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Téma dnešnej prednášky do určitej miery nadväzuje
na prednášku prednesenú na začiatku roka (Na počiatku
bolo Slovo - úvod do logosofie). Objavia sa tu myšlienky
už vtedy citovaných starovekých mysliteľov, tento raz
ale z iného aspektu, ktorý je však na počudovanie dnes
rovnako aktuálny ako náuka o logu - tvorivom božskom
Slove.

Pojem gnóza (z gréckeho gnosis - poznanie) sa totiž
dodnes objavuje na stránkach teologických spisov, či už
katolíckych alebo protestantských, a to takmer zhodne v
zmysle niečoho, čo odporuje pravej viere alebo je aspoň
podozrivé z herézy. V tomto smere sa zachádza dokonca
tak ďaleko, že za gnózu v negatívnom zmysle sa označu-
je razom každé slobodné úsilie o duchovné poznanie a
každé ezoterické učenie, ba i každý filozofický smer, ne-
závislý od cirkevných dogiem.

Preto sa nemožno čudovať, že sa tu stretávame s názor-
mi, že i antropozofia je moderná gnóza a že Obec kres-
ťanov je akousi novognostickou cirkvou.

Tento postoj je doznievaním skutočnosti, že v prvých
storočiach po Kristovi zvádzali cirkevní otcovia fanatic-
ký boj s duchovným hnutím gnostikov, ktoré malo svoje
korene v starej mystérijnej kultúre a usilovalo sa chápať
Krista ako kozmickú bytosť, ktorej príchod bol v starých
mystériách očakávaný. Takéto prežívania Kristovej bytos-
ti sa v oficiálnej cirkvi, ktorá sa utápala v mocenských
bojoch o dogmy na konciloch, postupne stávalo niečím
celkom cudzím, lebo jej pozornosť sa sústreďovala pre-
dovšetkým na pozemské Kristovo zjavenie.

Cirkevné predstavy o gnóze boli okrem toho ovplyv-
ňované jej úpadkovými zjavmi v 3. a 4. storočí, proti
ktorým viedli cirkevní otcovia, počínajúc Ireneom a kon-
čiac Eusebiom a Epifaniom, oprávnený boj, mylne ho

Slovákom, nehovoriac o Ukrajincoch alebo o Rusoch, stá-
le nie sú jasné určité základné veci, ako napr. to, že kde sa
človek sám nechopí iniciatívy a nepostará sa o nejakú vec,
tam sa tá vec sama nespraví ani ju nikto nespraví za nás,
a ak áno, tak potom len vo svoj vlastný prospech. Kde
Angličan alebo Američan víta zodpovednosť ako príleži-
tosť k osobnému postupu a rastu, tam Slovák sa snaží zod-
povednosti za rozhodovanie zbaviť, prehodiť ju niekam
inde.

Naši ľudia stále nerozumejú napr. tomu, že sloboda
a zodpovednosť sa nedajú oddeľovať. Na jednej strane
všetci chceme mať slobodné voľby a demokraciu – na dru-
hej strane počuť široké vrstvy obyvateľstva hovoriť, že
ich politika nezaujíma, že jej nerozumejú, že je to panské
huncútstvo a pod. Ako môže niekto chcieť rozhodovať
o predmete, o ktorý sa nezaujíma a ktorému nerozumie?
Taký človek môže svoj politický názor potom len pre-
vziať od niekoho druhého, takže v skutočnosti nakoniec
tak či tak nevolí on, ale niekto druhý – čo otvára obrovský
priestor pre politické manipulácie. V krajinách, kde nie
je vyvinutá duša vedomá, môžu existovať len demokra-
cie zdanlivé. Demokracia nevzniká formálnym prijatím
demokratických zákonov a inštitúcií – ale len dozretím
obyvateľstva na určitý stupeň vedomia, ktorý je pred-
pokladom toho, aby dokázali tieto demokratické in-
štitúcie skutočne využívať.

Ak teda táto a nasledujúce slovenské vlády chcú sku-
točne niečo urobiť – ako hovoria – pre demokraciu, musia
popri nevyhnutných krátkodobých ekonomicko-politických
opatreniach mať ako prvý a najrozhodujúcejší cieľ pred
očami kultúrno-duchovné pozdvihnutie národa, musia
hľadať a podporovať cesty, ako účinne prispieť k výchove,
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však spájali so staršou gnózou z 1. a
2. storočia, ktorá patrí k prvým vr-
cholom kresťanského myslenia a
ktorú v jej podstate nechápali. Mýli-
li sa tiež v presvedčení, ktoré väčši-
nou doteraz zdieľa cirkevné teologic-
ké nazeranie, že tu bola od počiatku
akási pravoverná cirkev, ktorá sa síce
utvárala v jednotlivostiach postupne,
ale v priamočiarom vývoji od raného
kresťanstva, pričom sa od nej odde-
ľovali rôzni heretici a sektári, zvedení
diablom k pýche a chorobnej ctižia-
dostivosti.

Táto myšlienková schéma, ktorú
má na svedomí najmä cirkevný histo-
rik Eusebius zo 4. stor., sa dodnes ne-
kriticky preberá a prenáša i na súčas-
né duchovné hnutia, pokiaľ sa odlišu-
jú od autority cirkevnej dogmy.

V skutočnosti neboli názorové
rozdiely kresťanov prvých dvoch sto-
ročí ešte tak protikladne vyhranené
a detailnejšie historické štúdium na-
značuje, že to, čo bolo z hľadiska Rí-
ma označované za ortodoxiu, sa v
onej ranej fáze nachádzalo skôr v
menšine. V čase, kedy cirkev nepred-
stavovala ešte mocenského činiteľa,
predkladajúceho k vereniu pravdy
zjavenia, nestáli viera a poznanie, t.j.
gnóza, v takom nezmieriteľnom pro-
tiklade. V tomto smere sa dlho zacho-
vávala veľká tolerancia.

Ku skutočnému pochopeniu toho,
čo sa odohrávalo v dušiach prvých
kresťanských mysliteľov, ktorí sa
hlásili ku gnóze, nestačí však iba von-
kajšie historické štúdium. K tomu sa
treba vcítiť do ich sŕdc a pochopiť
ich z ich stupňa vedomia. Až potom
si môžeme uvedomiť, čo nás s týmito
dávnymi duchovnými bratmi prípad-
ne spája, na čo môžeme nadviazať a
čo je z hľadiska dnešného stupňa ve-
domia už prekonané, a preto neopa-
kovateľné.

Pôvod gnózy je pre historickú ve-
du dodnes záhadou. Len súvislosť s
mystériami, predovšetkým egyptský-
mi, predoázijskými a gréckymi sa zdá
byť nepochybná. Práve tak je zrejmá
i pojmová reč gréckej filozofie, naj-
mä platónskej, avšak so silným ima-
ginatívnym zafarbením, ktoré dosť
sťažovalo pochopenie cirkevným ot-
com, ktorí proti gnóze bojovali. Už
Ireneus (U 202) sa sťažuje, že každý
gnostik hlása niečo iné - v mylnom
presvedčení, že ide o myšlienkový
systém, zatiaľčo gnostikom išlo na-

pospol o obrazné vyjadrenie cesty
poznania.

Je tiež isté, že všetky nitky sa zbie-
hajú do egyptskej Alexandrie, ktorá
ako významné centrum antickej
vzdelanosti zatieňovala i Rím, ktorý
bol skôr centrom politickým - spo-
meňme len jej slávnu knižnicu, obsa-
hujúcu vo svojom čase - okolo milió-
na zvitkov, a ktorá prestála dva požia-
re: za Caesarovho ťaženia r. 47 pred
Kristom a požiar z roku 491, založe-
ný úmyselne kresťanmi, kým bola na-
koniec celkom zničená arabskými do-
byvateľmi v 7. storočí (vzácnymi
zvitkami sa kúrilo šesť mesiacov v
alexandrijských kúpeľoch). Z juhu tu
pôsobila staroegyptská kultúra s mys-
tériami Izidinými, zo severu grécka
filozofia spolu s eleuzínskymi mysté-
riami, ktoré sem boli prenesené za
Ptolemaiovcov a z východu židovská
duchovnosť, na čele s Filónom Ale-
xandrijským, ktorý takto hlboko ov-
plyvnil kresťanské myslenie.

Práve u Filóna Alexandrijského,
o ktorom sme tu hovorili už v súvis-
losti s logosofiou, nájdeme silné
gnostické prvky, ktoré svedčia o
predkresťanskom pôvode. Filón sám,
hoci žil medzi rokmi 20 pred Kris-
tom až 50 po Kristovi, sa o Kristovej
udalosti nikdy nedozvedel, jeho mys-
lenie ho však zrkadlilo tak silno, že
ho kresťanskí myslitelia pokladali te-
mer za svojho.

Pozoruhodné je, že Filón vychá-
dza síce zo Starého Zákona, všetko
dianie v ňom však chápe ako niečo
mystérijné; Mojžiš nie je preňho iba
zákonodarcom, ale zasvätencom, hie-
rofantom, za ktorým idú tí, ktorí sú
schopní poznania. Táto cesta pozna-
nia vedie od pokorného vzývania
Boha k postupnému odpútavaniu sa
od zmyslového vnímania, z viditeľ-
ného do neviditeľného priestoru, kto-
rý je pre normálneho človeka temno-
tou, prázdnotou, v ktorej je však mož-
né prežiť znovuzrodenie v duchu
(viď podobnú scénu s Nikodémom
v tretej kapitole Jánovho evanjelia).
Predpokladom tejto cesty je trpezlivé
cvičenie, mlčanlivosť a odvaha, cie-
ľom potom vstup do večného sveta
Otcovho. Túto cestu poznania nazý-
va Filón “cestou kráľovskou” - v
zmysle slov Num. 20, 17: “Daj, aby
sme išli cestou kráľovskou, nech sa
neodchyľujeme ani napravo, ani na-
ľavo, pokiaľ nedôjdeme k tejto hore”.

K tomu Filón dodáva: “Cieľom ces-
ty je poznanie Boha, vedenie o Bo-
hu.” V tom naplno zaznieva téma,
ktorá sa potom tiahne ako červená niť
myslením, čo sa vyvíjalo v Alexan-
drii: gnosis - ako poznanie božského
sveta nad svetom zmyslovým.

Musíme však uvážiť, že v čase
pred inkarnáciou Kristovou nebolo
duchovné prežívanie s plným pozem-
ským vedomím ešte možné. Vedomie
a prežívanie sa navzájom vylučova-
li. Pre duchovné prežívanie bola
možná iba extáza - výstup s potlače-
ním pozemského svetla rozumu. Tak-
to prežívali i starozákonní proroci.
Čo bolo však vtedy celkom prirodze-
né, je u dnešného človeka už nežia-
dúcim atavizmom. Svetlo obyčajné-
ho vedomia muselo najskôr zhasnúť,
aby mohlo zažiariť svetlo božské -
tak to prežíval i Filón.

Toto videnie božského svetla bolo
potom preňho totožné s vyšším
vedením.

Toto vyššie vedenie, pri ktorom
orgánom poznania je “duchovné
oko”, nie je nikdy konečné. Iba ab-
straktný mysliteľ by sa mohol do-
mnievať, že pravým poznaním sa svet
stáva chudobnejším na tajomstvá, le-
bo tým, že človek vystupuje vyššie a
získava vyšší prehľad, objavuje za
každou odhalenou záhadou ďalšiu, a
tak údiv, ktorý je na samom začiatku
cesty poznania, sa ďalším putovaním
iba stupňuje. Tohto putovania je duša
schopná preto, že má v sebe niečo
božského: “Lebo ako by mohla duša
poznávať Boha, keby ju neobdaril
dychom ducha a nedotýkal sa jej
podľa jej schopností ?” Táto poz-
nateľnosť Boha je potom možná cez
tú časť jeho bytosti, ktorú Filón nazý-
va Synom - Logom.

Z týchto myšlienok je zrejmé, ako
blízko bol Filón, hoci Žid, Kristovej
bytosti a ako vnímal, hoci v utlme-
ných lúčoch, jeho svetlo. To je možné
doložiť radom ďalších jeho výrokov,
napr. keď tvrdí, že človek môže po-
stúpiť od videnia Boha vo svojom
ďalšom vývoji až k tomu, že sa sám
stane “synom Božím”. Pripomeňme
v tejto súvislosti slová Kristove v
Jánovom evanjeliu “či nie je napí-
sané vo vašom zákone: Povedal som
vám: Bohovia ste?”

Niet divu, že neskoršia rabínska
učenosť sa pokúšala jeho dielo zaml-
čať a že jeho spisy sa zachovali len
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vďaka kresťanským mysliteľom, naj-
mä gnostického smeru.

Za prvých kresťanských gnostikov
by sme mohli označiť do istej miery
už evanjelistu Jána a apoštola Pavla.
Pojem poznanie (gnosis) a viera (pis-
tis) sa u obidvoch objavujú s úplnou
samozrejmosťou vedľa seba. Určité
náznaky nájdeme už v Matúšovom
evanjeliu (13:11), kde sa rozlišuje
znalosť tajomstva kráľovstva Božieho
od podobenstva. Najmä však v Pav-
lových listoch, o ktoré sa gnóza pre-
dovšetkým opierala a ktorých výroky
cirkevní kritici gnózy neseriózne za-
mlčovali.

Keď Pavol hovorí napr. v 2. liste
Timoteovi (1:12) “viem, komu ve-
rím”, potom je priorita poznania - u
Pavla daná predovšetkým zážitkom
pri Damašku - celkom zrejmá. Rov-
nako jeho nevyčerpateľnosť, nazna-
čená v liste Efežanom (3:19): “poz-
návať lásku Kristovu, prevyšujúcu
všetko poznanie”. Poznanie je tu svä-
todušným zážitkom, z ktorého duša
čerpá všetku svoju silu viery, nie zo
slepej poslušnosti vonkajšej autority.
Lebo: “To je večný život, že poznáva-
jú Teba ako jediného pravého Boha
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Kris-
ta.” (Ján 17:3)

Ako sme už uviedli, centrom kres-
ťanskej gnózy sa stala egyptská Ale-
xandria, kde v 2. storočí po Kristovi
pôsobili všetci poprední kresťanskí
gnostici: Basileides, Valentinus, Kle-
ment Alexandrijský a Origenes.

Najstarší z nich bol Basileidés,
pôvodom zo Sýrie, ktorého učiteľom
bol Petrov tlmočník Glaukias, v Ale-
xandrii pôsobil okolo r. 130, teda iba
30 rokov po smrti evanjelistu Jána.
Vo svojom učení sa opieral o neza-
chovaný spis “Podanie Matúšovo”,
ktorého titul sa našiel v gnostickej
knižnici v Nag Hammádí (v staro-
vekej Chénoboskion). Bol vôbec pr-
vým, kto napísal komentáre k evanje-
liám - 24 kníh, ktoré sa bohužiaľ ne-
zachovali. Vieme o nich iba z neskor-
ších citátov.

Východiskom Basileidovho zážit-
ku je “ničota”. Dôsledne ide cestou
tzv. apofatickej teológie (od apofanai
= vylučovať, zbavovať), ktorá zbavu-
je božstvo všetkých vlastností - tým
istým spôsobom uvažoval už Dionýzi-
us Areopagita, stredovekí mystici, ba
aj indická filozofia o Brahmane: “Boh
nie je, nie je nikdy, nie je nikde” - čo

znie ateisticky, v skutočnosti to však
iba znamená, že všetky pojmy, pre-
vzaté z viditeľného sveta, na popis
Božskej bytosti nestačia. Boh je i mi-
mo pozemského bytia - t. j. “nie je”,
je mimo priestoru – “nikde” i mimo
času – “nikdy”.  Na toto mefis-
tofelovské nič však gnóza odpovedá
spolu s Faustom: “v tvojom nič dú-
fam nájsť všetko!” Zodpovedá to tiež
biblickému stvoreniu z ničoho.

Pre gnostika nebol však pojem
ničoty výrazom špekulatívnej teoló-
gie, ale prejavom vnútornej cesty:
cvičením vnútorného pokoja vstu-

poval do mlčania (sígé), pri ktorom
sa ocitol v priepasti (bythos), v ktorej
však mohol vnútorne prežiť Otca a
vytušiť, ako vznikal svet.

Zo zážitku trojnosti človeka - telo,
duša, duch -  ktorý bol pre gnostikov
niečím celkom samozrejmým, vyplý-
va i predstava o trojnosti sveta: sveto-
vého Ducha, svetovej Duše a sveto-
vého Tela. Pretože ťažisko gnostické-
ho prežívania bolo vo sfére Ducha,
fyzická telesnosť sa pociťovala ako
niečo protikladného, ako puto, za-
tiaľčo duch pôsobil ako oslobodzu-
júci plameň. Z toho tiež vznikla pred-
stava, ktorá sa udržala aj u neskorších
paulikiánov a bogomilov, že viditeľný

svet nie je dielom Otcovým, ale niž-
šieho demiurga – “vládcu tohto sveta”
(archonta), ako je nazývaný v evan-
jeliu. Očividne sa v tom odráža aj roz-
diel medzi čisto duchovným stvo-
rením sveta, ako ho opisuje 1. kapitola
Genesis a pozemským stvorením v
podaní 2. kapitoly Genesis.

Z toho tiež vznikol pre gnostikov
problém predstaviť si skutočné vtele-
nie a smrť Kristovu - odtiaľ ich do-
ketizmus, predstava o zdanlivej teles-
nosti a zdanlivej smrti Spasiteľovej.
Podľa Basileida iba pozemská časť
Ježišova podliehala utrpeniu a patri-
la svetu hmoty, zatiaľ čo jeho duševná
schránka patrila svetovej Duši, repre-
zentovanej potom planetárnou sférou
(slnečná bytosť Kristova), duchovná
časť potom pochádzala z ríše sveto-
vého Ducha. V tom sa zrkadlí - na-
priek doketickému omylu - tušenie ta-
jomstva bytosti Kristovej: syna člo-
veka (Ježiša), Krista ako slnečnej by-
tosti, a syna Božieho ako bytosti z
najvyššej duchovnej sféry božskej
Trojice.

Oporou pre koncepciu zdanlivého
tela bola pre gnostikov 7. kapitola Já-
novho evanjelia, kde sa hovorí o miz-
nutí a náhlom objavovaní sa Ježišo-
vom, jav, ktorý však možno vysvetliť
aj projekciou nadzmyslových schrá-
nok, známou tak vo východnom, ako
i v západnom okultizme. Pohľad
gnostikov bol však zameraný predo-
všetkým na duchovnú bytosť Kristo-
vu, ktorú prežívali ako bytosť koz-
mickú. Tento zážitok neskoršia cirkev
na svoju škodu stratila. V gnostickom
myslení doznievalo však ešte staré
zrenie, ktoré pre tajomstvo vtelenia a
smrti - možno povedať - ešte celkom
neodumrelo.

Najväčšou postavou gnózy bol
Valentinus, ktorý pôsobil najskôr v
Alexandrii, medzi rokmi 136-165 v
Ríme, kde bol skoro zvolený za bis-
kupa, odišiel však odtiaľ a založil ško-
lu na Cypre. Z jeho spisov sa zacho-
vali iba zlomky kázní, hymnov a lis-
tov, najmä však citáty jeho odporcov,
predovšetkým Irenea z čias okolo r.
180, v jeho piatich knihách “Proti
kacírom”, ktorých názory si však pri-
spôsoboval na svoju vlastnú mieru,
aby im mohol ľahšie oponovať - prax
zaužívaná v rôznych polemikách
dodnes. Neskorší kritici, ako Tertul-
lianus z 3. stor. a Epifanius zo 4. stor.
čerpajú práve z kníh Ireneových.

V SRDCI
PÔSOBÍ PRAVÁ CIRKEV.
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Valentinus vyvolal hnutie, ktoré
zasahovalo na východ až do Sýrie,
Malej Ázie a Mezopotámie a na zá-
pad až do Španielska a Galie. Medzi
jeho žiakov patril Markos, ktorý sám
založil v Alexandrii svoju školu, Pto-
lemaios a v Ríme Herakleón, ktorý
sa stal prvým autorom podrobného
komentára k Jánovmu evanjeliu; na
východe to boli najmä Axionikos a
Bardesanés.

Pôvod Valentinovej gnózy nie je
známy. On sám uvádza inak nezná-
meho “apoštolského muža” menom
Theodas, ktorý mu mal toto učenie
sprostredkovať. Azda je tu určitá sú-
vislosť s niektorými apokryfnými
spismi,  najmä s tzv.  Tomášovým
evanjeliom, ktoré obsahuje rad Ježi-
šových výrokov gnostického zafarbe-
nia.

Jeden zo zlomkov Valentinových
sa zaoberá problémom pozemskej te-
lesnosti človeka, ktorá bola gnostik-
mi pociťovaná ako niečo trápne - naj-
mä skutočnosť rozkladu a vylučova-
nia častí potravy sa považovala za
urážku duchovného človeka. Valen-
tinus však pochopil, že to súvisí s tým,
že telesnosť človeka vôbec je podro-
bená procesu rozkladu, ktorý vyplý-
va z toho, že človek vo svojej nezdr-
žanlivosti prijíma viac a niečo iné, ako
potrebuje k udržaniu zdravia.  V
Ježišovi však vidí človeka, ktorý bol
schopný potravu úplne asimilovať:
“Stálym sebazapieraním vo všetkých
veciach dosiahol Ježiš božstvo. Jedol
a pil zvláštnym spôsobom, bez plytva-
nia. Jeho moc zdržanlivosti bola taká
veľká, že sa potrava v jeho tele neroz-
kladala, pretože ono samo nebolo po-
drobené rozkladu.” Spoznal teda, že
vláda smrti vo svete súvisí s týmto
rozkladom, pôsobiacim v človeku.
Kristus však priniesol do sveta silu
zmŕtvychvstania a človek, ktorý sa
týmito silami prenikne, pôsobí proti
rozkladu a smrti a stáva sa tak nosite-
ľom nového stvorenia.

Pre Valentinov spôsob myslenia je
príznačné, že odmietal učenie, prichá-
dzajúce iba zvonku, z nejakého cir-
kevného učilišťa. Pravým zdrojom
poznania je preňho srdce, orgán jas-
nozrivého myslenia, ktoré dnešný člo-
vek stratil, aby namiesto neho rozvi-
nul mŕtvy intelekt hlavy. V srdci tiež
pôsobí pravá cirkev, ktorá je niečím
nadzmyslovým, s čím sa človek stre-

táva v nadpozemských sférach.
Hippolytos rozpráva, ako Valenti-

nus zbadal vo svojom duchovnom vi-
dení novonarodené dieťa. Na otázku
o jeho pôvode mu dieťa odpovie:
“Som Logos”. - Logos ako dieťa, kto-
ré sa práve narodilo, je mu fyzickým
zjavením bytosti, ktorá predtým žila
v duchu,  a je tak znamením toho, že
všetko, čo sa deje na Zemi, má svoj
zdroj v duchovnom svete.

S Valentinom sa spája učenie o eó-
noch - duchovných bytostiach, ktoré
vládnu postupne nad každou epo-
chou, ba i nad každým dňom (každý
deň má svojho anjela). Každý eón je
iným variantom svetelnej sily, čas a
priestor sú ich činy.

V eónoch sa tiež odohráva stvore-
nie. Z nevýslovného Božstva sa naj-
skôr polarizuje pradvojica: Bythos
(priepasť) a Sígé (mlčanie). Najvyš-
šie božské tajomstvá sa Valentinovi
zjavujú v polaritách mužského a žen-
ského princípu. Ku svetelnej priepasti
nevýslovného Božstva patrí – ako
jeho ženská duša – Mlčanie, nazýva-
né niekedy aj Ennoia (sebauvedome-
nie). Mlčanlivá božská priepasť po-
tom myslí seba samú a tak sa objavu-
je ďalšia dvojica: Nús (pramyšlienka)
a Aletheia (pravda). Ďalšou fázou je
tretia dvojica: Logos (Slovo) a Zoé
(život) - myšlienka sa vyslovuje v slo-
ve, ktoré je naplnené božským živo-
tom.

V týchto troch dvojiciach sa odrá-
ža božská Trojica: v prvej otcovský
princíp, v druhej Duch Svätý a v tre-
tej sféra Boha-Syna. Z nej potom po-
chádza štvrtá dvojica: Anthrópos
(človek) a Ekklésia (cirkev). Ide o du-
chovný praobraz človeka, ktorý v se-
be zhŕňa obraz božskej Trojice a o du-
chovný praobraz spoločenstva - teda
ešte nie o pozemskú cirkev.

Uvedené štyri dvojice tvoria u Va-
lentina prvú osmu (ogdoas) eónov, z
ktorých potom vznikajú ďalšie. Až po
30. eóne sa začína viditeľný, zmys-
lový svet. Je pozoruhodné, že o eó-
noch, ako o duchom nesených sve-
tových periódach hovorí i Nový Zá-
kon, napr. Pavlova epištola Židom
(1:2 a 11:3): “Boh stvoril prostred-
níctvom Syna eóny”.

Treba zdôrazniť, že takáto tzv.
kozmogónia bola pre gnostikov pre-
dovšetkým duševnou cestou, pri kto-
rej sa odpútavali od všetkého hrubo

materiálneho. Túto cestu potom v se-
be niesli ako náladu, bez toho, že by
lipli na jednotlivých pojmoch. Odtiaľ
i tzv. rozpory v spisoch, nájdených v
Nag Hammádí, hoci tamojšia kniž-
nica predstavovala jeden celok a pat-
rila zrejme jedinému vlastníkovi. Prá-
ve táto skutočnosť uvádzala do zúfal-
stva cirkevných kritikov, ktorí v gnos-
tických spisoch márne hľadali neja-
ký jednotný systém.

Príznačné je, že títo kritici nikdy
necitovali Pavlove listy, pretože uňho
nájdeme vyslovene gnostické miesta,
napr. v 1. liste Korinťanom (2:6-8):
“Múdrosť potom hovoríme medzi
dokonalými, ale nie múdrosť tohto
sveta, ani archontov tohto eónu (knie-
žat sveta), ktorí hynú. Ale hovoríme
tu múdrosť Božiu (theú sofia), skrytú
v tajomstve, ktorú Boh vyznačil už
pred všetkými eónmi, aby sa nám
zjavil k sláve (doxa). Nijaký z archon-
tov tohto eónu túto múdrosť nespoz-
nal. Keby ju poznali, neboli by ukri-
žovali Pána zjavenia”.

Takéto citáty boli silnou zbraňou
gnostikov, ktorí sa naviac lepšie vyz-
nali v novozákonnej literatúre ako or-
todoxní cirkevní autori 2. storočia po
Kr. Musíme si pritom uvedomiť, že v
tomto čase nejestvoval ešte Nový
Zákon v dnešnej podobe. Popri šty-
roch evanjeliách tu boli rôzne apo-
kryfy ako Egyptské evanjelium, He-
brejské evanjelium, či Tomášovo
evanjelium, ktoré neboli považované
za niečo menej významného. Gnos-
tici boli tiež prvými autormi komen-
tárov k evanjeliám. A je tiež pozo-
ruhodné, že prvý “kánon”, t. j. zoz-
nam kníh, obsahujúcich čisté učenie,
neobstaral cirkevný otec, ale “kacír”
Markión, zakladateľ jednej z gnostic-
kých škôl v 2. stor.

Predstavitelia ranej kresťanskej
gnózy svoje hlboké poznatky neod-
vodzovali iba z litery Písma, ale zo
svojho videnia, a ak ho potom našli i
v Písme, zjavovala sa im skutočnosť,
ktorú videli svojím duchovným okom.
Chápali tak evanjelium nielen ako
opisovanie pozemského diania, ale
súčasne aj ako obrazy vyšších sku-
točností.

To je poňatie, ktoré v podstate platí
vlastne dodnes. Rano kresťanská gnó-
za tu predstavuje iba prvý pokus o
takýto výklad.

Dokončenie v budúcom čísle
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Dokončenie zo Sophie 17
reba uvážiť, že predstavitelia
ranej gnózy, ako boli Basilei-
des a Valentinus, neboli za
svojho života , ba ani istú dobu

po smrti považovaní za kacírov, ale
za “pravoverných” kresťanov.

Preto i učenie takej vynikajúcej
osobnosti raného kresťanstva, ako
bol Klement Alexandrijský, ktorého
logosofiou sme sa podrobnejšie zao-
berali v predchádzajúcej prednáške,
vykazuje výrazné gnostické rysy.

Rovnako, ako ostatní gnostici, od-
voláva sa Klement vo svojom učení
na ústne tradície, pochádzajúce z in-
tímnej výuky Kristovej, poskytnuté
iba niekoľkým vyvoleným učeníkom.
Nositelia tohto tajného podania mali
byť najmä Tomáš, Filip a Matúš.
Tomášovo a Filipovo evanjelium bo-
lo tiež nájdené v gnostickej knižnici
v Nag Hammádí, rovnako ako spis
spojený s Matúšom. Klement sám oz-
načuje vyslovene za gnostikov aj
apoštolov Petra, Jakuba, Jána a Pav-
la.

Klement rozlišuje dvojaké pozna-
nie:

1) poznanie jednotlivých vecí,
spoločné všetkým ľuďom a

2) poznanie duchovných skutoč-

ností silou Logu pôso-
biaceho v duši - až to je
pravá gnóza.

Poznanie a viera ne-
boli pritom uňho v proti-
klade, ako to bolo v ne-
skoršej cirkvi. Poznanie
chápal ako širší pojem,
ale viera je jeho nevy-

hnutnou súčasťou a základom prav-
dy, bez ktorého nie je možné poz-
nanie vôbec rozvíjať. To, čo dovršu-
je človeka, čo robí až človeka člove-
kom, je však poznanie. Až ním sa
završuje viera, ktorá môže byť da-
rom, ale poznanie si musí človek od
Boha vydobyť (!).

Rozdiel medzi vierou neskoršej
cirkvi a poznaním gnózy spočíval v
tom, že cirkev sa zameriavala predo-
všetkým na Kristov čin, na jeho vtele-
nie, utrpenie a zmŕtvychvstanie, za-
tiaľ čo gnóza sa snažila pochopiť
Kristovu bytosť. Slovami Klemento-
vými: “Musíme veriť, že jestvuje Syn,
že prišiel a že trpel. Musíme však poz-
návať, kto Syn Boží je.” Preto tiež ne-
môže byť pre Klementa poznanie bez
viery a viera bez poznania - ako ne-
môže byť Otec bez Syna a naopak.
Ako prichádzame prostredníctvom
Syna k Otcovi, tak z viery prichádza-
me k poznaniu.

Klementovi boli dobre známe sta-
rogrécke mystériá s ich nižším stup-
ňom, t. j. katarziou - očistou a vyšším
stupňom, ktorý viedol žiaka k jasno-
zreniu. V kresťanskom zmysle však
chápal očistu ako vyznanie, tak v
zmysle poznania vlastných pochy-
bení, ako i priznanie sa ku Kristovi,
ktoré je pravou očistou duše, zatiaľ
čo vyšší stupeň mystéria zrenia je mu
“analýzou”, t. j. rozpúšťaním všetké-
ho zmyslovo vnímateľného a pries-
torového až k čistej myšlienke, ktorá
je dimenziou Kristovou. To je pravé
gnostické myslenie, ktoré chápe a
vidí!

Hĺbka tohto myslenia je viditeľná
napr. vo vzťahu k mučeníctvu, ktoré
mnohí vtedajší kresťania často zá-
merne vyhľadávali. Klement však
myslí aj na vinu prenasledovateľov

a vlastne i spoluvinu toho, kto ju
úmyselne provokuje. Preto odporúča
radu Kristovu: “Ak vás prenasledu-
jú v jednom meste, odíďte do iného”
(Mat. 10:23).

Na rozdiel od cirkevných kresťa-
nov, ktorí pokladajú za najvyšší cieľ
svojho úsilia odpustenie hriechov,
milosť, vykúpenie a večnú blaženosť
a nie náboženské poznanie, hovorí
Klement odvážne: “Keby niekto pos-
tavil gnostika pred voľbu medzi poz-
naním Boha a večnou spásou - a obo-
je by bolo od seba oddelené, pričom
je oboje totožné - bez najmenšieho
váhania by zvolil poznanie Boha,
ktoré pokladá za žiadúce pre neho
samotného, pretože k poznaniu vystu-
puje viera prostredníctvom lásky”.

Rovnako ako Pavol v 1. liste Ko-
rinťanom, rozlišoval aj Klement du-
ševného človeka (psychikos), ktorý
potrebuje vedenie cirkvou a duchov-
ného človeka (pneumatikos), ktorý je
schopný vlastného slobodného poz-
nania, t. j. gnózy. Prijatie Krista do
vlastnej duše znamená takú premenu,
že sa tým človek stáva bratom Kris-
tovým a je mu rovný. To mu tiež dáva
mravnú slobodu a nezávislosť na
vonkajších inštanciách, lebo cnosti
nespočívajú pre gnostika v plnení prí-
kazov a zákonov, ale v slobodnom na-
podobňovaní ním videného a preží-
vaného Boha. Názor veľmi blízky
etickému individualizmu “Filozofie
slobody” Rudolfa Steinera.

Zatiaľ čo kresťania prvých storočí
odmietali odumierajúcu kultúru ci-
sárskeho Ríma a nenávideli svet, kto-
rý ich obklopoval, pozoroval Kle-
ment pod procesmi úpadku všade klí-
čiace zárodky nového sveta, ku ktoré-
mu obracal všetku svoju lásku, lebo
sa mu javili ako niečo, čo pochádza
od Boha. Za znak gnostika považoval
tri veci: “Po prvé videnie, po druhé
plnenie svetových cieľov a po tretie
výchovu dobrých ľudí. Kde sa toto
spája, vzniká dokonalý gnostik. Kde
niečo chýba, tam gnóza kríva”.

Základným impulzom Klemento-
vej gnózy boli Pavlove slová: “Ži-
jem, ale nežijem ja, ale Kristus žije

GNÓZA A KRES�ANSTVO
Zdenìk Váòa

 PRE GNOSTIKA CNOSTI NESPOČÍVA-
JÚ V PLNENÍ PRÍKAZOV A ZÁKONOV, ALE
V SLOBODNOM NAPODOBŇOVANÍ NÍM
VIDENÉHO A PREŽÍVANÉHO BOHA.



  47

vo mne” (Gal 2:20). Preto nás nesmie
prekvapovať, že v jeho spisoch Pro-
treptikon , Paidagogos a najmä
Stromateis, z ktorých tu citujeme, na-
rážame na myšlienkové nábehy, ktoré
znejú takmer moderne, ktoré však ne-
boli v kresťanstve spočiatku ďalej
rozvíjané, anticipujú však budúc-
nosť.

Napr. keď na rozdiel od východis-
ka starovekej filozofie, ktorá sa zvyk-
la vidieť najmä v myslení, v uchopo-
vaní ideí, kladie na počiatok pozna-
nia vnímanie: “Od prírody sa zdá byť
prvým myslenie, pre nás je však pr-
vým vnímanie. Z vnímania a mysle-
nia vzniká podstata náhľadu, lebo
myslenie a vnímanie majú spoloč-
ný jas”. (Porov. s tým základné
myšlienky Filozofie slobody Ru-
dolfa Steinera).

Alebo keď dospieva k pozna-
niu jestvovania dvojakého zla:
“Zlo má dvojakú tvár: raz koná a
uchvacuje klamom a predstiera-
ním, druhý raz násilím. Božský
Logos však kráča a všetkých zvolá-
va... Záleží od nás, či Ho budeme
nasledovať alebo nie” (viď súso-
šie Krista s Luciferom a Ahrima-
nom v Goetheane).

Ponorme sa teraz do myšlien-
kového sveta poslednej veľkej
osobnosti alexandrijskej gnózy a
logosofie - Origena (185 - 255).
Bol to najgeniálnejší žiak Klemen-
ta Alexandrijského, ktorý sa stal
už vo svojich 18-tich rokoch
učiteľom na katechétskej škole v
Alexandrii, a to až do roku 230,
kedy po roztržke s biskupom De-
metriom odišiel do palestínskej
Cézarey. Z jeho obrovského diela
- okolo 6000 zvitkov - sa zachova-
li iba trosky: osem kníh komentárov
k Jánovmu evanjeliu (z pôvodných
32), apologetické dielo Contra Cel-
sum (kde cituje filozofa Celsa tak
presne, že jeho spis mohol byť vyda-
ný i samostatne) a najmä Peri archón
(De principiis - O počiatkoch) - aká-
si prvá summa teológie.

Origenes mal veľký vplyv na
utváranie kresťanskej vierouky, no i
napriek tomu bol na koncile r. 533
prehlásený za kacíra. Jedným z dôvo-
dov bolo jeho učenie o predexisten-
cii duše, na ktorú ukazuje i scéna so
slepým od narodenia (Ján 9:2), a
ktorou možno vysvetliť i skutočnosť
nerovnosti osudu.

Origenes síce nehovorí vyslovene

o reinkarnácii ako Klement Alexan-
drijský vo svojom stratenom spise
Hypotyposeis (podľa svedectva patri-
archu Fotia), ale predexistencia ju
mlčky predpokladá. Sám Origenes to
naznačuje, keď v súvislosti s Jánom
Krstiteľom - Eliášom hovorí: “Lebo
kto verí, že sa deje náhodou niečo,
čo je nutné, mal by pochopiť, že du-
ša Jánova je staršia ako jeho telo, že
existovala už skôr a potom až bola
poslaná k svedectvu o svetle”.

Treba si tiež uvedomiť, že dnešný
názor cirkvi o stvorení duše spolu so
zrodením tela a jej neskoršej večnosti
sa začal v cirkvi presadzovať až od

4. storočia a až v 6. storočí sa stal
dogmou, ktorá môže v praxi viesť aj
k vážnym dôsledkom: ak je napr.
zrejmé, že pri pôrode môže byť za-
chránená buď iba matka alebo iba
dieťa, potom by bol chirurg povinný
obetovať matku, pretože tá už má ne-
smrteľnú dušu, zatiaľ čo doposiaľ ne-
narodené dieťa nie, čo by znamenalo
stratu jednej duše pre Boží svet!

Proti tomu argumentuje Origenes
poukázaním na krst malých detí
“kvôli odpusteniu hriechov”. Orige-
nes sa pýta: “Ale akých hriechov?
Kedy ich spáchali?” Človek si však
prináša zo života pred narodením aj
iné veci ako hriechy: “Jestvujú vte-
lené duše, ktoré skôr ako sa zrodili,
boli poučované Otcom a počúvali
ho”.

Pre náboženské vedomie Orige-
novo bolo teda samozrejmé, že osu-
dy na zemi sú pokračovaním zážitkov
v duchovnom svete pred narodením.
Na rozdiel od neskoršieho dichoto-
mického ponímania človeka ako by-

tosti s telom a dušou, kde sa duch
chápe iba ako intelekt, Origenes
ešte konkrétne rozlišoval ducha
ako tvorivú, večnú bytosť a dušu
ako sprostrekovateľku medzi du-
chom a telom - ako bytosť prijí-
majúcu, časovú. Doslova hovorí:
“Duch, ktorý sa vzdialil od svoj-
ho pôvodného stavu a od svojej
dôstojnosti, sa stáva dušou a vola-
jú ho tak. Ak je duša obnovená a
očistená, vracia sa do stavu, v kto-
rom je duchom”.

Tento Origenov výrok akoby
priamo predznamenával centrálny
rozikruciánsky výrok: Ex Deo
nascimur - In Christo morimur -
Per Spiritum Sanctum revivisci-
mus. Alebo ako to vyjadruje Ru-
dolf Steiner vo svojej druhej mys-
térijnej dráme:

“Z božského bytia povstala
ľudská duša,

odumrieť môže v bytostné zá-
klady,

raz však zo smrti odpúta du-
cha”.

Je prirodzené, že človek, kto-
rý sám seba prežíval ako ducha, ako
večnú entelechiu a nie ako duševnú
bytosť, ktorá vznikla až pri narodení,
musel mať iný pohľad na svet, totiž
pohľad, chápajúci svet v jeho vývoji:
od pôvodného duchovného stavu k
jeho terajšiemu, od ducha odpadnuté-
mu a od toho opäť k svetu obnovené-
mu, netelesnému, kedy sa všetci vrá-
tia k Bohu, vďaka vykupiteľskému
činu Kristovmu.

Zatiaľ čo agnostik zastáva názor,
že nemožno poznávať a dogmatik, že
sa nesmie poznávať, pre Origena bo-
lo poznanie procesom bez hraníc, po-
dobne ako už u Filóna, ustavičným
objavovaním nových a nových ta-

ORIGENES: “PRE TOHO, KTO HĽADÁ
DOKONALÝ ŽIVOT, JE LEPŠIE CESTOU ZO-
MRIEŤ, AKO SA VÔBEC NA CESTU NEVY-
DAŤ”. SUDCA, KTORÝ DAL ORIGENA MU-
ČIŤ, SA NEODVAŽOVAL USMRTIŤ HO, TAK
ŽIARILO KRISTOVO SLNKO Z JEHO BY-
TOSTI.
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jomstiev: “Čím ďalej postupujeme,
tým vyššie sa týči hora tajomstiev”.

Poznanie je preňho povinnosťou
človeka. Kto chce byť skutočne uče-
níkom Kristovým, musí s odvahou
pozdvihovať svoje oči: “Pre toho, kto
hľadá dokonalý život, je lepšie ces-
tou zomrieť, ako sa vôbec na cestu
nevydať”. Vlastné videnie nemožno
nahradiť sprostredkovaným zvesto-
vaním, a preto je toto videnie viac
ako viera, ktorá je iba jeho predstup-
ňom.

Sväté písma sú preňho iba struč-
ným uvedením do rozľahlej ríše poz-
nania. Nechápal ich preto nikdy pod-
ľa litery, ale v trojakom zmysle:

1) historickom - tým sa líšil od
Filóna, ktorý všetko vykladal alego-
ricky;

2) duševnom, t. j. morálnom;
3) a vo vlastnom duchovnom

zmysle.
Poznanie samo prežíva ako niečo

svetelné - v zmysle Jánovho evanje-
lia (8:12): “Ja som svetlo sveta”. Člo-
vek dospieva k poznaniu len vďaka
tomu, že je osvietený týmto svetlom,
t. j. svetlom Logu, ako o tom hovorí
začiatok Jánovho e- va n je lia .
Je to duchovné sln- ko ves-
míru, ktoré osvet- ľ u j e
ľudského ducha, tak ako
fyzické slnko o s -
vetľuje telo a
všetky vníma-
teľné veci.

O tomto
d uc h ov-
nom sln-

ku potom Origenes hovorí smelé
slová: “Ako sa zatemní svetelná sila
Mesiaca a hviezd, keď svieti Slnko,
tak tí, ktorí sú osvietení Kristom a
uchopujú jeho lúče, nepotrebujú ani
pomoc apoštolov, ani prorokov. Ba
musíme smelo povedať pravdu: ani
nijakého anjela alebo ešte mocnej-
ších dynameis, ak sú poučovaní prvo-
rodeným Svetlom”.

Z týchto slov prežaruje vlastné ta-
jomstvo Origenovej schopnosti poz-
nania, v ktorom sa prejavuje ako pra-
vý Kristoforos - nositeľ Krista. Ori-
genova duša, preniknutá Kristom, bo-
la tak schopná nazerať do tajomstva
Kristovej bytosti a jej vzťahu k člo-
veku Ježišovi.

V spise Peri archón hovorí o onej
čistej duši Ježišovej, ktorá bola ušet-
rená od Adamovho pádu a mohla tak
sprevádzať vývoj ľudstva zhora, pri-
jať ľudské telo zrodené z Márie a pri
krste v Jordáne spojiť sa s božským
Logom - Kristom. Teda ten istý poz-
natok, ku ktorému dospel na počiatku
20. st. nezávisle, zo svojho vlastného
pozorovania Rudolf Steiner.

Origenes bol teda schopný rozli-
šovať božskú bytosť Kristovu od člo-
veka Ježiša a vidieť v krste v Jordá-
ne rovnakú svetodejinnú udalosť ako
je druhý príchod Kristov pri posled-
nom súde. Oboje je zjavením Logu v
pozemskom svete. Toto vedomie vý-
znamu krstu v Jordáne, ktorý bol až
do 4. storočia hlavným vianočným
sviatkom, sa v neskoršej cirkvi stra-
tilo.

Ako sme už uviedli, reálne pozo-
rovanie Logu v tele Ježišovom stava-
lo gnostikov pred neriešiteľný prob-
lém, ako mohol Kristus zomrieť – a
neschopnosť pochopiť toto tajom-
stvo ich potom viedla k tvrdeniu o
zdanlivej smrti. Origenovi však
bolo jasné: Boh nezomiera, ale
oddeľuje sa od človeka, ktorý
tým zomiera. Vyplynulo mu to
z jeho sebapoznania: i ja som
duchovná bytosť, ktorá sa
spojila s telom a oddeľujem
sa opäť od neho, keď telo
zomiera. Tak sa smrť na
kríži stala preňho niečím,
čomu chýbalo akékoľ-

vek poníženie.
Po zmŕtvychvstaní sa potom “ce-

lé ľudstvo, ba celé stvorenie stáva te-
lom Kristovým a každý z nás je jeho
článkom podľa svojho titulu”. V
Kristovi sa teda zjednocujú všetci ľu-
dia, všetky rasy a národy do jednej
rodiny ľudstva. To je skutočnosť, kto-
rá musí byť prežívaná stále znovu v
každom jednotlivom človeku, v kaž-
dom podľa jeho stupňa vedomia, le-
bo: “Kristus je stále so svojimi uče-
níkmi a nikdy ich neopúšťa, takže mô-
žu povedať: Nežijem ja, ale Kristus
žije vo mne”.

Pre morálny postoj človeka z toho
potom vyplýva, že nekoná z nijakého
príkazu, ba ani z príkazu lásky, ale z
Kristovho Slnka, v ňom prítomného
a pôsobiaceho, zo Slnka, ktoré osvet-
ľuje všetkých dobrých i zlých. Jeho
oltárom je vlastné srdce, kňazom
vlastná duša, ktorá sa má starať o to,
aby oheň na oltári nikdy nevyhasol.

Človek, ktorý dosiahne túto pre-
menu, je pozdvihnutý medzi hierar-
chie na miesto padlých anjelov a sám
sa stáva “Kristom, Synom Božím”. -
Takéto myšlienky mohol vysloviť iba
ten, kto sám takú premenu dosiahol
a bol preniknutý Kristovou substanci-
ou. Svedčí o tom i skutočnosť, že sud-
ca, ktorý dal mučiť Origena pri pre-
nasledovaní kresťanov za cisára Dé-
cia, sa neodvažoval usmrtiť ho, tak
žiarilo Kristovo slnko z jeho bytosti.

Jeho žiaci už túto substanciu ne-
mali, držali sa iba jednotlivostí z jeho
učenia a ocitli sa v otvorenom roz-
pore s cirkvou, ktorá sama strácala
onen prvotný zážitok blízkosti Kris-
tovej, takže Origenovo dielo mohla
zvonku odsúdiť ako kacírske.

Origenes bol poslednou osobnos-
ťou, z ktorej kresťanská gnóza žiarila
ešte čistým svetlom. Ďalší vývoj bol
v znamení úpadku gnostického mys-
lenia na jednej strane a upevňovania
cirkevnej autority na strane druhej.
Úsilie o poznanie prestalo byť súčas-
ťou slobodného duchovného života.
Presadil sa názor, že vlastné zjave-
nie sa skončilo smrťou apoštolov a
že všetko, čo potrebuje kresťan ve-
dieť, je obsiahnuté v kréde - nad to
sa už netreba usilovať. Namiesto ne-
závislého hľadania pravdy nastúpili
dogmy, odhlasované väčšinou na
konciloch. Na jednom z nich – na 5.
koncile v Konštantinopole - bolo od-
hlasované r. 553 i odsúdenie Orige-
novho učenia o predexistencii duše.

TAK AKO PREDKRES-
ŤANSKÝ SVET OČAKÁVAL

VYKUPITEĽA ,  ZAČALO
KRESŤANSTVO TERAZ OČA-

KÁVAŤ PRÍCHOD DUCHA.
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O 300 rokov neskôr bolo na ďalšom
koncile v Konštantinopole odhlaso-
vané, že človek sa skladá iba z tela a
duše a tak sa odstránila trichotómia,
dovtedy samozrejmá nielen v gnóze,
ale i Pavlovi. Pavlovo slovo “duch
skúma všetko, i hlbiny Božstva” (1
Kor 2:10) prestalo pôsobiť - namiesto
poznania, usilujúceho sa o osviete-
nie, prevládla neosvietená viera.

Niet divu, že sa potom v cirkvi stá-
le znovu a znovu vynáral pocit urči-
tého základného nedostatku a že
vznikali najrôznejšie podzemné prú-
dy “kacírskych” hnutí a siekt - ako
dôsledok zlého svedomia oficiálnej
cirkvi: niektoré z týchto prúdov pre-
zrádzajú práve gnostické dedičstvo.
Ani stredovekí svätci a mystici neu-
nikli v tomto smere podozreniu z
kacírstva - napr. taká veľká postava
stredovekej nemeckej mystiky z
12. stor., ako bol Majster Ekke-
hard, odsúdený svojím bisku-
pom, “pretože chcel vedieť
viac, ako bolo potrebné”.

Chýbal tu teda prvok slo-
bodného poznania; avšak poz-
nanie osvietené, múdrosť - to
je sféra Svätého Ducha. A je
príznačné, že práve k tejto sfére
božskej Trojice nachádzala cir-
kev vzťah len neľahko. Stredove-
ká mystika dospela preto k názoru,
že doba Svätého Ducha príde až v
budúcnosti - po období Boha Otca a
Boha Syna. Tak ako predkresťanský
svet očakával Vykupiteľa, začalo te-
raz kresťanstvo očakávať príchod
Ducha.

Ten však nezostupuje k ľudstvu
zhora ako Kristus, ktorého zostup
sférami smerom k Zemi bol sledova-
ný v mystériách a spätne prežívaný
gnózou: Svätý Duch prichádza k člo-
veku zvnútra - v poznaní, osvietení -
nemôže byť predmetom poznania ako
Boh-Syn, pretože on sám je touto si-
lou poznania, a to v každom jednot-
livom človeku.

Predpokladom osvietenia je však
zážitok smrti, duša musí prejsť nul-
tým bodom svojho vedomia, svojou
Golgotou, kde volá spolu s Ježišom
na kríži “Bože, Bože, prečo si ma
opustil?” Keď dospieva k pocitu
“Boh je mŕtvy”, ako to vyslovil už

Nietzsche a ako to plne prežíva člo-
vek v dnešnom materialistickom a
ateistickom veku, kedy sa cíti celkom
oddelený od duchovného sveta a nie
je už schopný starej viery.

Tak, ako bez smrti na Golgote by
nebolo možné zmŕtvychvstanie a svä-

todušný zážitok učeníkov, tak ani pre-
mena vedomia dnešného človeka a
jeho opätovný vzostup k duchu nie
je možný bez prechodu údolím smr-
ti, aký prežívame práve v posledných
dvoch storočiach.

Toho stará gnóza nebola ešte
schopná, a preto musela zaniknúť.
Ako ukazuje Rudolf Steiner, vznikla
ešte na stupni duše pocitovej, kedy
človek bol schopný prežívať božský
svet ako duchovný obsah vo svojom
vnútri. V období duše rozumovej
(grécko-rímskom), tento duchovný
obsah už zmatnel. Človek musel vy-

vinúť veľkú vnútornú silu, aby oživil
prísnym cvičením, vrátane askézy,
svoju pocitovú dušu tak, že mohol
byť znovu prežívaný duchovný obsah
gnózy, vrátane hlbokých kozmických
súvislostí udalostí na Golgote.

To však vzhľadom na ďalší vývoj
vedomia človeka nebolo dlho možné.
Gnóza sa stala niečím celkom exote-
rickým a bola cirkvou zaznávaná, za-
tiaľ čo pravá, ezoterická, mystérijná
gnóza bola - ako to naznačuje legen-
da o svätom Grále - pozdvihnutá an-

jelmi do duchovného sveta a ucho-
vávaná až do tej doby, až budú
ľudia zrelí sa s ňou opäť spojiť.
V stredoveku sa tak stalo na ci-
tovej úrovni v ezoterickom prú-
de Grálu.

V dnešnej dobe sa tak mô-
že stať novým spôsobom, na
úrovni duše vedomej, preme-
nou vedomia, jeho výstupom
z nultého bodu k novému po-
chopeniu mystéria na Golgo-
te. Smer k tomuto novému vý-
stupu k duchu v dnešnej dobe,
kedy človek už nie je schopný

veriť, ale chce poznávať, aby
mohol dosiahnuť pravú, osviete-

nú vieru, naznačuje cesta, ktorú
nastúpila antropozofia.

Z toho dôvodu môže byť antro-
pozofia označovaná za novú gnózu
a Obec kresťanov za akúsi novognos-
tickú cirkev len z úplného nepocho-
penia.

Stará gnóza bola schopná pozná-
vať z oživenej duše pocitovej božský
pôvod človeka - ono “ex Deo nasci-
mur” - predexistenciu ľudskej duše
a sveta, predexistenciu a kozmický
aspekt bytosti Kristovej, trichotómiu
človeka a sveta; na jej stupni vedo-
mia jej však nevyhnutne zostalo uza-
vreté tajomstvo smrti na Golgote -
neprenikla k zážitku “in Christo mo-
rimur” (odtiaľ jej omyl doketizmu).

Tento zážitok je možný až na
dnešnom stupni vedomia, kedy duša
vedomá prežíva svoju vlastnú Golgo-
tu, svoju opustenosť Bohom, a preto
môže nastúpiť s plným vedomím a
zo svojej slobodnej vôle cestu ku svo-
jej svätodušnej udalosti - k poznaniu
toho, čo znamená “per Spiritum
Sanctum reviviscimus”.

KRISTUS, DUCHOVNÉ SLNKO VESMÍ–
RU, OSVETĽUJE ĽUDSKÉHO DUCHA, TAK
AKO FYZICKÉ SLNKO OSVETĽUJE TELO
A VŠETKY VNÍMATEĽNÉ VECI.

Oltárom človeka je jeho vlastné srdce, kňazom vlastná duša, ktorá sa má starať o to, aby oheň
na oltári nikdy nevyhasol


