pred Mohamedovým narodením. V centre Mekky stojí Al-Ka´ba, veľká stavba 
v tvare kvádra zakrytá čiernou látkou, v ktorej je uložený čierny kameň, pôvodne 
možno meteorit. Stavba ani kameň už nie sú predmetom uctievania, akým mohol 
byť prinajmenšom čierny kameň v  predislamskom období, ale spolu predstavujú 
svätostánok zasvätený Alahovi v  srdci sveta. Sú strediskom moslimskej modlitby 
a púte.306

Iný autor píše, že v  mešite Al-Ka´bu, ktorá je pre moslimov najposvätnejším 
miestom, a v ktorej je čierny kameň zamurovaný v stene mešity, moslimovia kameň 
bozkávajú. Podľa tradície na tomto kameni mal Abrahám vykonať obetu svojho syna. 
Všetci muži musia počas púte nosiť biele bezšvové odevy a tiež bezšvové topánky, 
čo je symbolom rovnosti medzi moslimami. Hlavné pútnické mesto má posvätné 
miesta – Veľká mešita, hora Arafát a most Džamarát, ktorý moslimovia používajú 
pri  kameňovaní satana. Púť začína vždy dvanásty mesiac islamského kalendára. 
V minulosti bola púť životu nebezpečnou cestou, ktorá trvala často celé mesiace 
a človek sa z nej už nemusel vrátiť naspäť. Pútnici museli prekonať stovky kilometrov 
prechodom cez púšť, aj územím obývaným nepriateľskými kočovnými kmeňmi.307

Keď sa pútnici vydajú na  púť, modlia sa: „Alah, utiekam sa k  tebe pred 
nebezpečenstvami na  ceste, hrôzami z  toho, čo uvidíme a  zmenami k  horšiemu 
na našom majetku a rodinách, keď sa vrátime.“308

Právo vstúpiť do  okruhu svätého mesta Mekky majú iba moslimovia. Vykonať 
púť možno individuálne v ľubovoľnom mesiaci. Taká púť sa nazýva umra (tzv. malá 
púť). Hadždž (tzv. veľká púť) sa koná každý rok v  poslednom mesiaci arabského 
kalendára, nazývaným jednoducho „mesiacom putovania.“ Priebeh púte je presne 

304 Hinduisti mŕtvych spaľujú, nepochovávajú do zeme.
305 Rucinski, T., Religie świata, s. 263.
306 Bowker, J., Krátka história, In: BOH, s.320.
307 Radlinský, A., Nábožné výlevy, s. 956.
308 Bowker, J., Krátka história, In: BOH,  s.348.
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stanovený. Pútnik musí presne dodržiavať všeobecné zásady hygieny telesnej 
aj oblečenia, vďaka ktorým dosiahne potrebnú čistotu, aby mohol vojsť do svätých 
miest. Celý mužský odev má byť zložený z  dvoch kusov bielej tkaniny bez švov; 
povinný ísť bez akejkoľvek pokrývky hlavy. Počas púte si nemôže strihať nechty ani 
vlasy, odstraňovať z  tela ochlpenie ani používať voňavku; v  inom období sú tieto 
praktiky doporučené.

Nemenný rituál púte. Prvou etapou je obísť Al-Ka´bu a  zúčastniť sa obradov 
pripomínajúcich niekoľko udalostí opísaných z moslimskej histórie. Tak napríklad 
beh nazývaný saj pripomína hľadanie vody Agar a jej syna Izmaela, kým Boh otvoril 
pre nich prameň Zamzam.

Na rovine Arafat pútnici stoja celý deň, prosiac Boha o odpustenie pod úpätím 
hory, z ktorej sa Mohamed prihováral veriacim počas svojej poslednej púte, zvanej 
„púť rozlúčková.“

Na záver púte sa prináša zvieracia obeta na pamiatku Abrahámovho skutku (keď 
zabil a obetoval Bohu barana, hoci bol pripravený obetovať svojho syna). Udalosť 
slúži ako príklad, aby ho nasledoval a aj prežíval každý moslim na svete; považuje sa 
za najväčší sviatok islamu – čiže sviatok obety. Po vykonaní obety sú pútnici povinní 
oholiť sa, hádzať kamene do stĺpa znázorňujúceho Satana a na koniec ešte raz obísť 
Al-Ka´bu „na rozlúčku“.

Kedysi takáto púť vyžadovala veľkú obetu a  ťažkosti, ktoré boli s ňou spojené. 
Dnes vďaka rozvoju letectva a  dopravných prostriedkov je pre pútnikov situácia 
oveľa ľahšia. V 30. rokoch 20. storočia do Mekky prichádzalo ročne okolo 50 000 
pútnikov, na začiatku 70tych rokov to už bolo okolo 200 000.309

V súčasnosti je Saudská Arábia od r. 1935 je strážkyňou svätých miest a musela 
obmedziť počet veriacich prichádzajúcich na  veľkú púť. Púte sa zúčastňuje dva 
milióny pútnikov ročne. Každoročne zahynie pri takých masových púťach niekoľko 
ľudí ušliapaním ak nastane nejaká panika.310

Judaizmus  
V  židovskom náboženstve sa kedysi konala púť každý rok do  jeruzalemského 

chrámu. V druhej Mojžišovej knihe v 23. kap. čítame: „Tri razy do roka mi budeš 
sláviť sviatky! Zachováš sviatok Nekvasených chlebov; sedem dní budeš jesť nekvasené 
chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase v mesiaci abíb! Veď v ňom si vyšiel z Egypta. 
Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi rukami! Okrem toho (zachováš) sviatok Žatvy, 
prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na  poli a  sviatok Oberania na  konci roka, 
keď zoberieš z poľa svoju úrodu! Tri razy do roka sa ukáže každý muž pred Pánom, 
svojím Bohom!“ (Ex 23, 14-18)311

309 Zajdler, M., Pielgrzymka do świetych miejsc islamu, In: Religie świata, s.230
310 Bowker, J., Krátka história, In: BOH, s.348.
311 Radlinský, a., Nábožné výlevy, s.956.
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Kresťanstvo
Najstaršie kresťanské púte do Svätej zeme sa konali už v 2. storočí po Kristovi. 

Od  čias, keď rímsky cisár Konštantín Veľký zastavil krvavé prenasledovanie 
kresťanov, počet pútnikov rástol. Sám cisár so svojou 80 ročnou matkou sv. Helenou 
putoval do Svätej zeme a posvätné miesta posvätené narodením, životom a smrťou 
Ježiša, ozdobil novými kostolmi.

Kto podniká púť, podrobuje sa na  určitú dobu akémusi výnimočnému stavu; 
opustí domov a  vyrazí na  cestu občas aj  veľmi ďaleko. Nemocní i  zdraví, bohatí 
aj chudobní, zúfalí i šťastní putujú od štvrtého storočia ku Kristovi po cestách, aby 
na posvätných miestach chválili Boha, prosili ho o pomoc, vzdávali vďaku, kajali sa 
zo svojich vín.312 

Pútnikom bolo ľahšie, ak mohli cestovať v  nábožensky jednotnom priestore. 
Kto sa hlásil ku  kresťanskej viere, vo  svojom správaní sa mal riadiť evanjeliom. 
K ideálom, ktoré pre pútnikov znamenali neoceniteľnú pomoc, patril príkaz prijímať 
v cudzincovi – pútnikovi – samotného Ježiša. (Mt 25, 35) a ľuďom v núdzi pomáhať, 
ako to urobil milosrdný Samaritán. (Lk 10, 30-37)313

Dnes môžeme púte kresťanov rozdeliť. Na  prvom mieste je to púť do  Svätej 
zeme, na miesta, ktoré posvätil Ježiš Kristus svojím narodením, životom a smrťou. 
Na týchto pamätných miestach sú postavené svätyne, ktoré v priebehu vekov boli 
za rôznych okolností zničené, prebudované a následne aj novo postavené.

Druhým veľkým centrom kresťanských pútnikov je Rím. Je mestom, v ktorom 
dokončili svoj pozemský život mučeníckou smrťou slávni apoštoli Peter a  Pavol. 
Nad hrobom sv. Petra sa vypína bazilika sv. Petra. Pre apoštola Pavla je to bazilika 
sv. Pavla za hradbami. Ďalšia Lateránska bazilika je zasvätená sv. Jánovi apoštolovi. 
Štvrtá slávna bazilika je zasvätená Panne Márii Snežnej – S. Maria Maggiore.

Pútnici prichádzajúci do Ríma smerovali k hrobom apoštolských kniežat a obišli 
aj ďalšie baziliky nachádzajúce sa v Ríme. V súčasnosti je v programe púte do Ríma 
neodmysliteľne zaradená aj účasť na generálnej audiencii so Svätým Otcom.

V  stredoveku bola veľmi obľúbená a  hojne navštevovaná bazilika sv. apoštola 
Jakuba v Santiagu de Compostela.

Veľmi populárne sú mariánske pútnické miesta. Sú to miesta kde sa osobne zjavila 
Panna Mária a kde sa uzdravilo mimoriadnym spôsobom viacero ľudí. Ročne tieto 
miesta navštívi niekoľko miliónov ľudí. Mariánskych pútnických miest je po svete 
mnoho - nie vždy sú to miesta, kde sa zjavila Panna Mária, ale veriaci tam prichádzajú 
s vierou, aby prosili o duchovné dary a ďakovali za obdŕžané milosti na príhovor 
Panny Márie. Kult svätých mučeníkov bol tiež veľmi silne rozvinutý. Nad hrobmi 
svätých mučeníkov, veriaci budovali chrámy, ktoré sa postupne stavali pútnickými 
miestami.

312 Ohler, N., Náboženské poutě, s.11.
313 Ohler, N., Náboženské poutě, s.20.
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Delenie alebo členenie
Z historického hľadiska môžeme objaviť ďalší spoločný znak, ktorý sa vyskytuje 

v každom náboženstve a to je členenie alebo delenie. Pre rôzne okolnosti alebo vplyvy 
nastalo v náboženstvách delenie. Oddelením sa od pôvodného, alebo zreformovaním, 
či očistením od rôznych dobových prídavkov, jednoducho nespokojnosť s daným 
stavom spôsobilo, že vystúpili vždy nejakí ambiciózni jedinci, ktorí ovplyvnili veľkú 
skupinu ľudí a  získali ich pre svoju ideu. Takým spôsobom sa narušila jednota, 
oslabila sa alebo spochybnila autenticita daného náboženstva. Nie je naším cieľom 
robiť arbitráž k danej téme, kto mal pravdu či nemal, skôr iba predstavujeme túto 
skutočnosť, ktorá sa uskutočnila v nejakom čase a pod nejakým dobovým vplyvom.

Pútnické miesto na  Sicílii - Catania   –   súčasná baroková stavba má podobu trojloďovej baziliky 
s priečnou loďou a kupolou. Pochádza zo začiatku 18. stor. Staviteľom bol Carlo Fontana. V kaplnke sv. Agáty 
je pochovaná patrónka mesta sv. Agáta, ktorá žila v pol. 3.storočia v tomto meste. Počas prenasledovania 
kresťanov za  vlády cisára Décia bola popravená. Zomrela 5. februára roku 251. Podľa legendy na  prvé 
výročie jej smrti nastal veľký výbuch sopky Etny. Žeravá láva hrozila zaplaviť a zničiť mesto Cataniu. Vtedy 
obyvatelia vzali plachtu z jej hrobu a išli s ňou oproti postupujúcej láve. A láva sa zastavila. Od tých čias 
oslavujú Agátu ako patrónku a ochrankyňu Catanie. Hrob sv. Agáty je centrom kultu tejto svätice a cieľom 
každoročných pútnických procesií, pri ktorých sa obchádzajú miesta jej pobytu a väzenia. Počas procesie 
sa nosí  strieborná relikviarova busta sv. Agáty. (Foto: M. Lipták)   
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Islam
Moslimské spoločenstvo nie je homogénne a  existujú značné rozdiely 

aj  medzi jednotlivými moslimami. Dá sa rozlíšiť široká škála osobnej religiozity. 
Od  fundamentalistov a  tradicionalistov, na  moslimov patriacich k  reforme alebo 
moslimov silne sekulárne zmýšľajúcich. Ako v  každom náboženstve vyskytuje sa 
skupina tzv. „štatistických“, teda iba evidovaných podľa rodinného pôvodu.

Po smrti Mohameda (r.632) dochádza k prvej občianskej vojne, kde sa paradoxne 
nejedná o vieroučné spory ani o pravovernosť, ale o nárok na pravé nástupníctvo 
Mohameda. Dochádza k rozdeleniu na tri frakcie – sunnitsku, šíitsku a charidžsku. 
Dominantné boli dve skupiny sunniti a šíiti a medzi nimi trvá rivalita a nepriateľstvo 
dodnes.

Sunniti sú pôvodom z kmeňa Kurajšovcov. Bojovali o to, aby sa k moci nedostal 
priamy potomok Mohameda. Rozdiel však spočíval v  tom, že sunniti za  svojho 
právoplatného vodcu uznali najschopnejšieho člena spomedzi seba, pričom šíiti 
tvrdili, že moci sa má ujať rodinný príslušník z Mohamedovej rodiny.

Abú Bakr, otec obľúbenej manželky Mohameda bol zvolený za  jeho nástupcu 
aj  s  počiatočným nesúhlasom Áliho a  jeho stúpencov. Tí tvrdili, že majú bližšie 
k Mohamedovi, keďže Áli bol manželom jeho dcéry Fatimy a otec jediných žijúcich 
vnukov Hasana a Husajna.

Vláda Abú Bakra však bola krátka, vládol necelé dva roky. V poradí druhý kalif 
Umar, svoje lúpežné výpravy zameral proti nemoslimským etnikám v  susedných 
krajinách. Za svojej vlády ustanovil skupinu šiestich mužov, ktorá mala ustanoviť 
jeho nástupcu. V r. 644 kalifa Umara dobodal na smrť perzsky zajatec. Po jeho smrti 
bol vybraný za tretieho kalifa Uthmán. Ani tentoraz pri voľbe nezvolili Áliho. Práve 
za Uthmánovej vlády sa urobila revízia Koránu. Keďže hrozilo, že sa rozšíri viacero 
verzií, čo by mohlo narušiť samotnú existenciu jednotnej náboženskej spoločnosti.

Pri vzbure egyptských vojakov bol nič netušiaci kalif Uthmán vo svojom dome 
zavraždený. Onedlho bol za štvrtého kalifa zvolený Áli ibn Abí Talib. Nebol však 
všetkými prijatý. Tento kalif bol napadnutý Mohamedovou obľúbenou ženou Áišou 
a jej spojencami za to, že nepotrestal Uthmánových vrahov. Áli ani potom nepotrestal 
vrahov. Neprajníci si však hľadali zámienky ako získať kalifát, medzi nimi aj sýrski 
Arabi, ktorých viedol Uthmánov príbuzný tiež Umajjovec Mu´áviju.

Áli nepodnikol žiadne kroky proti jeho rozpínavosti, nevedel si totiž predstaviť, aby 
Prorokovi príbuzní bojovali proti sebe. Mu´ávija neskrýval ambície stať sa kalifom. 
Áliho ústupčivosť odsúdili jeho vlastní stúpenci. Podľa nich Uthmán nekonal v duchu 
Koránu a Áli ustúpil jeho nespravodlivým požiadavkám. Nespokojnosť vyjadrili tým, 
že si spomedzi seba ustanovili vodcu a zriadili si tábor. Hnutie sa začalo nazývať 
charídža a členovia charídžovci. Zastávali názor, že vodca musí byť bezúhonný moslim 
a nie politik. Mu´ávija, Uthmán a Áli podľa nich zradili islam a Alah ich spravodlivo 
potrestal. Pri voľbe ďalších kandidátov na kalifa hnutie charídža zdôrazňovalo etické 
stránky na kandidáta, bez ohľadu na jeho pôvod. Hnutie charídža sa začalo neskôr 
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štiepiť, dodnes existuje hlavne v Ománe umiernená skupina ibádíja. Prívrženec tejto 
extrémistickej sekty v r. 661 zavraždil Áliho

Mnohé odštiepené skupiny hlásali, že sú stúpencami Áliho a  jeho potomkov 
a  nazvali sa ši´át´Ali, strana Áliho číže Šíiti. V  súčasnosti predstavujú druhú 
najrozšírenejšiu formu tohto náboženstva. Tvoria 10 až 15 % z celkovej moslimskej 
populácie.

Druhá skupina – sunniti – stúpenci sunny (tradície), odmietajú každú odchýlku 
od pravidiel, stanovených v koráne a sunne (tradícii). Z ich pohľadu šíiti  opustili 
tradíciu.

Rozdiely medzi šíitmi a sunnitmi.
Tieto rozdiely z náboženského hľadiska nie sú príliš veľké. Šíiti uznávajú podobne 

ako sunniti päť základných pilierov viery pre každého moslima:
1. Vyznanie viery
2. Modlitba
3. Almužna
4. Pôst
5. Púť do Mekky
Šíiti niektoré povinnosti modifikovali napr. k  vyznaniu viery pridali dodatok 

vymedzujúci Áliho zvláštny vzťah k  Bohu. Šíitsky islam kladie zvláštnu úctu 
regionálnym – miestnym „svätcom“ a  imámom a  to hlavne púťou k  ich hrobom. 
Aj s modlitbou nastali zmeny – šíiti sa modlia trikrát denne, naproti tomu sunniti 
zostali pri pôvodnom modlení päťkrát denne. Výrazne a od sunny (tradície) odlišné 
rysy šíitskeho dogmatu sú:

1. Šíiti zúžili voľbu kalifa na Áliho potomkov.
2. Sú presvedčení, že dedične na  nich (Aliho potomkov) prechádzali Bohom 

dané schopnosti a oprávňovali ich k duchovnému vedeniu obce.
3. Dedičná línia imámov je uzatvorená vierou v skrytého imáma a v prenesení 

jeho duchovných schopností na tvorcov šíitskeho práva.
4. Mesiášstvo
5. Označenie Áliho za božieho druha a imámov za svätcov neporušuje podľa šíi 

princíp Božej jedinosti.
6. Tradícia – na  ňu sa odvolávali hadith (sunniti), ale aj  achbar (šíiti), že je 

základným zdrojom práva.
7. Právne školy madhaby by mali tvoriť jednotiaci prvok, ale v sunnitskom islame 

sa uchovali 4 právne smery. Šíiti majú vlastný právny systém, ktorý je postavený 
na vlastných textoch prorockej tradície.

Judaizmus
Dnes môžeme rozdeliť židovstvo na štyri základné skupiny:
Židia ortodoxní – zotrvávajú na pôvodných základoch, ktoré položil Abrahám 

a znova potvrdil Mojžiš zmluvou s Bohom. V súčasnosti sa však vynárajú otázky 
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– dá sa duchovne, kultúrne a  nábožensky oddeliť od  ostatného spoločenského 
vývoja, poukazovať na  zvláštne Božie vyvolenie, zakazovať zmiešané manželstvá 
a všade sa cítiť „v exile“? Môže judaizmus zostávať národným náboženstvom a Židia 
náboženským národom v dobe, ktorá štát a náboženstvo oddeľuje?314

V pravovernom židovstve sa očakáva, že sa nebudú dávať otázky bez vôle Boha. 
Pevne sa držia tradície a chcú ju prenášať z generácie na generáciu bez toho, aby 
bezhlavo nasledovali každé nové smerovanie. Bohoslužby v  synagóge a  modlitby 
nesmú byť napríklad s ohľadom na svoj obsah a jazyk zmenené. Ortodoxné židovstvo 
je presvedčené o tom, že jeho chápanie židovstva je jediné správne a ostatné smery 
alebo reformy sú nebezpečné a  hriešne. Medzináboženské aktivity bývajú tiež 
odmietané, pretože znamenajú možné nebezpečenstvo, straty ortodoxných postojov. 

Židia sekulárni – vzdali sa náboženstva. Tí už nepatria k židovskému národu 
a náboženstvu a žijú ako ostatní občania, ktorí splynuli s obyvateľmi krajiny, kde 
žijú? Napriek tomu ich miestni obyvatelia ich stále budú označovať – predsa si Žid. 
Dá sa teda zabudnúť na židovské náboženstvo a urobiť zo židovského národa národ 

314 Küng, H., Otázky kladené ve vztahu k moderně, In: Židovství, s.182.

Ortodoxní židia na návšteve v Huncovciach. Potomkovia obyvateľov tejto obce si prezreli aj bývalú 
synagógu, ktorá dnes slúži ako sklad textilu. Pri tejto príležitosti nie len spomínali na svojich predkov, ale 
sa aj modlili. (Foto: Mik. Lipták)
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ako každý iný?315

Židia reformovaní - prijali rôzne reformy – či už vo výchove, vzdelaní, spôsobe 
života, obmedzili dodržiavanie Zákona na čisto etické aspekty. Takým spôsobom 
strácajú autentickosť a narúšajú spoločenstvo a ohrozujú židovskú vieru.316

Reformné hnutie učí, že židovstvo je rozvíjajúce sa náboženstvo, ktoré sa musí 
pohnúť aj  ďalej, aby bolo na  tepne času, teda aby bolo dobové a súčasné. Etické 
prikázania Tóry boli príkazom od Boha a sú záväzné na večnosť. Ale ľudia vyvíjali 
rituálne predpisy, aby náboženské potreby zodpovedali terajším časom. Tie sa 
vykladajú z generácie na generáciu nanovo, aby tak obohacovali náboženský život 
a zjednocovali židovský národ.

Židia konzervatívni – oddelili život na  verejnosti ako sekulárny a  v  súkromí 
si udržali židovské náboženstvo. Človek sa však musí rozhodovať, či je v  Biblii 
konfrontovaný s Božím zjavením alebo nie je. Má skutočne dodržiavať mojžišovský 
Zákon a všetky jeho ustanovenia alebo nemusí?317

Konzervatívne židovstvo chápe židovstvo ako jednu pretvárajúcu sa náboženskú 
civilizáciu, kde sa pokúšajú tradícia a  moderna, minulosť a  prítomnosť zostať 
v rovnováhe. Tóra sa v ňom považuje za zjavené Božie slovo. Aj keď konzervatívne 
židovstvo pripisuje tradícií veľký význam a od každého očakáva, že sa bude orientovať 
na náboženské zákony, je pripravené niektoré rituálne predpisy prispôsobovať vždy 
súčasným časom.

V 19. storočí vzniklo medzi nemeckými Židmi, ktorí boli pomerne asimilovaní, 
reformné hnutie požadujúce odstránenie niektorých starých praktík. Reformované 
židovstvo, ku ktorému sa priklonila časť nemeckých Židov, sa rozšírilo aj do iných 
krajín. Veľkej popularite sa tešilo v USA, kde možno za  jeho počiatok považovať 
konferenciu v Pittsburghu roku 1885. Americkí reformovaní Židia definovali svoje 
hnutie ako náboženské a nie národné. Z tohto dôvodu najprv odmietali sionizmus, 
považujúc ho za národné hnutie, neskôr zmenili svoj postoj a pridali sa k nemu. 
Môžeme pozorovať tri hlavné skupiny, ktoré medzi sebou majú spoločné znaky, 
ale aj  rozdielnosti. Delia sa na  ortodoxné a  reformované s  určitými zmenami, 
čiže reformami a medzi nimi je skupina tzv.  status quo ante, ktorá si ponechala 
množstvo príkazov ako ortodoxní, ale čosi  prevzala aj od reformovaných. Toto delenie 
prebehlo v mnohých európskych krajinách vrátane Uhorska. K rozdeleniu v Uhorsku 
došlo po  budapeštianskom kongrese roku 1868. V  nasledujúcich rokoch vznikali 
aj  na Slovensku na  mnohých miestach reformované čiže neologické náboženské 
obce. Rozdiel medzi ortodoxným a reformovaným židovstvom sa týka náboženských 
praktík. V ortodoxných synagógach sedia ženy a muži oddelene, v reformovaných 
spolu. Ortodoxný rabín má len tradičné židovské vzdelanie, reformovaní rabíni si 
často dopĺňajú vzdelanie na univerzitách. Ortodoxná bohoslužba je v hebrejskom 

315 Küng, H., Otázky kladené ve vztahu k moderně, In: Židovství, s.182.
316 Küng, H., Otázky kladené ve vztahu k moderně, In: Židovství, s.182.
317 Küng, H., Otázky kladené ve vztahu k moderně, In: Židovství, s.182.
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jazyku, reformovaná pripúšťa použitie aj  iných jazykov. Kázne kážu reformovaní 
rabíni v  jazyku, ktorý je poslucháčom najlepšie zrozumiteľný. Ďalšie odlišnosti 
reformovaných praktík sú: používanie organu v synagóge, menej prísne dodržiavanie 
stravovacích predpisov a  predpisov o  sobote, ako aj  benevolencia v  dodržiavaní 
množstva príkazov a zákazov.318 

Kresťanstvo
Okrem vonkajších útokov a  nepriateľstva voči kresťanom, v  Cirkvi prebiehali 

aj vnútorné rozpory a začalo sa s delením. Samozrejme každé delenie malo svoju 
prvotnú príčinu, ale aj výrazné osobnosti, ktoré sa na úkor jednoty presadzovali.

Celistvé Ježišovo rúcho sa nám dnes vidí rozkmásané medzi škriepiace sa strany, 
jediná Cirkev je rozdelená na  mnohé cirkvi, z  ktorých si každá viac alebo menej 
intenzívne nárokuje, že je celkom v  práve. A  tak sa Cirkev stala dnes hlavnou 
prekážkou viery. Ľudia v nej dokážu vidieť iba ľudskú honbu za mocou, malicherné 
divadielko tých, čo v domnienke, že úradne spravujú kresťanstvo, svojím konaním 
najviac stoja v  ceste skutočnému duchu kresťanstva. Také dedičstvo minulosti 
zanechalo v  ľuďoch zatrpknutosť srdca, ktoré sa sklamalo vo  svojich vysokých 

318 Franek, J., Judaizmus, s. 20.

Evanjelická katedrála v Helsinkách. Tento chrám začali budovať v roku 1830 a dokončili ho v roku 
1852. Zo začiatku katedrála slúžila ako pravoslávny chrám s patrocíniom svätého Mikuláša. V roku 1917 ju 
prevzali evanjelici. Katedrála je postavená v neoklasicistickom štýle. Jej hlavným architektom bol nemecký 
umelec Karl Ludwig Engel. (Foto: E. Saloň)
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Kráľovské dvere na ikonostase v pravoslávnom kostole v Kaliningrade. Vpravo ikona Ježiša Krista, 
vľavo ikona Panny Márie. (Foto M. Lipták)



161

očakávaniach a teraz, v chorej a porušenej láske cíti iba krach svojej nádeje.319 
Prvé veľké rozdelenie kresťanstva na západnú a východnú cirkev sa udialo v roku 

1054. Ako k tomu došlo? Vzťahy medzi Východom a Západom už dlhšiu dobu neboli 
ideálne. Vyvrcholilo to za patriarchu Cerulariusa (od r.1043), keď spory priviedol 
do  kritického bodu. Ťažko povedať, čo ho viac podnecovalo, úmysel zabrániť 
pápežskej jurisdikcii v  južnom Taliansku alebo zmenšiť „deformácie“ (v  jeho 
očiach) v Západnej cirkvi, či jeho ctižiadosť vykonávať vo Východnej cirkvi funkciu 
podobnú pápežovi. V každom prípade viedol vedomú dištančnú kampaň. V roku 
1053 zatvoril v Carihrade latinské kostoly a kláštory. Listy napísané z jeho poverenia 
ostro kritizovali západné „omyly“...

Kardinál Humbert da Silva Candida, ktorého pápež Lev IX. poveril vyvrátiť obžalobu, 
bol taký trúfalý, že sa neuspokojil iba s teologickou obranou a aj on zasa napadol 
Grékov a vyhlásil manželstvo kňazov praktizované u nich a  schválené Nicejským 
koncilom (r.325) za „cudzoložstvo“. Navyše im pohrozil aj exkomunikáciou.

Na  príkaz pápeža Leva IX.(1049-1054) vyzýva kardinál Humbert da Silva 
Candida carihradského patriarchu na  poslušnosť a  odôvodňuje to univerzálnou 
vládnou mocou, ktorá je podľa evanjelia udelená rímskemu biskupovi ako 
Petrovmu nástupcovi. Patriarcha Michal Cerularius nebol ochotný toto akceptovať. 
Na  to kardinál Humbert napísal exkomunikačnú bulu a  16. júla 1054 ju položil 
pred  veriacimi zhromaždenými na  bohoslužbe v  kostole Hagia Sophia na  oltár 
so  slovami: „Videat Deus et iudicet“ (Nech to Boh vidí a  rozsúdi). Patriarcha 
odpovedal protiexkomunikáciou. Odluka rímskeho kresťanstva od  ortodoxného, 
ktoré existuje dodnes, bola týmto spečatená.320

Pamätný 16.júl 1054 sa stal dňom odluky, ktorá trvá až do týchto dní. Aj napriek 
tomu, že ani jedna, ani druhá strana neexkomunikovala cirkev na  Východe či 
na  Západe, ale išlo len o  osobnú exkomunikáciu. Dnes môžeme konštatovať, že 
išlo o  tragické nedorozumenie a  ľudské zlyhanie a  viac o  disciplinárne otázky či 
liturgickú prax, než o vieroučné tajomstvo. Dodnes je sporné, či kardinál Humbert 
bol splnomocnený robiť takéto ďalekosiahle kroky. V tom čase bol totiž pápežský 
stolec neobsadený. Lev IX. zomrel už 19. apríla 1054 a  jeho nástupca Viktor II. 
(1055-1057) bol zvolený až o rok neskôr 13. apríla 1055. 

Až v 20. storočí sa vzťahy s ortodoxnou cirkvou postupne zlepšujú, čo viedlo k tomu, 
že 7. decembra 1965 v Ríme Pavol VI. i v Carihrade patriarcha Athenagoras I. v tú 
istú hodinu, na záver Druhého vatikánskeho koncilu, zrušili kliatbu (exkomunikaciu) 
z r.1054. Rozdelenie však, žiaľ, pretrváva ďalej.321 

V 14. a 15. storočí sa postupne  vykryštalizovali reformné smery, ktoré išli tak 
ďaleko, že sa ocitli mimo katolíckej Cirkvi, alebo ináč povedané vytvorili si vlastnú, 
zreformovanú Cirkev. Zvláštnu úlohu tu zohrali reformátori Ján Viklef, Ján Hus 

319 Ratzinger, J.,- Benedikt XVI., Úvod do kresťanstva, s. 274.
320 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi 1. Diel, s. 178.
321 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi 1. Diel, s. 179.
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a neskôr Martin Luther.
Pomery v  Anglicku boli v  14.storočí veľmi neurovnané. Prehnané finančné 

nároky pápežskej kúrie a  bohatstvo, ako aj  privilegované postavenie kléru budili 
proticirkevnú náladu. Viklef, pôsobiaci na univerzite v Oxforde, hlásal, že svetská 
moc má právo odobrať kléru svetské statky, ak ich zneužíva. Potom horlil aj proti 
pápežskému zdaňovaniu a obsadzovaniu anglických benefícii. Žiadal, aby boli kléru 
odobraté svetské majetky, a aby bolo kňazom  umožnené žiť v apoštolskej chudobe 
a venovať sa len dušpastierskym povinnostiam.

Vytvoril si celkom nový pojem Cirkvi. Pápežstvo je podľa neho zbytočné. Jedinou 
hlavou Cirkvi je Kristus. Pravými členmi Cirkvi sú len tí, ktorí sú bez hriechu,. Bez 
hriechu zostávajú iba tí ľudia, ktorých Boh na to pred začiatkom sveta predurčil. 
Ak Boh dopredu rozhodol o konečnom osude človeka, je zbytočný rehoľný život, 
úcta svätých a ich pozostatkov, modlitby za zomrelých, odpustky a vlastne i sviatosti 
(zavrhol ušnú spoveď, birmovanie, pomazanie chorých). V  neskoršom období 
svojej činnosti poprel premenenie počas svätej omše, čo ho priviedlo k popieraniu 
prítomnosti Krista v  Eucharistii. Hlásal kresťanstvo „pôvodné“ – jednoduché 
a biblické.322 

Spisy Viklefa zanechali hlboký vplyv na  slávneho českého kazateľa Jána Husa. 
Ten nielenže nemilosrdne kritizoval neporiadok v  Cirkvi, ale zároveň sa dotkol 
aj cirkevnej autority. Hlásal, že ak niekto žije v smrteľnom hriechu, nemôže iným 
vládnuť. Popieral platné oslobodenie od  hriechov, vyslovené ústami nehodného 
kňaza. Je zjavné, že Ján Hus bol veľmi ovplyvnený Jánom Viklefom, ale chcel zotrvať 
v katolíckej cirkvi. O Husových názoroch mal rozhodnúť Kostnický koncil, na ktorom 
bol nakoniec odsúdený a následne upálený. Zomieral presvedčený o svojej nevine, 
vzývajúc Kristovo meno.323 

Nesúhlas s  rozsudkom v Kostnici podnietil 452 šľachticov Čiech, do napísania 
protestného listu na adresu koncilu. V Čechách a na Morave sa šľachta i mestá vzbúrili 
proti cirkevnej moci. Zavrhli všetko, čo nebolo zachytené v Biblii a revolučnou cestou 
riešili sociálne rozdiely. Ich nenávisť sa prejavila v krviprelievaní tých, ktorí ostali 
na pôde Rímskej cirkvi, predovšetkým obyvateľov kláštorov. Husitské vojny, ktoré 
sa začali pod práporom kalicha, vyplienili na území Čiech takmer všetky katolícke 
kostoly a kláštory (až 95 %). Ich plienenie zasiahlo aj susedné územia, aj samotné 
Slovensko.324 

Martin Luther a jeho prívrženci žiadali reformu štruktúry Cirkvi. Chceli odstrániť 
nedostatky zo  života vtedajšej Cirkvi. V  roku 1530 vo  svojich spisoch rozvíja 
program reformy odpustkov, spovede, svätej omše, svätého prijímania, celibátu, 
kultu relikvií. Z týchto praktík chce odstrániť všetko, čo sa nezhoduje – podľa jeho 
mienky – s biblickým duchom.325 

322 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 94-95.
323 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 97.
324 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 98.
325 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 102.
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Dôvodom začatia reformácie boli viaceré príčiny v spoločenskom a cirkevnom 
živote. Predovšetkým poklesla autorita pápežov počas pobytu v  Avignone, ako 
aj počas dlhotrvajúcej pápežskej schizmy,(razom v tom istom čase boli dvaja alebo 
aj traja pápeži - ktorý bol pravý?). Medzi vyšším a nižším klérom jestvovali veľké 
sociálne rozdiely. Kapituly kanonikov sa obsadzovali zvyčajne šľachtickými synmi, 
ktorí neprijali svätenie, ale v povinnostiach chóru ich zastupovali kapláni. Kláštory 
boli v niektorých prípadoch zaplnené rehoľníkmi, ktorí nemali rehoľného ducha, 
ale vstúpili do kláštora z prinútenia rodiny, alebo z iných spoločenských dôvodov.326 

Hoci sa príležitosťou na vystúpenie Luthera stala otázka odpustkov, reformáciu 
nemožno považovať výlučne za boj proti neporiadkom v Cirkvi tých čias. Bola to 
predovšetkým kríza viery a osobná cesta Martina Luthera, ktorú preniesol do života 
Cirkvi a spoločnosti. M. Luther sa nestal reformátorom pre nedostatky, ktoré videl 
v Cirkvi, ale preto, že objavil nové náboženské a teologické poznanie ležiace mimo 
„tradičnej Cirkvi“. Martin Luther už nepotreboval „sviatostnú“ Cirkev, pretože 
k ospravedlneniu prichádza človek svojím bezprostredným vzťahom k Bohu. Nebrojí 
len proti odpustkom, ale aj proti právomoci najvyššieho pastiera Cirkvi - pápeža. 
Jeho kritika Cirkvi, obsah jeho požiadaviek sa zakladali vždy na jedinom argumente 
– merať všetko podľa evanjelia ako jedinej reformy (odtiaľ názov evanjelici).327 

Viera človeka skazeného hriechom bola pre M. Luthera najzásadnejšou otázkou. 
Z jednej strany veľmi zdôrazňoval veľkú skazenosť ľudskej prirodzenosti dedičným 
hriechom, z druhej strany zvýrazňoval úlohu Božieho milosrdenstva a viery v Boha. 
Postupne došiel k zavrhnutiu niektorých sviatostí (uznal iba krst a sväté prijímanie 
– Pánovu večeru), spochybnil úlohu kléru, čo ho viedlo k zdôrazňovaniu významu 
všetkých členov Cirkvi (kňazstvo veriacich). Tvrdil, že v  kresťanskej spoločnosti 
patrí celá moc úradu laikov. Odmietol niektoré knihy Svätého písma, modlitby 
za zomrelých, úctu svätých...Tieto a ďalšie názory sa stali príčinou dlhotrvajúcich 
diskusií a sporov.328 

Myšlienky Martina Luthera, našli širokú odozvu medzi duchovnými, šľachtou 
a  intelektuálmi, ako aj medzi prostým ľudom. Po prvý raz v dejinách sa prejavila 
sila kníhtlače. Vlastne tlač bola jednou z  príčin, vďaka ktorej sa učenie Martina 
Luthera začalo šíriť dosť skoro najmä v nemeckej jazykovej oblasti, ale aj v Poľsku 
i v strednej Európe, pripravenej na prijatie reformácie šírením sa husitskej ideológie 
už v  15.storočí. Najsilnejšie a  najskoršie vplyvy luteranizmu bolo možné pocítiť 
v pobaltských regiónoch a škandinávskych krajinách.329 

Výsledkom všetkých sporov, diskusií a bojov bolo rozdelenie, alebo odtrhnutie 
od katolíckej cirkvi v 16. storočí asi jednej tretiny veriacich. Toto rozdelenie trvá 
dodnes.

326 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 103.
327 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 106.
328 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 110.
329 Judák, V., Dejiny mojej Cirkvi II. Diel, s. 113.
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Prenasledovanie
Spomenúť treba ešte ďalšiu zvláštnu spoločnú črtu, ktorá sa vyskytuje 

v  náboženstvách. Je to vzájomná nedôvera a  dokonca nepriateľstvo. Jednotlivci 
alebo celé náboženské spoločenstvá vedené fanatickými vodcami bojujú proti sebe.  

Prenasledovanie kresťanov
V kresťanstve už v úvodnej, programovej reči Ježiša Krista môžeme počuť jeho 

predpoveď: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a  prenasledovať 
a  všetko zlé na  vás nepravdivo hovoriť. Tak prenasledovali aj  prorokov, ktorí boli 
pred vami.“(Mt 5, 11).

Uväznenie a poprava Štefana: „Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia 
medzi ľudom. Tu vstali niektorí z  takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov 
a Alexandrijčanov a  z  tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale 
neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí 
hovorili: „Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.“ Pobúrili 
ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Tu postavili 
falošných svedkov, ktorí hovorili: “Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému 
miestu a proti Zákonu.“ (Sk 6,8-13)

Štefan sa však bránil: „Vy, tvrdošijní, ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? 
Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho 
zradcami a vrahmi... Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti 
nemu. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto 
a kameňovali“. (Sk 7, 51-58) Štefan bol prvý mučeník Cirkvi.

Farizej „Šavol, ktorý bol pri kameňovaní Štefana, schvaľoval, že ho zabili. V ten 
deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov 
rozpŕchli po  krajoch Judey a  Samárie. Ale Šavol ničil Cirkev, vnikal do  domov 
a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia.“ (Sk 8, 1-3)

„Šavol ešte stále dychtil po  hrozbách a  zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda 
k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov 
tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.“ 
(Sk 9, 1-2) Sám Ježiš Kristus ho však zastavil a z prenasledovateľa sa stal jeho horlivý 
apoštol Pavol.

Ako apoštol Ježiša Krista si veľa vytrpel pre evanjelium, ktoré rozhlasoval na svojich 
apoštolských cestách. Sám sa o tom zmieňuje v Druhom liste Korinťanom: „Častejšie 
som bol vo  väzeniach, v  nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v  nebezpečenstve 
smrti. Od  Židov som päť raz dostal štyridsať bez jednej., tri razy ma bičovali, 
raz kameňovali, trikrát som stroskotal na  lodi, noc a  deň som bol na  morských 
hlbinách; často na  cestách, v  nebezpečenstvách na  riekach, v  nebezpečenstvách 
od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, 
v  nebezpečenstvách v  meste, v  nebezpečenstvách na  púšti, v  nebezpečenstvách 
na  mori, v  nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; v  námahe a  lopote, často 
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v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. A okrem toho na mňa 
deň čo deň dolieha starosť o  všetky cirkvi“. (2 Kor 11, 23-28) Tento veľký apoštol 
nakoniec ukončil svoj život mučeníckou smrťou v Ríme za vlády cisára Nera, keď 
bol sťatý mečom.

Prvé tri storočia cirkevných dejín sa často označujú ako obdobie prenasledovania 
kresťanov alebo obdobie mučeníkov. Je to správne, lebo krvavé prenasledovania 
rozvírené rímskou štátnou mocou dávajú tomuto obdobiu zvláštny ráz. Ako sa 
prichádza pri mimoriadnych udalostiach a v hrdinských časoch, aj okolo mučeníkov 
prvých storočí vyrástla celá hora povestí a  legiend, ktoré prekážajú dejepiscovi 
utvoriť si skutočný obraz. Z  čias prenasledovania máme dosť spoľahlivých správ. 
Opisy udalostí, svedectvá očitých svedkov, ba aj súdne spisy, z ktorých sa dozvedáme 
i podrobnosti. V tom by teda nebolo ťažkosti. Tie pochádzajú skôr z romantického 
zvelebovania, ktorým neskoršie generácie zahrnuli toto hrdinské obdobie. Dejepisec, 
ktorý kriticky skúma pramene a podáva veci tak, ako sa stali, musí počítať s tým, že 
urazí nábožný cit veriacich. To sa stane, keď vyhlási, že mučeníkov nebolo na milióny 
a že veľká časť kresťanov bola slabá. Neobstojí ani to, že kresťania sa všade s radosťou 
ponáhľali stať sa mučeníkmi. Prenasledovanie bolo vždy trpká a  neromantická 
udalosť. Cirkev po ňom nikdy netúžila a bola rada keď prestalo.330 

Ako sa mohlo stať, že rímsky štát zaujal voči kresťanom taký nepriateľský postoj? 
Vieme, že Rimania mali vysoko vyvinuté občianske a  administratívne právo. 
I  to vieme, že rímska ríša bola až krajne znášanlivá voči kultom a  náboženským 
vyznaniam každého druhu. V rímskej ríši každý mohol uctievať Jupitera, egyptskú 
Isis alebo efezskú Artemidu. Nik nebol za to prenasledovaný, iba kresťania. Ako to 
bolo možné? Mnohí dejepisci sa domnievajú, že treba hľadať v rímskom trestnom 
zákonníku nejaké ustanovenie, proti ktorému sa kresťania prehrešovali už svojou 
existenciou. V  tejto súvislosti myslia predovšetkým na  zákon „lesae maiestatis“- 
urážky veličenstva v súvislosti s náboženským uctievaním cisára. Poznáme pomerne 
veľa procesov proti kresťanom, ale nikdy v  nich nie je zmienka o  zločine „lesae 
maiestatis“. Cisári používali tento zákon proti osobným nepriateľom, senátorom 
a  iným vysokopostaveným osobnostiam, ktorých chceli odstrániť. Proti menej 
významným ľuďom ho nepoužívali. Prevažná väčšina kresťanských mučeníkov bola 
práve z radov týchto bezvýznamných ľudí.331 

Jediná príčina, ktorá dostatočne vysvetlí začiatok i  priebeh prenasledovania 
kresťanov, je nenávisť. Niet príčiny, prečo by sme mali odmietať tento dôvod. 
Nenávisť a  láska hrajú významnú úlohu v  dejinách ľudstva, často dôležitejšiu 
ako rozumové pohnútky. Dejepisec nemá zatvárať oči pred  takýmito tmavými 
stránkami ľudskej duše a nesmie nástojiť len na rozumovom zdôvodnení všetkého. 
Tertulián napísal: „Len čo prišla Pravda na svet, vzbudila nenávisť a nepriateľstvo 
už svojou čírou prítomnosťou“ (Apol 7) Treba nám hľadať hlboké príčiny tejto 

330 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi, s. 51.
331 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi, s. 52.
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nenávisti a pýtať sa, prečo sa objavuje v stále nových podobách a nikdy neprestáva. 
V prvom rade sa myslí na Židov. Židia sa neskoršie objavujú aj ako agitátori proti 
kresťanom, ako napr. v Smyrne roku 156. Tertulián o istých udalostiach z minulosti 
napísal: „synagógy boli hniezdami, v ktorých sa liahli prenasledovania“.(Scorp.10) 
Ďalej prichádzajú do úvahy tí, ktorí sa cítili kresťanstvom ohrození po hospodárskej 
stránke. Obchodníci, ktorí ťažili z  pohanského kultu, ako aj  veštci, astrológovia, 
učitelia a filozofi.332 

Cisár Traján (98-117) napísal reskript s takým rozhodnutím: 1) Kresťanov netreba 
hľadať; trestať ich treba len ak ich niekto udal; udanie však nesmie byť anonymné. 
2) Ak obvinený vyhlási, že nechce byť ďalej kresťanom a dokáže to obetou bohom, 
netreba ho už trestať.

Traján chcel týmto ustanovením ukázať svoju miernosť. Jeho úprava prezrádza 
istú znalosť kresťanstva. Ak sa obvinený priznal, že je kresťan, súdne pokračovanie 
sa skončilo. Čo potom nasledovalo, bola snaha sudcu umožniť oslobodenie. Usiloval 
sa presvedčiť alebo prinútiť obžalovaného, aby obetoval bohom. Bol to akýsi súboj 
medzi sudcom a  kresťanom. Hodnoverné pramene hovoria, že sudca pokladal 
za  svoju porážku, ak kresťan vytrval. Jednako netreba si predstavovať, že počet 
mučeníkov bol priveľmi vysoký, lebo počet kresťanských obcí bol ešte malý.333 

Dekrét z roku 202 vydaný cisárom Septimiom Severom (193-211) bol nespravodlivý, 
ale bol jasný; prijatie krstu vyhlasoval za trestný čin. Tak sa začalo prenasledovanie 
katechumenov a novokrstencov, ktorých teraz už policajne hľadali.334 

Cisár Dioklecián (285-305) nechal kresťanov skoro 20 rokov na  pokoji a  trpel 
ich aj vo vysokých postaveniach, ba aj vo svojom najbližšom okolí. Až na koniec 
svojho vladárenia sa dal nahovoriť spolucisárom Galériom, aby rozpútal veľké 
prenasledovanie. Prenasledovanie sa začalo vo  februári roku 303 zničením veľkej 
kresťanskej baziliky v jednom z cisárskych sídelných miest v Nikomédii. Popravili 
biskupa Anthima a  niekoľko význačných kresťanov cisárskeho dvora. Súčasne 
bol uverejnený prvý edikt pre celú ríšu a  ďalšie nasledovali v  krátkych časových 
odstupoch. V týchto nariadeniach, ktoré poznáme aspoň obsahovo, sa obnovovalo 
všetko, čo predošlí cisári nariadili proti kresťanom. Novotou bolo, že sa likvidácia 
majetku rozšírila aj na hnuteľnosti ako nábytok, veci pre chudobných a najmä knihy 
a spisy každého druhu. Na toto sa úradníci sústredili najmä v prvých dvoch rokoch 
prenasledovania.335 

Súhlasím s  tvrdením, že netreba vždy hľadať rozumové dôvody, prečo sa ľudia 
správajú k sebe nepriateľsky, často je kdesi hlboko v srdci skrytá nenávisť. O tom sa 
presvedčil aj Leopold Cohn – rabín, z ktorého sa stal kresťan. Opísal svoj životný 
príbeh, v  ktorom nešlo o  mučeníctvo, ale z  poznámok sa dozvedáme, že medzi 
vyznávačmi judaizmu a kresťanmi nebola vždy otvorená nenávisť, ale určite skrytá 

332 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi s. 54-55.
333 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi, s. 57-58.
334 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi, s. 60.
335 Hertling, L., Dejiny katolíckej cirkvi, s. 66.



167

nenávisť veľmi často existovala. Sám o tom píše: „Išiel som na konzultácie o Mesiášovi 
k  istému významnému rabínovi do  vzdialeného mesta. Sústredene ma počúval, 
v očiach sa mu zračilo prekvapenie, ale zdalo sa, že ma pochopil. Myslím, že vedel 
niečo o Pánu Ježišovi a Jeho výrokoch, ale nechcel sa prezradiť. Pravdepodobne sa 
bál, že stratí zamestnanie. Povedal mi však: „Radím vám, choďte do Ameriky. Tam 
stretnete mnohých ľudí, ktorí vám o Mesiášovi povedia viac.“336 

Nevedel som, že Mesiáš Ješua je kresťanský Ježiš, že je to On, ktorého karikatúry 
kreslia v mojej krajine. Ani mi nenapadlo, že Nežidia veria v židovského Mesiáša. 
Ak by som to bol vtedy vedel, ľudsky povedané, nedokázal by som sa vysporiadať 
s pocitom nenávisti voči Ukrižovanému. Keď som sa o  svoje neuveriteľné objavy 
podelil s  priateľom rabínom, viete si predstaviť, čo nasledovalo. Zosypali sa mi 
na hlavu tie najstrašnejšie kliatby. Nový Zákon zhodil na zem, a zlorečil mi.337 

Keď som hovoril o  Ježišovi, že ten Ukrižovaný je naším Mesiášom... Najprv si 
známi mysleli, že žartujem. Potom mi povedali, že je to dôsledok samoty, pretože 
som doma (na Ukrajine) nechal manželku a deti. To všetko má vraj dopad na moju 
psychiku. Vraj nie som zodpovedný za  to, čo hovorím. Keďže som však trval 
na  svojom, začali ma pozorovať. Keď zistili, že som „normálny“ a  nemusím sa 
psychicky liečiť, nasledovalo ostré perzekvovanie. Hovorili: „Je to zradca. Zanechal 
naše náboženstvo, náš ľud a nášho Boha. Bola by to služba Bohu, keby naňho niekto 
zdvihol ruku a zabil ho.“338 

Správu o  mojom krste uverejnili aj  v  novinách. Medzi Židmi v  zahraničí 
aj  v  Anglicku sa rozšírila správa, že v  Edinburgu bol pokrstený rabín. Mnohých 
to nesmierne popudilo. Keď sa dozvedeli odkiaľ pochádzam, napísali tamojšiemu 
rabínovi. Oznámili mu moje odpadnutie od viery a žiadali ho o informácie o tom, 
aký som človek, čo som za vyvrheľ, aby vraj mohli informovať novinárov. Správca 
synagógy a ďalší Židia prišli za mnou a hovorili: „Rabíni vo vašej krajine nechcú 
veriť tomu, čo ste urobili. Veď vy ste verejne zapreli judaizmus, a prijali náboženstvo 
našich nenávidených nepriateľov.“ Prosili ma, aby som sa vrátil k židovskej viere.339 

Leopold Cohn ako obrátený kresťan spomína, že Židia boli vo vlastných očiach 
na vyššej úrovni civilizácie, morálky, obchodovania aj politiky. Takže bolo vylúčené, 
aby uverili, že by sa Žid, a ešte k tomu rabín, tak ponížil, žeby sa priatelil s ľuďmi 
na „nižšej“ úrovni.340 

Aké veľké ťažkosti mal s vlastnou manželkou. Jej rodina sa rozhodla jej aj deťom 
v zamýšľanom odchode z domova ku mne všemožne brániť. Jeden bohatý strýko 
vyhlásil, že ak bude treba, dá aj  polovicu svojho majetku, len aby ju a  deti držal 
ďaleko odo mňa. Aby sa vraj aj ony nestali odpadlíkmi. Najal strážnika, ktorý vo dne 
v noci hliadkoval pred ich domovom, a tak im zabránil v odchode. Môj bratranec, 

336 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 17.
337 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 19.
338 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 23.
339 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 27.
340 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 31.
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skúsený a  poctivý muž, konal múdro. Po  polnoci, keď bol všade pokoj a  spal 
aj strážnik, pomohol manželke a deťom ujsť. Ráno, keď strážnik zistil, čo sa stalo, 
manželkina rodina rozposlala telegramy na všetky stanice, o ktorých predpokladali, 
žeby tadiaľ mohli prechádzať. Vraj nech zadržia lupičov. Keďže však išli celkom 
inou trasou, nastavenej pasci sa vyhli. Keď manželka s deťmi docestovala šťastlivo, 
sotva sme sa zvítali, hneď vyhŕkla: „Najprv mi povedz o tých ohováraniach ohľadom 
tvojho odpadnutia.“ Keď som jej v krátkosti chcel vysvetliť, že Ukrižovaný je naším 
Mesiášom... s plačom sa odvrátila a povedala, že v priebehu jedného - dvoch dní sa 
vráti s deťmi späť. Keď vraj verím tomu Ukrižovanému, ktorého sa ona od útleho 
detstva učila nenávidieť a mať voči nemu odpor, nemôže tu zostať. Po dvoch dňoch 
mi povedala: „Neboj sa, zostanem s tebou. Ale chcem, aby si mi sľúbil, že budem môcť 
praktikovať naše náboženstvo ako doteraz. Tak budem vedieť, že máš pravdu.“341 

Prešli roky a moja manželka sa tiež dala pokrstiť a stala sa mi veľkou pomocníčkou 
pri  evanjelizovaní Židov. Počas mojej misie medzi Židmi sa mi dostalo mnoho 
urážok, vyhrážania ba aj fyzického napadnutia. Útočilo sa aj na moje deti a hrozila 
mi fyzická likvidácia. Pán Ježiš bol stále pri  mne a  vyslobodil ma z  každého 
nebezpečenstva.  Icik Leib Káhán – Leopold Cohn (1862-1937)

Arménska genocída
Jedna z najhorších genocíd histórie počas, ktorej Turci systematicky vyvraždili 

okolo jeden a pol milióna Arménov. Na začiatku 20. stor. sa silná Osmanská ríša 
rozprestierala hneď na  troch kontinentoch a  tvorilo ju veľké množstvo etnických 
a náboženských skupín, medzi ktorými však nebolo rovnoprávne postavenie.

Kresťania mali zakázané nosiť zbrane, boli vylúčení z vojenskej a štátnej služby 
a platili vyššie dane ako moslimovia. Tieto, ale aj mnohé ďalšie okolnosti prispeli 
k  tomu, že zo  strachu aj  krívd páchaných na  nich, mnohí emigrovali v  tom čase 
hlavne do Ruska.

Osmanská ríša rýchlo strácala svoje územia. Počas tohto storočia vyhlásili 
nezávislosť Grécko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna, Moldavsko a Rumunsko. Osmanská 
ríša prišla o územia aj v severnej Afrike na úkor Veľkej Británie a Francúzska. Narastal 
aj  tlak Ruska na  ríšu, keďže sa vyhlásilo za  ochrancu pravoslávnych kresťanov 
na Balkáne a neskôr za ochrancu všetkých kresťanov v Osmanskej ríši. Počas vojny 
medzi týmito dvomi celkami na  strane Ruska bojovali aj  arménski dobrovoľníci 
z Kaukazu a osmanská vláda začína hovoriť o arménskej kolaborácii s nepriateľom.

Na tento stav reagoval sultán Abdulhamid II. založením špeciálnych vojenských 
jednotiek. Masakre civilného obyvateľstva pribúdali a na konci 19. stor. zahynulo 
vo východnej Anatólii 300 000 Arménov. Nemoslimské menšiny sa pre osmanských 
Turkov stávali čoraz väčšou prekážkou pri budovaní tureckého štátu.

Genocída Arménov bola výsledkom troch podstatných faktorov - prehrou 
Osmanskej ríše v  balkánskych vojnách v  rokoch 1912-1913 a  stratou území 

341 Cohn, L., Príbeh chasidského rabína, s. 33-35.
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na Balkánskom polostrove, puču mladoturkov v roku 1913, ktorý priniesol nárast 
nacionalizmu a  nakoniec vypuknutie 1. svetovej vojny. Potom čo Nemecko 
vyhlásilo vojnu Rusku, podpísalo s Osmanskou ríšou zmluvu o blízkej spolupráci 
a  mobilizácií. Enver Paša, hlavný vojenský vodca Osmanskej ríše, bol poverený 
velením na východnom fronte a pripravoval inváziu na Kaukaz. Osmanská armáda 
tam utrpela porážku, bola zastavená ruskou protiofenzívou, na ktorej strane bojovali 
aj  jednotky arménskych dobrovoľníkov z  Kaukazu. Enver Paša z  porážky obvinil 
Arménov a obžaloval ich z kolaborácie s nepriateľom. Rozhodol sa pre radikálne 
riešenie.

Arménska genocída bola súvislým procesom ničenia – masové popravy, 
zabavovanie majetku, nútené asimilácie, štátom vyvolaný hladomor a cieľom bolo 
jediné – zlikvidovať arménsky národ žijúci na území osmanskej ríše.

Za  počiatok genocídy sa označuje 24. apríl 1915 kedy bolo zatknutých 200 
vplyvných a bohatých arménskych intelektuálov žijúcich v Istanbule. Tí boli najprv 
mučení a  potom popravení. Razie proti Arménom pokračovali a  počas prvých 
týždňov bola zlikvidovaná celá vyššia vrstva arménskej komunity.

V  máji 1915 bol vydaný oficiálny rozkaz k  deportácií všetkých obyvateľov 
arménskeho pôvodu. Tí mali byť deportovaní do nehostinného sýrskeho púštneho 
mesta Daj raz-Zaus. Aby bol spôsob riešenia arménskej otázky legálny, bol spísaný 
dočasný Vysídľovací zákon. Vyhlásenie bolo zdôvodnené vojenským stavom 
a ohrozením bezpečnosti krajiny. Do konca júla 1915 bola celá arménska populácia 
z Osmanskej ríše vysídlená. Organizátorom deportácie bolo jasné, že šance na prežitie 
Arménov sú takmer nulové. Z pôvodnej arménskej populácie v Osmanskej ríši sa 
odhaduje, že smrti uniklo asi 600 000 osôb a 1 500 000 sa stalo obeťami genocídy.

Útok na Sýrčanov
Sýrčania sú predstaviteľmi jednej z najstarších  kresťanských menšín na Blízkom 

Východe. Sú to vlastne poslední ľudia, ktorí hovoria aramejsky, teda jazykom 
Ježišovým. Kým začalo prenasledovanie kresťanov, viac ako tisíc rokov žili vedľa seba 
Arabi, Turci, Kurdi, Mongoli, a Peržania. Po celý čas panoval medzi nimi relatívny 
pokoj. Kresťania veľmi významne sa pričinili o rozvoj tejto oblasti. Osmanská ríša, 
ktorá dobila toto územie v r.1517, považovala kresťanov za ľudí druhej kategórie, ale 
predsa im ponechala slobodu vyznania, za čo platili vyššiu daň sultánovi. Kresťania 
mali svoju administratívu, obchod aj kultúru. Toto všetko narušili začiatkom 20. stor. 
tureckí nacionalisti. Tentoraz politika, nie náboženstvo boli príčinou tejto drámy.

Rok 1915 začal sa  genocídou Arménov, ale prenasledovania sa dotkli aj  iných, 
medzi nimi Sýrčanov. Nacionalizmus Mladých Turkov zničil všetko. Chceli vytvoriť 
národ jednej rasy, jedného jazyka, aj  jedného náboženstva. Prítomnosť mnohých 
národnostných menšín bola im prekážkou   dosiahnuť tento cieľ. Začalo kruté 
prenasledovanie. V priebehu jedného roka prišlo o život viac ako milión ľudí a to bol 
len začiatok. Nasledujúca vlna prenasledovania dotkla sa kresťanov počas konfliktu 
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turecko-kurdského. Výsledkom tohto konfliktu bolo, že v priebehu niekoľkých rokov 
tamojšie kresťanské mesta úplne zmenili svoj charakter. Už tam neboli kresťania, 
obsadili ich iní.

Výsledok takejto politiky môžeme dokladovať na číslach: na konci 19. storočia 
v Turecku bolo 6,5 tisíc škôl pre národnostné menšiny, v prvých rokoch republiky 
ich počet sa zmenšil na 138 škôl, dnes je ich sotva 22.

Vojna narušila všetky dovtedajšie susedské vzťahy. Zo dňa na deň začali kresťanov 
prenasledovať. Ak mali obchod, museli zaň platiť, aby ho mohli naďalej viesť. Ak boli 
roľníkmi, spálili im úrodu. Ak boli chovateľmi, zabíjali im zvieratá. Nakoniec začali 
zabíjať aj ľudí. Cieľ bol jeden – vypudiť ich z regiónu. V Tur Abdin žilo pol milióna 
kresťanov. Dnes ich zostalo sotva 2 tisíc. Jestvuje veľké riziko, že kresťanstvo tam 
úplne zanikne.342 

Prenasledovanie Židov
Prenasledovanie Židov nebol v  kresťanstve trvalý stav, ale vyvolali ho určité, 

v neposlednom rade sociálne a ekonomické faktory. Napriek zásadným rozdielom 
v židovskej a kresťanskej viere, konflikt s následnými dôsledkami a krutosťami vznikol 
jednoducho povedané zneužívaním moci silnejšieho voči slabšiemu, alebo znova 
a znova sa vyskytoval jav, že väčšina zaobchádzala s menšinami, ako so skupinami, 
ktorým sa obmedzovali práva alebo dokonca nemali žiadne práva.343 

V 11. storočí nastal hrozný obrat v postoji cirkvi voči judaizmu. Už začiatkom 
storočia sa Európou niesla fáma, že Židia varovali sultána al-Hakima v  Egypte, 
že ak nezničí chrám Božieho hrobu v  Jeruzaleme, kresťania dobijú jeho ríšu, 
aj  s  Jeruzalemom. Sultán to urobil a  v roku 1009 začal kresťanov aj  Židov 
prenasledovať...   To bol začiatok storočia a  vyvrcholilo to koncom storočia, keď 
do  akcie vstúpili križiacke výpravy (1095-1270), ktoré mali pre mnohých Židov 
v  Európe katastrofálne následky. Židia boli postavení na  rovnakú úroveň ako 
moslimovia. Počas prvej križiackej výpravy (1096) došlo na  mnohých miestach 
k  rabovaniu, proti vôli úradov aj občanom aj k prvým protižidovským výpadom. 
Zvlášť vo „Svätej zemi“ sa hrabiví „kresťanskí“ rytieri domnievali, že musia násilím 
zúčtovať s  „nepriateľmi Kristovými“. V  roku 1099 došlo v  Palestíne k  veľkému 
krviprelievaniu medzi Židmi, ktorí tu boli spojencami moslimov. Európski Židia 
strácali dominantné postavenie v obchodovaní so vzdialenými krajinami; zostal im 
len drobný obchod a  peňažníctvo. Mnohým účastníkom križiackych výprav bol 
od druhého ťaženia sľubovaný zvýšený žold alebo odpustenie dlhov u židovských 
veriteľov...344 

Roku 1215 sa konal štvrtý lateránsky koncil, ktorý zmenil od základov situáciu 
Židov a to právne aj teologicky. Židia boli označení ako neveriaci „otrokmi hriechu“, 

342 Piotr Jóźwik, Krew i pamieć, In: PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr. 1, 1. 01. 2017, s. 62.
343 Küng, H., Nezapomínejme: židovské úspěchy v dějinách, In:  Židovství, s.140.
344 Küng, H.,  Pronásledovaní židu křesťany a jeho „důvody“, In: Židovství, s.143.



171

vyvodzovalo sa z  toho, že by teraz mali slúžiť kresťanským kniežatám. Na  tomto 
koncile v  68. konštitúcii sa teraz Židom prvýkrát priamo predpisuje zvláštny 
odev, ktorý ich vyčleňuje, odopiera sa im výkon verejných úradov, zakazuje sa im 
vychádzať na veľkonočné sviatky a ukladá sa im odvádzať daň miestnym kresťanským 
duchovným.345 

Postupne sa v Európe zdvihla vlna nenávisti voči Židom. Vo Francúzsku najprv 
došlo na mimoriadne dane, konfiškácie majetku, pálenie Talmudu a násilné krsty. 
Po márnych pokusoch obrátiť Židov, ich v Anglicku  v 13. storočí mnoho obesili, 
tisíce zatvorili a  nakoniec roku 1290 obrali o  majetok a  vyhnali ich. Tu už boli 
začiatky „konečného riešenia židovského problému.“346 

20. storočie je azda najkrvavejšie a  najkrutejšie, na  židovskom obyvateľstve sa 
páchala genocída „konečné riešenie“.

V rámci genocídy347 namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 
6 miliónov Židov. Všeobecné používaný počet 6 miliónov židovských obetí vychádza 
z výpovedí Adolfa Eichmanna počas jeho procesu v Izraeli. Historici, ktorí sa danou 
problematikou zaoberajú, uvádzajú čísla v rozmedzí 5,1 - až 6,2 miliónov.

Zavraždení Židia v Európe okupovanej nacistami 1. IX. 1939- 8. V. 1945:
Poľsko ..................................................................... 3 000 000
Československo ....................................................... 217 000
Maďarsko .................................................................. 200 000
Besarábia348 ............................................................... 200 000
Nemecko ................................................................... 160 000
Litva ........................................................................... 135 000
Bukovina349 ............................................................... 124 632
Holandsko ................................................................. 106 000
Sedmohradsko350 ..................................................... 105 000
Francúzsko ..................................................................83 000
Lotyšsko .......................................................................80 000
Grécko ..........................................................................65 000
Rakúsko ........................................................................65 000
Juhoslávia .....................................................................60 000

345 Küng, H., Pronásledovaní židu křesťany a jeho „důvody“, In:  Židovství, s.143.
346 Küng, H., Pronásledovaní židu křesťany a jeho „důvody“, In:  Židovství, s.144.
347 Genocída je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, 

národnostných a niekedy aj politických príčin.
348 Besarábia je historická oblasť v dnešnom Moldavsku a na Ukrajine medzi Čiernym morom a riekami Prut, Dunaj 

a Dnester.
349 Bukovina bola historická krajina, v rokoch 1775-1918 súčasť Rakúskej monarchie, v súčasnosti rozdelená medzi 

Rumunsko a Ukrajinu.
350 Sedmohradsko alebo Transylvánia je historická krajina v Rumunsku.
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Podkarpatská Rus351 ...................................................60 000
Rumunsko ....................................................................40 000
Belgicko ........................................................................24 387
Taliansko ........................................................................8 000
Klaipeda352 .....................................................................8 000
Macedónsko ..................................................................7 122
Trácia353 ..........................................................................4 221
Rodos ..............................................................................1 700
Estónsko .........................................................................1 000
Gdansk ...........................................................................1 000
Nórsko ............................................................................... 728
Luxembursko ................................................................... 700
Líbya .................................................................................. 562
Kréta .................................................................................. 260
Albánsko ........................................................................... 200
Kosovo ............................................................................... 120
Dánsko................................................................................. 77
Fínsko .................................................................................. 11354

Masovému vyvražďovaniu Židov predchádzalo rozbesnené rabovanie, ktoré vošlo 
do histórie ako Krištáľová noc. Zámienkou na rozpútanie rasistických útokov bol 
atentát na nemeckého diplomata v Paríži Ernesta von Ratha. 7. novembra 1938 ho 
vážne postrelil 17. ročný židovský mládenec Herschel Grynszpan. Údajne sa tak mal 
pomstiť za osud jeho rodiny, ktorá bola vyhostená na poľské hranice. V Nemecku 
roku 1938 sa nacistické hnutie   rozhodlo upevniť si svoju pozíciu pogromom 
na  Židov. 9. novembra 1938 večer začalo bezprecedentné rabovanie židovských 
obchodov, masívne zatýkanie a  deportácie Židov. Počas série koordinovaných 
útokov proti Židom v Nemecku a v Rakúsku zabili počas Krištáľovej nocí najmenej 
91 ľudí a ďalších 20 tisíc zadržali a poslali do koncentračných táborov.

V tú noc z 9. na 10. novembra tzv. „krištáľovú noc“ bolo zrovnaných so zemou 
najmenej 267 synagóg a  modlitební. Desiatky tisíc väčšinou zámožných Židov 
bolo  zatvorených, aby sa zmocnili ich majetku, aby boli donútení k vycestovaniu 
alebo odvlečení do koncentračných táborov. Z 520 000 Židov ich už v roku 1938 
opustilo vlasť 130 000. Tento odchod z krajiny sa mal urýchliť, nie však skôr, než 
sa ich majetok vyvlastní a  ukradne. (celkový majetok Židov v  Nemecku sa vtedy 

351 Podkarpatská Rus je historický názov územia, ktoré sa z prevažnej časti rozkladá na území dnešnej Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny, čiastočne na území dnešného Prešovského a Košického kraja na Slovensku, malou časťou tiež na 
území Poľska a župy Maramureș v Rumunsku.

352 Klaipėda je najvýznamnejšie prístavné mesto Litvy na západe krajiny pri Kuršskom zálive.
353 Trácia je historické územie na juhovýchodnom Balkáne medzi Egejským, Marmarským a Čiernym morom. 

V období 1. – 6. storočia bolo toto územie rímskou a byzantskou provinciou. V súčasnosti je Trácia časťou južného 
Bulharska, severovýchodného Grécka a európskej časti Turecka. Trácia sa kedysi nachádzala v ríši Alexandra 
Veľkého (Macedónskeho).

354 Údaje: M.Gilbert, Endlösung, Reinbek 1982 In: Židovství.
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odhadoval na 8,5 miliardy ríšskych mariek).355

Násilie na  Židoch umožnili neslávne Norimberské zákony zo  septembra 1935. 
Tie zbavili Židov občianskych práv a zakázali im uzatvárať manželstva s árijcami.

V roku 1939 žilo v Poľsku 3,5 miliónov Židov; po Spojených štátoch bolo Poľsko 
druhou najväčšou židovskou diaspórou na svete. Z nich nacisti pripravili o život tri 
milióny t.j. viac než polovicu všetkých Židov, ktorých nacisti vyhladili. Dnes žije 
v Poľsku už len 8 000 až 10 000 Židov, ktorí sa už nijako nelíšia odevom. A nie je tomu 
tak len kvôli nacistom!  Keď Židia povstali vo varšavskom gete r. 1943, poľské hnutie 
odporu im pomáhalo len veľmi zdržanlivo a neochotne. Po vojne bol antijudaizmus 
v Poľsku rovnako silný ako predtým.356 

Po  dobití Poľska na  jeseň 1939 získali Nemci moc nad  1,5 miliónmi poľských 
Židov, a izolovali ich v getách. V rokoch 1940-1942 si hlad a choroby vyžiadali v ich 
radoch 300 tisíc životov.

Keď nemecké vojská na  jar 1941 vtrhli do  Sovietskeho zväzu, operovali 
za postupujúcimi jednotkami vražedné komandá, ktoré pozabíjali približne milión 
ruských Židov. V  júli 1941 Hitler schválil „konečné riešenie“ židovskej otázky. 
V Poľsku boli vybudované a začali sa používať koncentračné tábory smrti, vybavené 
plynovými komorami.

Keď Červený kríž, Vatikán a neutrálne štáty internovali v Berlíne, boli zostávajúce 
getá „zlikvidované“. V  priebehu poslednej vojnovej zimy boli Židia nútení 
k „pochodom smrti“ z tých koncentračných táborov, ku ktorým sa blížila postupujúca 
Červená armáda.

Osud miliónov zavraždených Židov nacistami je úplne ojedinelý, lebo sa  stali 
obeťami jediného pokusu moderného štátu, ktorý využil všetky svoje zdroje 
a prostriedky na to, aby zlikvidoval zo sveta inú skupinu ľudí.357 

Pomoc prenasledovaným Židom
Mnohé historické dokumenty aj  autori popisujú o  krutostiach páchaných 

na  Židoch, o  holokauste, pri  ktorom bolo okolo 6 miliónov Židov vyvraždených. 
Pamätník holokaustu obetí a  hrdinov v  Jeruzaleme spomína na  tisíce tých, ktorí 
ukrývali a pomáhali prenasledovaným Židom prežiť, ujsť z dosahu Nemcov.

Dovolím  si len pre ilustráciu uviesť jednu rodinu, ktorá pomáhala Židom a pritom 
draho za to zaplatila. Bolo to v blízkosti Ejszyszku (pred vojnou to patrilo Poľsku 
– dnes je to územie Litvy – lit. Eišiškés). Fašistickí kolaboranti –saulisti –(strelci) 
autom vošli do dvora. Z domu vytiahli mladého muža Antona.

„Hovor, kde sú! Nemci odchádzajú, ale my sa s vami ešte porátame za ukrývanie 
Židov!“

Anton vraví – „Židov? Akých Židov? Predsa nie som hlúpy, aby som sa do toho 

355 Küng, H., Židovství, s. 229.
356 Küng, H., Židovství, s. 251.
357 Küng, H., Židovství, s. 216.
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zaplietol!“
„Hovor, kde sú! Všetci z okolia vedia, že ich ukrývaš!“ Vytiahli z domu jeho otca 

a priložili mu k hlave pušku. „Hovor, inak zomrie!“
Anton mlčal. Zaznel výstrel. Otec padol na  zem mŕtvy. Ako druhého vytiahli 

z domu jeho brata Jána. „Povieš, alebo máme aj jeho zabiť?!“
Anton mlčal. Nasledoval výstrel. Ďalšie telo padlo na  zem. Ktosi mu priložil 

k hlave pušku, ale vodca zastavil ho rukou: „Nechaj. On nič nevie. Kto by vydržal 
smrť otca i brata?“

Strelci, fašistickí kolaboranti sadli do auta a odišli. Ukrývajúci Židia si vydýchli. 
Schovaní pod podlahou veľa toho nepočuli, iba výstrely.358 

O tom, ako umrel jeho otec a brat Ján, Anton Gawylkiewicz dlhé roky po vojne nič 
nepovedal svojmu synovi.  Až  o viac ako 50 rokov po vojne, v lietadle do Tel Avivu, 
keď mal prijať ocenenie „Spravodlivý medzi národmi sveta“, všetko porozprával 
svojmu synovi.

Pred  vojnou v  Eišiškách bývala rodina Sonensonov. Anton Gawylkiewicz sa 
nijako nepriatelil s nimi. On bol robotníkom na statku u pána Kazimíra Korkuca. 
Bol to zámožný Žid, s  pekným domom, fabrikou na  výrobu nábytku, garbiarňou 
a fotografickým podnikom. Dnes zostali po tom všetkom iba fotografie.

Z  hlásenia nemeckého veliteľa je záznam, že v  októbri 1941 v  Eišiškés a  jeho 
okolí bolo zabitých 989 Židov, 1836 židovských žien a 821 židovských detí. Niektorí 
spomedzi Židov prežili, medzi nimi aj  rodina Sonensonov. Spolu s  ďalšími boli 
najprv v gete v Raduni. Keď  8. apríla 1942 geto Nemci likvidovali, rodina Sonenson 
sa ukryla v podkroví. Nemluvňa plakalo, mohlo plačom ich vyzradiť. Vtedy padla 
veta: „Lepšie by bolo, keby jeden zomrel namiesto mnohých“.

Anton Gawylkiewicz rozprával, ako rodina Sonenson prišla jedného dňa k pánu 
Korkucovi. Vedeli, že pomáha Židom. Podarilo sa im ujsť z Radune.  Tvrdili, že skoro 
sa dostanú za hranice, majú  spojenie s prevádzačmi, ale musia ešte niekoľko dní 
počkať. Kazimír Korkuc už sa nemusel báť, lebo na svojich majetkoch ukrýval okolo 
70 Židov. Či pribudnú ďalší, na tom už nezáleží, lebo pri ich odhalení ho na mieste 
zastrelia. Problém bol, že už nemal miesta. Tí, ktorých ukrýval, sedeli už jeden 
na druhom. Nebola možnosť ďalších k ním pridať, ale chcel pomôcť. Pozval Antona 
Gawylkiewicza na diskrétny rozhovor. „To musí zostať iba medzi nami“- povedal. 
Ak sa nedohodneme, tento rozhovor sa medzi nami neodohral. Ak ty nepomôžeš, 
budem ich musieť odmietnuť. Sám už nemám miesta. Dohodli sa.359 

Anton vymyslel plán, že pod  hlavnou izbou domu, v  ktorom býval vykope 
skrýšu, niečo ako bunker s  tunelom, ktorý povedie do  sadu, pod  jablone. Počas 
niekoľkých nocí vyberal zem spod domu, tunelom ju vynášal na voz a potom vyvážal 
do rybníka.  Vznikol priestor niekoľko štvorcových metrov, zvrchu chránený 70 cm 
hrubou vrstvou zeminy. Zem nemala iba tlmiť všetky zvuky, ale chránila aj životy 

358 Bialkowska, M., Ocalil ich piec i Antoni, In: PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr. 18, 30. 04. 2017, s. 32.
359 Bialkowska, M., Ocalil ich piec i Antoni, In: PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr. 18, 30. 04. 2017, s. 34.



175

ukrývajúcich, lebo Nemci často strieľali do podlahy.
Cez deň vychádzali členovia rodiny Sonenson z  úkrytu cez kuchynskú pec. 

Odobrali niekoľko železných platní, odsunuli rošt a až vtedy bolo vidieť otvor, cez 
ktorý mohli skočiť dole. Na platňach vždy bol postavený hrniec s akousi polievkou, 
pod  ktorú rýchlo sa rozkladal oheň, keď bolo počuť motory nemeckých alebo 
ukrajinských áut.

Okrem rodiny Sonenson pribudli aj ďalší, spolu ich bolo 16. Taký počet ľudí nielen 
ukryť, ale aj kŕmiť bolo veľmi náročné. Susedia si všimli, že veľa múky a zemiakov 
priviezol z mesta. Určite skrýva Židov.

Všetci žili v strehu, vždy dve osoby stáli v blízkosti okna na stráži, aby ostatní sa 
pri nečakanej razii stihli ukryť.

Vojna sa skončila. Menili sa hranice, Poľsko prišlo o  svoje územie na východe, 
obyvatelia sa mohli vysťahovať, ale bolo im určené kde sa majú usadiť. Rodina 
Gawylkiewicza niekoľkokrát zmenila svoje bydlisko, hľadala sa práca aj  lepšie 
bývanie až sa nakoniec usadili v Plocku.

Po rokoch, jedného dňa neznáma žena zaklopala na ich dvere a hovorila že iba 
prechádza tadiaľ. Bola v New Yorku a ktosi ju prosil, aby im odovzdala tento list.

Písala Soňa Sonenson, že sa teší, že Anton žije, že oni tiež žijú – ona v New Yorku 
a brat v Haife v Izraeli. Obnovili sa kontakty a až v roku 1999 Anton bol ocenený 
v Jeruzaleme „Spravodlivý medzi národmi sveta“. Tam sa stretol s  ľuďmi, ktorých 
zachránil. Anton Gawylkiewicz zomrel v r.2007 v Plocku, Soňa Sonenson zomrela 
2016 v New Yorku.360

Vraždenie v Číne
V roku 1850 v Číne kresťanský konvertita a samozvaný „mladší brat Ježiša Krista“ 

Chung Siou-čchüan, vzbúril veľkú časť ľudí a  riadeným útokom zaútočil proti 
mandžuskej ríši Čching. Cieľ bol jasný – zničiť tradičné čínske náboženstvá. Tento 
plán sa však neuskutočnil a bábková vláda v spolupráci s Francúzskom a Spojeným 
kráľovstvo (V. Britániou) povstanie po  16 rokoch krutých bojov potlačili. Vojna, 
ktorá sa z Mandžuska rozšírila do väčšiny regiónov Číny má za následok smrť 20. 
až 30 miliónov ľudí a ohromné škody na majetku. Väčšina padlých boli chudobní 
Číňania – tradicionalisti, ktorí sa stali cieľom masových čistiek a pokusu o vyhladenie 
celého náboženského vyznania.

Barma
Atmosféru nenávisti v  tejto vyše 50 miliónovej krajine v  juhovýchodnej Ázii 

sledujú svetové média a  nič sa nedeje k  jej vyriešeniu. Mjanmarsko, ako bývalú 
Barmu oficiálne premenovala vojenská junta, je veľmi rozdrobená etnická krajina. 
Približne dve tretiny obyvateľstva tvoria Barmčania, zvyšnú tretinu predstavujú 

360 Bialkowska, M., Ocalil ich piec i Antoni, In: PRZEWODNIK KATOLICKI, Nr. 18, 30. 04. 2017, s. 35
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desiatky rôznych etník. Barmčania sú budhisti a  svoju krajinu vníma väčšinové 
obyvateľstvo ako posvätnú krajinu budhizmu. „Veria, že budhizmus sa sem dostal 
ešte počas života samotného Budhu.“ Keď k tomu prirátame skutočnosť, že mnohí 
budhistickí mnísi sú okrem silného náboženského presvedčenia aj nacionalisticky 
založení a cítia veľkú potrebu uchrániť Barmu ako budhistickú, islam vnímajú ako 
nebezpečenstvo, ktoré môže budhizmus v Barme zničiť. Islam je vnímaný negatívne 
takmer v celom Mjanmarsku. Vláda sa oficiálne vyjadruje, že moslimskí Rohingovia 
sú ilegálni migranti z Bangladéša, ale aj bežní ľudia ich volajú Bengálci a celý súčasný 
problém vnímajú ako bezpečnostný problém.

Ako vznikol konflikt v  tejto prevažne budhistickej krajine? Na  severe Barmy 
v štáte Rachine žije moslimská menšina Rohingov, niečo viac ako milión obyvateľov. 
Nemajú žiadne občianske práva, proti ktorým sa vzbúrili. Militanti spomedzi 
Rohingov zaútočili na barmských policajtov a zavraždili 12 policajtov. Zdôvodnili to 
tým, že sa len snažili vydobyť si rovnaké práva, ako majú ostatní. Odveta zo strany 
armády bola neadekvátne tvrdá. Vypaľujú celé dediny, vraždia a vyháňajú Rohingov 
z ich domovov. Moslimská menšina v Barme je na úteku do Bangladéša. Odhaduje 
sa, že ich z Barmy ušlo viac ako 700 tisíc.

Pápež František 3. 12. 2017 po návrate z apoštolskej cesty v tejto krajine povedal: 
„Keby som verejne vyslovil výraz Rohingovia, znemožnilo by mi to viesť dialóg 
s predstaviteľmi vlády. Vedel som, že keby som v oficiálnych prejavoch použil slovo 
Rohingovia, bude to rovnaké ako by som pred ich nosom buchol dverami.“ Pri stretnutí 
s utečencami v Bangladéši pápež povedal: „Odpustite nám za  ľahostajnosť sveta“. 
Samotní duchovní katolíci v Barme prosili pápeža, aby nevyslovil slovo Rohingovia, 
mali obavy, že by to mohlo vyvolať odvetu voči kresťanskej menšine zo  strany 
barmskej armády.

Vrchný veliteľ barmskej armády a  ďalších 5 generálov by mali byť stíhaní 
za genocídu spáchanú na moslimskom etniku Rohingov. Uviedli to vyšetrovatelia 
OSN, ktorí obvinili barmských vojakov z  masového vraždenia a  znásilňovania 
menšinových Rohingov. Barmská vláda vedená nositeľkou Nobelovej ceny za mier 
Su Ťij podľa vyšetrovateľov nevyužila svoje postavenie, aby zločinom zabránila a aby 
ochránili civilné obyvateľstvo, a tak prispela k páchaniu týchto zverstiev.361 

361 ČTK 27. 8. 2018.
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Záver.
Nech nevyznie všetko čo je popísané iba ako odborná literatúra, ktorá je určená 

iba pre úzky okruh záujemcov. Náboženstvo je fenomén, ktorý dokáže osloviť azda 
každého, len nie vždy si to človek chce priznať. 

Spisovateľ Čingiz Ajtmatov vo svojej knihe „Deň dlhší ako ľudský vek“  sa zamýšľa 
nad „bežnou situáciou“, keď zomrie človek. „Bežná“ iba v tom zmysle, že denne na 
svete zomierajú tisíce ľudí, ale razom osobná, ak to postihlo nás, odišiel nám blízky 
človek. Vtedy sa človek už nespráva tak ľahostajne. V takých chvíľach zlomený 
bolesťou alebo smútkom prebudí sa v ňom čosi, čo nevie popísať, definovať, čosi 
tajomné...

V noci prichádza manželka k svojmu mužovi na železničnú stanicu, aby mu 
oznámila: „Zomrel Kasangap.“ Hlas sa jej zasekol, v očiach sa zaligotali slzy, tíško 
sa rozplakala. „Aký to bol človek! Teraz umrel a nemal mu kto ani oči zatlačiť!“ 
horekovala v plači. „Kto by si to bol pomyslel. Nuž takto zomrel...“

Muž ticho sedel akoby o niečom rozmýšľal.
„Čo budeme teraz robiť?“ začala žena.
Muž zdvihol hlavu a povedal: „Čo budeme robiť? To čo sa v takýchto prípadoch 

robí. Pochováme ho.“ Potom rozhodne dodal: „Žena moja, vráť sa naspäť a zobuď 
všetkých do radu. Zaklop im na obloky. Všetkých koľko nás tu je, dovedna osem 
domov, všetkých zburcuj. Dnes, keď zomrel taký človek, nik nesmie spať.“

„A keď sa budú zlostiť a nadávať mi?“
„Našou povinnosťou je upovedomiť každého, nech potom nadávajú koľko chcú. 

Povedz im, že ja som ti kázal, aby si ich zobudila. Hádam majú svedomie.“
Žena chcela už ísť, ale zháčila sa, akoby si zrazu spomenula na to najdôležitejšie: 

„Ale veď má deti! Im to treba predovšetkým oznámiť, veď akože by to bolo? Otec im 
zomrel...“

Muž neodpovedal.
„Nech sú, aké sú, ale sú to jeho deti,“ pokračovala.
„Pravdaže,“ kývol rukou muž. „Isteže, bez nich to nemôže byť, hoci vieš, aké sú. 

Nech len prídu a nech si ho pochovajú. Uvidíš, že prídu, iné im neostáva, no budú 
stáť bokom ako hostia, ako cudzí, a pochovávať ho budeme my, tak to vyzerá...“ 

„Choď už a povedz vedúcemu, aby niekoho poslal za mňa. Ja si to potom odrobím. 
Veď pred pohrebom je kopa starostí, na všetko si človek hneď ani nespomenie.“

Po viac ako hodine čo odišla žena, zazvonil telefón. „Edike, haló Edike, počuješ 
ma?“

„Áno, počujem,“ ozval sa Edigej.
„No, oné... no vieš, zomrel. Ako by som to povedal, teda zavŕšil, oné, no zavŕšil 

svoju životnú púť.“
„Hej,“ stručne odvetil Edigej.
Chvíľu bolo ticho, bolo počuť jeho dýchanie. Potom vedúci Šajmerden zachripel: 

„Edike, ty mi oné, hlavu nemúť. Keď umrel, čo sa dá robiť? Nemám ľudí. Koho 
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pošlem miesto teba? Prečo by si musel pri ňom sedieť? Nebožtík, oné, za to nevstane 
z mŕtvych, ja si tak myslím...“

„A ja si myslím, že ty nič nechápeš!“ rozhorčil sa Edigej. „Umrel jeden z nás, 
nemôžeme, nepatrí sa nechať nebožtíka samého v prázdnom dome.“

„A skade, ja viem, oné, či je sám, alebo nie?“
„Ale my to vieme!“
„No dobre, ale čo odo mňa chceš? Nemám ľudí. Čo tam budeš robiť teraz v noci?“
„Budem sa modliť. Prichystám nebožtíka, modlitby budem odriekať.“
„Modliť sa budeš? Ty, Edigej?“
„Áno, ja. Ja sa viem modliť. Pri mŕtvych sa ľudia odjakživa modlia... Veď zomrel 

človek, nie dobytok.“
Každé náboženstvo má svoj pietny akt, osobitný pohrebný obrad, rituál, rozlúčku 

sprevádzanú spomienkami na toho, kto nás opustil, vytratil sa tak, ako sa pominul 
včerajší deň. Vždy sa nájde niekto kto nad nebožtíkom odrieka slová pohrebného 
obradu, vopred určené pre všetkých a pre každého osobitne, pre všetkých a na 
večné časy až do skonania sveta. Slovami vítame človeka prichádzajúceho  medzi 
nás, slovami ho aj vyprevádzame. Sú slová, nevyhnutné a rovnako významné pre 
všetkých, pre hociktorého človeka, nech by bol čímkoľvek a v akejkoľvek epoche by 
žil, a v rovnakej miere nevyhnutné aj pre tých, ktorým je ešte len súdené narodiť sa.

Zámerom tejto knihy nie je propagácia náboženstiev nám neznámych, 
vzdialených, ale poukaz na skutočnosť, že človek je náboženský, že v hlbinách 
jeho duše je ukrytá túžba a cit po nesmrteľnosti. Hľadá aj túži po Bohu, po niečom 
neviditeľnom, nehmatateľnom, možno nedefinovateľnom, zvlášť vo chvíľach  keď sa 
ocitne v ohrození života, v beznádejnej situácii, kde svojimi silami a schopnosťami 
je na konci.

V súčasnosti vznikajú špekulácie o úpadku náboženskej viery a zvesti o smrti 
Boha. Hovorí sa, že modernizácia nevyhnutne prináša sekularizáciu. Najmä 
vedecký pokrok a hmotný blahobyt nenecháva tradičnej náboženskej viere veľa 
priestoru. No hoci je pravda, že sa v kresťanských cirkvách objavil neželaný jav a 
stále existuje úbytok prívržencov, náboženstvo je aj v dnešnom svete stále nažive a 
prosperuje. V nezápadnom svete, kde prekvitá islam, aj kresťanská viera sa skutočne 
teší skvelému rozvoju. Na Západe sú síce mnohí sklamaní tradičnými náboženskými 
inštitúciami, cirkevnými spoločenstvami, správou a hierarchiou a dokonca sa úplne 
vzdali náboženskej viery, čoraz viacerí však hľadajú duchovné naplnenie inde. 
Niektorí veria bez toho, aby pociťovali potrebu patriť k nejakej inštitúcii, cirkvi. Iní 
sa obracajú k rastúcemu počtu nových náboženstiev a v alternatívnej duchovnosti.362 

„Čo je slnko vo viditeľnom svete, to je Boh vo svete duchovnom, zdrojom svetla... 
Slnko osvecuje oči, Boh osvecuje myseľ. Slnko je najkrajšie, čo vidíme, Boh je 
najkrajší z toho, čo poznáme,“ takto sa vyjadril sv. Gregor Naziánsky, ktorý prevzal 
tieto myšlienky od gréckeho mysliteľa Platóna. Väčšina starovekých náboženstiev, 

362 Tritelton, C., A., Náboženstvo v dnešnom svete, In: Viery a vyznania, s.435.
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v Egypte, v Iráne, v Indii, stotožňovali Boží svet so svetlom. Gréci aj Židia hovorili síce 
podobne, ale vedeli, že slnko nie je Boh, že svetlo viditeľné je len obraz neviditeľného 
Boha, „ktorý prebýva v neprístupnom svetle“.(1Tim 6, 16)  

Aj my dnes po dvoch tisícročiach poznávame toto svetlo „len ako v zrkadle, 
nejasne“ (1 Kor 13, 12). Je to podobne ako so slnkom viditeľným. Jeho krásu a účinnosť 
v plnej sláve nepostriehneme, ak sa zadívame priamo do rozpálenej žiarivej gule na 
oblohe. Slnko pozorovať v zapálených zorách pri východe alebo západe, všimnúť 
si ho v  strieborných okrajoch mrakov, v hre vĺn, v zlatom daždi pod korunami 
stromov, vo farbách a tieňoch lesa, v celej krajine, vždy má svoj pôvab, vždy sa javí 
neopakovateľne. Tak aj svetlo Božie žije a svieti v našich bratoch, v miliónov ľudských 
bytostí, v cirkvi, ktorá je jeho mystickým telom.363

Ako sú potrebné pre umelcov príručky, ktoré poukazujú na krásu, ponúkajú 
návod, ako sa na to dívať, ako to počúvať aj vnímať, tak aj táto téma o náboženstvách 
chce upozorniť na javy, ktoré síce menej vnímame zrakom, ba dokonca aj menej sa 
vo všeobecnosti o nej hovorí, ale predsa kdesi hlboko v nás je čosi zakódované, čo 
nevieme presne ani popísať, ale v určitých momentoch života akoby to vyplávalo na 
povrch.  

Stále sa píšu návody pre maliarov, cvičenia na strunách pre huslistov, pravidlá 
harmónie pre hudobných skladateľov. Účelom týchto príručiek nie je vykresliť 
ideálny obraz krásy, ktorému by sa mali všetci bezpodmienečne prispôsobovať. Sú 
to skôr ukazovatele, aby ten, kto študuje umenie, lepšie videl a vnímal skutočnú 
krásu. 

Podobný význam majú aj „náboženské návody“, teoretické zamyslenia 
o  duchovných skutočnostiach. Vznikli obdobne ako príručky umenia. Pozbierali 
sa skúsenosti veľkých majstrov, vyjadrili sa v krátkych formulách, tie sa potom 
usporiadali do akéhosi systému. Obyčajne sa začína tým, čo má vedieť a v čom sa 
má cvičiť začiatočník, nasledujú rady pre pokročilých, nakoniec sa potom hovorí 
o najvyšších stupňoch dokonalosti, nirváne, mystike.

Náboženstvo sa javí v dejinách človeka ako jedna z najmocnejších síl, ktorá kedy 
aktivizovala ľudské danosti. Náboženstvo spájalo kmene a rasy v národy, alebo 
štiepalo ich jednotu, budovalo a ničilo ríše, rozpútavalo vojny a vedelo nanútiť pokoj; 
náboženstvo splodilo bohaté kultúry, postavilo proti totálnym nárokom hmoty 
nepreniknuteľnú hrádzu ducha, vyvolávalo v duši dramatické boje, bolo zdrojom 
pokoja i svätého  nepokoja, urobilo biedneho človeka šťastným a rozkošníkom 
ukázalo, že sú bedármi, obohatilo chudobu ich srdca. A kedykoľvek nejaký národ vo 
svojom lone vykynožil náboženského ducha, podťal korene svojej kultúry a svojho 
života.364 

Stojac zoči-voči javu náboženstva, nanútia sa hĺbavému človekovi otázky: Čo 
je podstatou tejto tajomnej stránky života? Z akého prameňa sa vyživuje tento 

363 Špidlík, T., Prameny světla, s.5
364 Hlinka,A., Cesty k nekonečnému, s.11.
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úkaz ľudského dobrodružstva? Odkiaľ bralo náboženstvo silu, že vedelo prežiť 
štáty a civilizácie, hospodárske rozkvety a úpadky, zvodnosť blahobytu a tvrdosť 
útlaku? „Proroci“ z pokolenia Voltaira, Nietzscheho a im podobných, ktorí s istotou 
predpovedali zánik náboženstva, sa zmýlili vo svojich výpočtoch. Podceňovali túto 
dimenziu ľudského ducha a jej životaschopnosť, keď ju pokladali iba za okrajový 
úkaz života jednotlivca a spoločnosti.365 

Napriek veľmi hlbokým rozdielom medzi náboženstvami jednotlivých národov 
a medzi rozličnými dejinnými fázami vývinu náboženstva u toho istého národa 
stretávame sa s nepopierateľnou skutočnosťou, že všetky národy verili, uctievali 
a  poslúchali nejaké božstvo. Minulosť a prítomnosť pozná jednotlivcov, ktorí 
neveria v jestvovanie nijakej vyššej bytosti, no nepozná ani jeden ateistický národ, 
na akomkoľvek stupni vývoja sa nachádza.366 

V náboženskej oblasti sa stretávame ešte s ďalším javom, ktorý nazývame povedomie 
závislosti. Človek prežíva pocit bezmocnosti voči určitej biede, kliatbe telesnej alebo 
duševnej, vnútornej alebo vonkajšej, individuálnej alebo spoločenskej. Trpí pocitom 
viny, uznáva svoju zodpovednosť, je však presvedčeným, že nemôže byť spasiteľom 
seba samého a že jeho vykupiteľ môže prísť iba zvonka, z transcendentna.367

Ak sa dnes študuje jav náboženstva, na vedeckej úrovni, vždycky výsledok je 
iba čiastočný. Závisí to od toho aká veda sa tomu venuje. Psychológia má málo 
možnosti rozoznávať a určovať podstatu svätého, že by sme sa nečudovali, keby 
niektorý psychológ postavil vedľa charizmy368 Mojžiša „charizmu“ Hitlera alebo 
Stalina. Všetci traja boli predsa vodcovia, ale úplne odlišní. Skrátka jednotlivé vedy 
a ich teórie sa koncentrujú iba na niektorý čiastkový aspekt náboženstva a snažia 
sa odvodiť jeho pôvod metódou niektorej vedeckej disciplíny. Nikto by nepokladal 
za vyriešený problém človeka, keby sa niekto pokúšal riešiť ho iba z hľadiska farby 
pokožky, váhy tela alebo čísla obuvi. Podobne by nikto nemal pokladať za vyriešený 
problém náboženstva, ak ho niekto definoval iba v niektorom jeho čiastočnom viac-
menej dôležitom aspekte.369 

Náboženstvo stále bude mať svojich priaznivcov, ale aj oponentov, a stále bude 
mať čo ponúknuť ľudstvu. Náboženská téma je nevyčerpateľná.

365 Hlinka,A., Cesty k nekonečnému, s.12.
366 Hlinka,A., Cesty k nekonečnému, s.15.
367 Transcendentný je od slovesa transcendere – presahovať. Predmet jestvuje nie preto, že ho poznávame, ale naopak 

poznávame ho preto, že samostatne jestvuje vzhľadom na naše povedomie a poznávanie.
368 Charizma je boží nadprirodzený dar, ktorý má sociálnu funkciu.
369 Hlinka,A., Cesty k nekonečnému, s.22.
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