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časnom živote. Rovnakú vieru mali
podľa poľského kronikára Kadlubka
aj vymretí baltskí Prusi.

Cirkev však všade tieto staré po-
hanské predstavy odstránila, takže
pokiaľ sa v západnom duchovnom
živote myšlienky o znovuvteľovaní
občas objavovali, vždy to bolo mimo
cirkvi, v ezoterických hnutiach, v
nadväznosti na antickú mysterióznu
tradíciu alebo z vlastného tušenia či
životného pocitu.

Posledné platí najmä o nemec-
kom mysliteľovi z 18. storočia, G.
E. Lessingovi. Vo svojom diele “Vý-
chova ľudského pokolenia” z roku
1780 považuje Lessing za nerozum-
nú predstavu, že by sa človek mal
dotýkať Zeme iba v obmedzenom
čase a v obmedzených životných
podmienkach, keď mu Zem toľko
ponúka vo svojich mnohotvárnych
kultúrach a človeka núti, aby rozví-
jal svoje mnohostranné nadanie. De-
jiny podľa neho nie sú ničím nezmy-
selným, ale sú ustavične pokraču-
júcim rozvojom ľudských možnos-
tí.Ľudstvo prechádza rôznymi kul-
túrami ako spoločenstvo duchov vo
veľkom procese učenia. Na tomto
procese sa podieľa každý z nás - my
sami sme žili v minulých kultúrach
a jej plody nesieme vo svojom pod-
vedomí.

Na tomto chápaní sa jasne preja-
vuje rozdiel medzi západným pozi-
tívnym hodnotením skutočnosti rein-
karnácie ako procesu učenia a zdo-
konaľovania človeka a medzi nega-
tívnym postojom Východu, ktorý
reinkarnáciu chápe ako večný kolo-
beh, z ktorého treba hľadať únik.
Napr. pre Budhu bola existencia
reinkarnácie úplnou samozrejmos-
ťou, uvedomoval si ju z vlastného
vnuknutia. Chápal ju však ako niečo,
od čoho sa treba oslobodiť, lebo po-
zemský život je vo svojej podstate
utrpením. Nepomáha tu napríklad
samovražda, pretože neodstraňuje
vlastnú príčinu, a tou je vôľa k životu

Reinkarnácia a kresťanstvo
Zdeněk Váňa

hanských mystérií prenikla aj do ra-
nej kresťanskej gnózy, ktorú však ne-
skôr oficiálna cirkev pranierovala.

Spomenúť treba najmä vynikajú-
ceho kresťanského učiteľa z 2. sto-
ročia po Kristovi, Klementa Alexan-
drijského, v ktorého stratenom spise
Hypotyposeis (Skice), sa podľa sve-
dectva patriarchu Fotia, učiteľa náš-
ho vierozvesta, sv. Konštantína - Cy-
rila, hovorí vyslovene o opätovnom
vteľovaní a svetoch pred Adamom.

Taktiež aj jeho žiak a nástupca v
katechetickej škole v Alexandrii Ori-
genes vysvetľoval nerovnosti ľud-
ských osudov na Zemi preexisten-
ciou duše, prichádzajúcej na zem už
s určitými previneniami, ktoré musí
vyrovnávať - v tom sa skrýva pred-
poklad reinkarnácie a karmy. Na
5.koncile v Carihrade r. 553 bolo
však Origenovo učenie odsúdené
ako kacírske, hoci len veľmi tesným
hlasovaním. Idea reinkarnácie sa
však udržovala ako v gnóze, ktorú
cirkev prenasledovala, tak aj v mani-
chejskom hnutí, odvodenom od gnó-
zy, ktoré sa od 3. storočia rozšírilo
ďaleko na východ - až do čínskeho
Turkestanu. K manicheizmu sa pô-
vodne hlásil aj sv. Augustín, ktorý
však jeho učenie poznal iba z niž-
šieho zasvätenia a nechápal ho pre-
to v jeho pravej podstate.

Vedomie o reinkarnácii však ma-
jú doložené aj ostatné európske ná-
rody. Severská sága rozpráva napr.
o nórskom kráľovi Olafovi (955 -
1029), že o mohyle jedného zo svo-
jich predchodcov prehlásil, že v nej
leží jeho vlastné telo z minulého ži-
vota. Príznačné však je, že keď ho
pokrstili, už o tom nechcel hovoriť.
V germánskej Edde sa tiež hovorí o
znovuvteľovaní ako o viere zo sta-
rých čias.

U pohanských Slovanov dosved-
čuje na začiatku 11. storočia kroni-
kár Thietmar Merseburský pre-
svedčenie, že v ďalšom živote má
ľudská duša inú povinnosť ako v sú-

V dnešnej prednáške sa pokúsim
odpovedať na otázku, či je učenie o
reinkarnácii a karme, ktoré sa pokla-
dá za prejav východnej spirituality,
najmä budhizmu a hinduizmu, zlúči-
teľné s kresťanskou vierou, či už ka-
tolíckou alebo protestantskou.

Túto otázku si kladú mnohí veria-
ci, ktorí sa usilujú žiť úprimne podľa
Evanjelia, ale nie sú spokojní s uče-
ním o posledných veciach človeka -
eschatológiou, ako ho podávajú cir-
kevné dogmy a výklady teológov,
zatiaľ čo myšlienka opätovného vte-
ľovania, ktorá sa dnes stala v západ-
nom svete dosť rozšírenou, dá sa po-
vedať módnym úkazom - najmä pod
vplyvom jogy a rôznych východných
prúdov, prípadne i novších výsku-
mov experimentálnej psychiatrie -
zdá sa, že lepšie odpovedá na kon-
krétne otázky, ktoré sa týkajú najmä
nerovnosti ľudských osudov a prob-
lému božej spravodlivosti, ktorá s
touto očividnou nerovnosťou súvisí.

Bolo by však omylom domnievať
sa, že predstava o reinkarnácii pre-
nikla do západného sveta až pod
vplyvom východných učení a že bo-
la európskemu mysleniu a cíteniu
celkom cudzia. Poznal ju už antický
svet, kde patrila k tajným učeniam
mystérií; predpokladal ju Platón a
najmä Pytagoras, ktorého zásluhou
sa ujal pojem metempsychósis, čiže
tzv. sťahovanie duší, ktoré ale nevy-
stihuje presne podstatu veci. Z po-
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Eliáš na púšti nasýtený anjelom

- smäd po živote (tanhá, tršná), kto-
rý vedie opäť k novým životom. Ten
treba vytrhnúť z koreňov.

Treba si uvedomiť, že v čase, ke-
dy žil Budha, nebolo vlastne iné rie-
šenie možné. Medzi Budhom a Les-
singom však došlo k obeti na Golgo-
te, ktorá priniesla vo vzťahu k utr-
peniu a k zmyslu ľudského života na
Zemi zásadný obrat. Aj keď sám
Lessing, ktorý bol predstaviteľom
osvietenstva, nechápal úplne hĺbku
posolstva Evanjelia, no i tak naňho
jeho skutočnosť objektívne pôsobila
a ovplyvnila jeho pozitívny vzťah k
pozemskej existencii človeka - na
rozdiel napr. od Schopenha-
uera, ktorého pesimistický
postoj bol ovplyvnený práve
budhizmom.

Najväčší rozpor medzi
budhistickým a západným
kresťansky orientovaným
poňatím znovuvteľovania je
vo vzťahu k bytosti ja. Bud-
ha odmietal pojem ja ako
nositeľa opätovných živo-
tov. To, čo prechádza z jed-
ného života do druhého, je
akýsi neosobný kauzálny
komplex - iba “meno” ako
prázdny klam ja a zdroj
všetkého sebectva a “for-
ma” ako prejav oddeľova-
nia, odlišovania, ako v du-
ševnom, tak i v telesnom
zmysle. Oboje treba premá-
hať, a tak sa oslobodiť.

Porovnajme s týmto pos-
tojom takého ducha, ako bol
Goethe: osobnosť , ktorá
presahuje svoju dočasnú ži-
votnú schránku a prežíva sa
ako nadosobné ja, ktoré putuje ča-
som. Ja sa tu prežíva vo svojom bytí
celkom ináč ako v Indii a práve z
toho vystupuje idea opätovného vte-
ľovania v novej podobe, tento zá-
žitok ja mohol vzniknúť len na pôde
kresťanstva - lebo práve kresťanstvo
je náboženstvom ja, ako východná
náuka je je náboženstvom nie-ja.
Meno a forma, ktorú chce budhiz-
mus premáhať, dostáva v kresťan-
stve svoju pravú dôstojnosť: meno -
ako prejav vyššieho, nesebeckého ja,
forma - ako preduchovnelé telo
Zmŕtvychvstania.

Aj keď v 19. storočí pod vply-
vom rozvoja prírodných vied ovládal

duchovný život Západu materializ-
mus, objavujú sa zástancovia myš-
lienky opätovného vteľovania i v
tomto čase. Patril k nim napr. pod
vplyvom Goetheho i náš J. E. Pur-
kyně, r. 1849 vychádza spis Maxi-
miliána Orossbacha “Znovuzrodenie
ako riešenie otázky nesmrteľnosti
empirickou cestou podľa prírodných
zákonov”, ktorý už svojím názvom
naznačuje celkom iný prístup, aký je
vo východnom ponímaní, rovnako
ako práca viedenského lekára a filo-
zofa Gustáva Widenmanna z r. 1851
“Myšlienky o nesmrteľnosti ako
opakovanie pozemského života”.

Optimizmus týchto názorov, ne-
priamo ovplyvnených západným
kresťanským prostredím, ostro kon-
trastuje s väčšinou pesimistickým
učením o reinkarnácii na Východe.

Prvým, kto na Západe spojil ideu
reinkarnácie s kresťanstvom a uká-
zal, že táto idea sa v pravom zmysle
slova stáva evidentnou práve spoje-
ním s centrálnou udalosťou Kristo-
vou a že naopak, kresťanský obraz
sveta získava pohľadom na skutoč-
nosť opätovného vteľovania svoju
úplnosť, bol na počiatku 20. storočia
R. Steiner. S jeho výkladmi sa však
zoznámime neskôr.

Najskôr sa pokúsime osvetliť túto

otázku z hľadiska Biblie a jej teo-
logických interpretácií.

Treba povedať, že ako katolícka,
tak i protestantská teológia sa zhodu-
jú v názore, že reinkarnácia nie je
zlúčiteľná s kresťanským učením.
Uvádzajú sa pre to mnohé dôvody.
Jedným z hlavných argumentov je,
že Biblia o reinkarnácii nič nehovorí
a že Kristus sám nijaké také učenie
nehlása. Nehľadiac na to, že ono
údajné “nič” neplatí, ako si ďalej
ukážeme, tak absolútne, je tento ar-
gument sám o sebe veľmi klamný.
Spomeňme podobný argument in-
kvizičného súdu proti Koperníkov-

mu a Galileiho poznatku, že
Zem je guľatá a že krúži oko-
lo Slnka; o tom v Biblii nao-
zaj niet zmienky. Biblia pri-
náša základné pravdy pre ži-
vot ľudstva a každého člove-
ka, ponecháva však človeku
slobodu, aby sám objavoval
a hľadal ďalšie pravdy. Iba
fundamentalistické hľadisko,
uznávajúce výhradnú auto-
ritu “Knihy kníh”, môže byť
presvedčené, že v Biblii sú
obsiahnuté všetky pravdy a
že nie je treba bádať mimo
jej hraníc. Biblia však nie je
nijakým väzením, ponad
steny ktorého by človek ne-
mohol nazerať do okolitého
sveta. Jej pravdy nemôžu ni-
jako utrpieť tým, že človek
príde svojou vlastnou cestou
k ďalším pravdám. Nako-
niec, v dodatku Jánovho
evanjelia sa hovorí: “Je ešte
veľa iného, čo učinil Ježiš;
keby sa malo o všetkom po-

drobne písať, myslím, že by na ce-
lom svete nebolo dosť miesta pre
knihy o tom napísané”.

Jednou z právd, ku ktorej môže
človek dospieť svojím vlastným úsi-
lím, bez priamej pomoci Biblie alebo
inej svätej knihy, je práve skutočnosť
reinkarnácie a je treba dúfať, že jej
hlásatelia nebudú musieť 300 rokov
čakať na cirkevnú rehabilitáciu, ako
tomu bolo v prípade Galileiho. No i
tak i v Biblii nájdeme miesta, ktoré
o vedomí opätovného vteľovania ne-
priamo svedčia.

Nehľadiac na to, že idea reinkar-
nácie sa tradovala v tajnom židov-
skom učení, zachytenom v neskoršej
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Ján Krstiteľ káže v divočine

Kabale, nájdeme v poslednej knihe
Starého Zákona v proroctve Mala-
chiášovom slová: “Hľa, pošlem vám
proroka Eliáša, skôr ako príde veľký
a hrozný deň Pána.” (Mal. 3, 23).
Práve tento druhý príchod najväčšie-
ho izraelského proroka Eliáša spája
Starý Zákon so Zákonom Novým, a
to v postave Jána Krstiteľa, v ktorom
znovuzrodený Eliáš býval videný.
Už pred Jánovým narodením zves-
tuje archanjel Gabriel jeho otcovi
Zachariášovi: “...príde v duchu a si-
le Eliášovej.” (Luk. 1, 17). Predsta-
va o druhom Eliášovom príchode
bola v židovstve obecne rozšírená,
a preto sa kňazi a levitovia
pýtajú Jána Krstiteľa “si ty
Eliáš?” Ak na to Ján odpo-
vedá “nie som” (Ján 1, 21),
tak to jednoducho znamená,
že si svojej minulej inkar-
nácie - rovnako ako úplná
väčšina ľudí - nie je vedomý;
Nehľadiac na to, že jeho vý-
poveď nie je taká dôrazná
(úk eimi), ako keď predtým
(Ján 1, 20) popiera, že by bol
Kristom (ego úk eimi), je
skôr rozhodujúce, že ho s
Eliášom stotožňuje Kristus
sám: “on je Eliáš” (Mat. 11,
14) s predchádzajúcim “ak
to chcete prijať”, ktoré pone-
cháva učeníkom vnútornú
slobodu poznania, ku ktoré-
mu dospeli až neskôr, po scé-
ne premeny: “Eliáš už pri-
šiel, ale nespoznali ho. Vtedy
pochopili učeníci, že im to
povedal o Jánovi Krstiteľo-
vi” (Mat. 17, 12-13). Tieto
slová sú zrozumiteľné, nie sú
dvojzmyselné a vysvetľovať ich iba
obrazne, ako sa to často stáva, by
bolo priveľmi umelé. Matúš, ktorý
vo svojom evanjeliu zdôrazňuje styč-
né body so Starým Zákonom, mal v
tomto ohľade určite na mysli napl-
nenie citovaného  Malachiášovho
proroctva.

Iným náznakom možnosti opä-
tovného vteľovania je scéna uzdra-
venia slepého od narodenia. “Kto
zhrešil, tento tu alebo jeho rodičia?”,
pýtajú sa učeníci (Ján 9, 2). Prvá
možnosť teda zrozumiteľne predpo-
kladá preexistenciu. V odmietavej
odpovedi Kristovej “ani on, ani jeho
rodičia” nie je obsiahnuté principiál-

ne popretie reinkarnácie. Ide tu len
o zvláštny prípad, pričom možnosť
vlastnej viny v živote pred týmto na-
rodením sa nevylučuje.

Treba si uvedomiť, že Nový Zá-
kon neobsahuje nejaký úplný sveto-
názorový systém, o ten v jeho posol-
stve ani nešlo, lebo kresťanstvo vo
svojej podstate nie je ani učením ani
dogmou, ale pravým životom, ale na
rôznych miestach je vedomie takého
systému predpokladané: keď napr.
Pavol hovorí o svojom “vytrhnutí”
do tretieho neba (2. Kor. 12, 2) a
naznačuje tak akosi mimochodom
existenciu rôznych sfér duchovného

sveta alebo keď menuje rády nebes-
kých hierarchií, ktoré boli jeho po-
slucháčom či adresátom jeho epiš-
tol niečím samozrejmým, o čom ne-
bolo treba rozvíjať nejaké podrobné
výklady. Do rovnakej kategórie ne-
pochybne patria i citované náznaky
vedomia o znovuvteľovaní.

Cirkevní kritici učenia reinkarná-
cie poukazujú niekedy na Pavlov vý-
rok v epištole Židom (9, 27), ktorý
má údajne dosvedčovať, že človek
umiera iba raz. V preklade Kralic-
kej biblie, ktorý lepšie zodpovedá
pôvodnému gréckemu, príp. i latin-
skému textu ako nový preklad eku-
menický, sa hovorí: “a ako ľudia raz

musia zomrieť a potom bude súd” -
čo svojím zmyslom zodpovedá bež-
nému úsloviu “každý raz musí zo-
mrieť”. V súčasnom ekumenickom
preklade sa celkom nadbytočne
vkladá slovko “iba” (“každý človek
iba raz zomiera”), čo dáva vete až
priveľmi konkrétny zmysel. Pavol
totiž uvádza tento výrok iba ako pri-
rovnanie k jednorazovosti Kristovej
obete.Výrok totiž pokračuje: “Tak i
Kristus je raz obetovaný, aby oslo-
bodil mnohých ľudí od hriechu; dru-
hý raz bez hriechu ukáže sa tým, kto-
rí ho čakajú k spaseniu.” Smrť je to-
tiž vždy niečím jednorazovým, čo

ukončuje prítomný pozem-
ský život, po ktorom nasle-
duje súd - i z hľadiska uče-
nia reinkarnácie. Pavlovi tu
ide iba o to, aby človek z
tohto zážitku jednorazovosti
smrti pochopil i jednorazo-
vosť Kristovej obete i jeho
druhý príchod za celkom
iných podmienok. Predsta-
va “posledného súdu” pri-
tom nijako nevylučuje zá-
žitok súdu po každom úmr-
tí.

Ako ďalšie nepriame
svedectvo možno uviesť po-
slednú knihu Nového Záko-
na - Jánovu Apokalypsu.
Obrazy Apokalypsy totiž
naznačujú vývoj ľudstva,
ktoré sa postupne otvára
Kristovi, pričom dejiskom
tohto vývoja je striedavo ne-
bo a Zem. Rytmami tohto
vývoja môže každý človek
prechádzať  jednotlivými
epochami až k poslednému

súdu iba opätovným vteľovaním -
ako to tušil i Lessing. Vystupuje pri-
tom striedavo k vrcholom na rôz-
nych stupňoch blaženosti, aby potom
opäť zostúpil na Zem a nakoniec do-
spel až k cieľu celého vývoja ľudstva
- v obraze nového Jeruzalema, kto-
rý spája nebo so Zemou. Tieto obra-
zy možno pochopiť iba keď nimi
ľudstvo prechádza po stupňoch ako
celok, t. j. všetci ľudia, každý človek
individuálne.

Ide v podstate o vývoj ľudského
vedomia, jeho postupné rozširovanie
a premeny, ktoré sú pochopiteľné iba
z hľadiska reinkarnácie, ktorá na-
opak sama nadobúda z tohto pohľa-
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du svoj zmysel. Tento faktor vývoja
- nie v zmysle darwinizmu, ale v
zmysle vnútorných schopností člo-
veka, ako sa prejavujú v jeho vedomí
- cirkevnému učeniu chýba. Cirkev
síce právom stavia biblické poňatie
lineárnosti času oproti východnému
obrazu cyklického diania, ale chápe
ho iba ako neopakovateľný beh času
a sled udalostí, bez podstatných pre-
mien a vývojových stupňov.

To sa samozrejme odráža i v cir-
kevnej eschatológii, ako katolíckej,
tak i protestantskej, aj keď sú medzi
nimi podstatné rozdiely.

V katolíckej cirkvi potom, čo v
6. storočí bola Platónova a Origeno-
va predstava o preexistencii duše za-
vrhnutá, prevládol tzv. kreatinizmus,
podľa ktorého Boh tvorí dušu z ničo-
ho, súčasne so vznikom tela. Túto
predstavu má ale na svedomí tiež po-
hanský filozof - Aristoteles. Zatiaľ
čo on ju však vyslovuje celkom zdr-
žanlivo, cirkev ju formuluje úplne
jednoznačne a dogmaticky. Podľa jej
učenia je teda duša nesmrteľná a po
smrti tela prichádza alebo do večnej
blaženosti - po prípadnom dočas-
nom pobyte v očistci - alebo do več-
ného zatratenia. Pri poslednom súde
sa jej znovu vracia stratené telo - z
mäsa a kostí ako je dnešné, ale oslá-
vené; spaseným pre väčšiu blaže-
nosť, zatrateným pre väčšie trápenie.
To slávnostne prehlásil r. 1336 pápež
Benedikt II. a znovu to potvrdili na
koncile vo Florencii r. 1439. Je ale
otázne, či možno pravdu zistiť hlaso-
vaním, ako sa to robilo na konciloch,
kde sa formulovali príslušné dogmy,
ktoré sú najťažšou prekážkou slo-
bodného poznania. Treba povedať,
že takáto predstava o posledných ve-
ciach človeka, ktorá zodpovedá du-
ševným náladám stredoveku, je pre
vedomie dnešného človeka, najmä
duchovne sa usilujúceho, dosť neu-
spokojivá a vyvoláva rad znepoko-
jivých otázok. Napr.:

1) ak človek dosahuje večnú bla-
ženosť alebo zatratenie už po smrti,
načo ešte posledný súd? To jeho vý-
znam a zmysel znižuje, a preto ho
tiež protestantská teológia odmieta.

2) Hrubo materialistická predsta-
va vzkrieseného tela z mäsa a kostí
je v rozpore s Ježišovou odpoveďou
na otázku saducea, komu bude patriť
po vzkriesení žena, ktorá sa postup-

ne vydala za sedem bratov; (Mat. 22,
23 - 28) ”nebudú sa ani ženiť, ani
vydávať,ale budú ako anjeli Boží v
nebi” (Mat. 22, 30). Táto odpoveď
zreteľne naznačuje, že tu nebude ni-
jaké telo z mäsa a kostí, ale telo du-
chovné, aké majú anjeli! K tejto
otázke sa ešte vrátime.

3) Predstava a dichotómii člove-
ka, t. j., že človek pozostáva z duše
a tela, ktoré tvoria istú jednotu, do-
časne rozdelenú smrťou a znovu
zjednotenú pri poslednom súde, má
svoj historický pôvod a nezodpo-
vedá tomu, čo je možné vyčítať jed-
nak z Evanjelia, ale i z Pavlových lis-
tov a čo bolo úplne samozrejmé pre
ranokresťanských učiteľov, ako bol
Klement Alexandrijský alebo Ori-
genes, totiž, že celú bytosť človeka
tvoria 3 zložky: telo, duša a duch -
teda trichotómia, ktorú odstránil až
r. 869 koncil v Carihrade s odôvod-
nením, že človek môže mať iba jed-
nu a nie “dve duše”, ako sa tu mylne
interpretoval pojem duchovnej a du-
ševnej zložky človeka. Tá vyplýva
zreteľne napr. i z Máriinho chválo-
spevu: “Moja duša velebí Pána a môj
duch plesá v Bohu, mojom Spasite-
ľovi” (Luk. 1, 46, 47) alebo na viace-
rých miestach z Pavlových listov, kde
sa zreteľne rozlišuje sóma (telo),
psyché (duša) a pneuma (duch).
Alebo u Origena, pre ktorého duch
nebol iba obyčajným intelektom, ale
tvorivou, večnou bytosťou, zatiaľ čo
duša bytosťou prijímajúcou a časo-
vou, iba sprostredkovateľom medzi
duchom a telom. Toto vedomie sa
potom udržovalo aj v neskoršej kres-
ťanskej ezoterike, najmä rosenkruci-
ánskej, ako o tom svedčí rad rosen-
kruciánskych spisov zo 16.-18. sto-
ročia.

Práve vo svojej trichotómii, vo
svojej bytostnej trojčlennosti, zrkadlí
človek v malom Božskú Trojicu, k
obrazu ktorej bol stvorený. Zastre-
tie vedomia pre to, čo je jeho vlast-
ným duchovným jadrom - jeho ja -
ku ktorému došlo v cirkevnom uče-
ní, pripravilo vývoj, ktorý vyvrcho-
lil v materialistickej vede 19. - 20.
storočia, ktorý nepovažuje za samo-
statnú ľudskú entitu ani ľudskú du-
šu, ale vidí v nej iba pojem, vyjadru-
júci funkciu mozgu.

Rovnako blízko k materialistické-
mu chápaniu majú eschatologické

výklady protestantskej teológie, v
ktorých prevláda tzv. traducioniz-
mus, t. j. názor, že duša vzniká spo-
lu s telom ako odnož rodičovskej
substancie a je spolu s týmto telom
neodlúčiteľne spojená. Smrť je po-
tom smrťou “raz navždy”, postihuje
celého človeka a vrhá ho do ničoty,
či do stavu spánku, kde ostáva iba v
pamäti Boha (psychopannichia), z
ktorého je prebudený alebo Bohom
opäť stvorený až v deň posledného sú-
du (tiež názor svedkov Jehovových).
Tým sa na rozdiel od katolíckeho po-
ňatia zdôrazňuje základný a rozho-
dujúci význam posledného súdu.

Treba povedať, že takýto názor
v kresťanstve nikdy nejestvoval, pre-
tože tu bola skúsenosť prežívania
mimo tela, nezávislej existencie
duše. Učenie o tzv. “úplnej smrti”
(Ganztot), nie je v súlade s výpo-
veďami Biblie, ktoré na mnohých
miestach dokladajú, hoci často iba
čiastočne a náznakovo, oddelené by-
tie duše od tela, napr. v podobenstve
o Lazarovi (Luk. 14, 19-31), vzkrie-
senie dcéry Jairovej (Luk. 8, 55), v
Apokalypse (2, 11; 20, 6, 14; 21, 8),
potom najmä vo výrokoch ako “ne-
bojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, lebo
dušu zabiť nemôžu” (Mat. 10, 28) a
pod. Učenie o “úplnej smrti” vo svet-
le Biblie proste neobstojí.

Obidve interpretácie - katolícka
ako aj protestantská - majú spoločnú
jednu zásadnú nelogickosť: ak duša
vznikla až pri narodení, ako je mož-
né, že je potom po smrti večná? Lo-
gika veci si vyžaduje, že to, čo má
počiatok v čase, musí tiež v čase
končiť - táto predstava nevyhnutne
nahráva materialistickému názoru. A
naopak, ak sme presvedčení o več-
nom bytí duše po smrti, potom logic-
ky dospejeme k predstave jej več-
nosti i pred narodením, teda k pre-
existencii duše, ako ju hlásal Orige-
nes a mnohí iní kresťanskí učitelia a
ako to tiež zodpovedá skutočnosti
opätovného vteľovania. Večný život
iba po smrti je vlastne iba polovič-
nou “večnosťou”, čo je samo o sebe
rozporom. R. Steiner preto hovorí:
“Nesmrteľnosť, nenarodenosť - kto
chápe oboje, až potom pochopí več-
nosť”, t. j. celú večnosť. Postexisten-
cia nevyhnutne predpokladá preexis-
tenciu.

Dokončenie v budúcom čísle

janyjany
Text napísaný písacím strojom
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Reinkarnácia a kresťanstvo

dôstojnosť človeka spočíva práve v
tom, že je ako obraz Boží individuál-
nou duchovnou bytosťou, bytosťou
ja, ktorú dichotomické učenie cirkvi
o človeku ako bytosti len s dušou a
telom, tragicky stratilo. Na rozdiel
od ostatných tvorov je každý jed-
notlivý človek druhom sám pre se-
ba a prekonáva svoj vlastný vývoj,
svoj vlastný osud spolu s ľudstvom
ako celkom.Tento vývoj má svoje
kauzálne súvislosti a má tiež svoj cieľ,
ktorý z kozmického aspektu nie je
možné dosiahnuť počas jediného
dlhšieho alebo kratšieho pozem-
ského života, ale počas radu životov,
v ktorých človek jednak zbiera plo-
dy predchádzajúcich životov, jednak
vyrovnáva svoje omyly a previne-
nia, čo dáva ľudským osudom inak
nevysvetliteľnú rozdielnosť a pes-
trosť. O aké súvislosti pritom ide a
k akému cieľu tento vývoj smeruje,
na to sa z hľadiska západnej kres-
ťanskej duchovnej kultúry pokúša
odpovedať antropozofia R. Steinera.

Idea reinkarnácie a karmy tu ne-
má nejakú vágnu formu tušenia,
snenia alebo zbožných prianí, ale je
rezultátom svedomitého duchovné-
ho bádania,ktoré nadväzuje na poz-
natky súčasnej vedy, založené na
zmyslovom pozorovaní, ale zameria-
va sa pritom na rozšírenie vedomia
človeka, za hranice, touto vedou sta-
novené, t. j. do nadzmyslovej oblas-
ti, ktorá je zvláštnym svetom príčin.
A v tomto svete príčin môže nájsť
okrem iného aj skutočnosť reinkar-
nácie a karmy - čiže nie ako teóriu,
ale ako skúsenosť.

Ide o umocnenie poznávacej
schopnosti, ktorého východiskom
nie sú nejaké dychové či telesné cvi-
čenia, ako ich používa joga, ani me-
diálne, hypnotické, či drogové prak-
tiky, ako ich rozvíja súčasná experi-
mentálna psychiatria, parapsycholó-
gia či psychotronika, ale najbdelej-
šie duševné schopnosti človeka, t. j.
myslenie.

Cvičením koncentrácie a medi-
tácie sa myslenie, ktoré je samo o

sebe niečím nadzmyslovým, postup-
ne odpútava od závislosti na zmys-
lovom vnímaní a obracia sa samo
na seba, t. j. na silu, ktorou je nese-
né.

Táto sila je niečím nadzmyslo-
vým, a preto prostredníctvom nej
môže človek preniknúť za prah
zmyslových skutočností, do vlastnej
sféry ducha, a to pri plnom vedomí
ako to zodpovedá človeku na súčas-
nej kultúrnej úrovni, t. j. bez vízií,
halucinácií, extází či mediálnych sta-
vov, ktoré sa vyznačujú práve potlá-
čaním bdelého vedomia a sú iba ne-
žiadúcim atavizmom. V tom sa prá-
ve duchovná veda antropozofia zá-
sadne odlišuje od všetkých tzv.
okultných, najmä východných prak-
tík poznania, ktoré nie sú kontro-
lovateľné bdelým vedomím, a preto
nie sú bez omylov a ilúzií.

Prehĺbeným cvičením oživeného
myslenia tak možno vystupovať po
ďalších stupňoch poznania, ktoré
vedú okrem iného i ku skúsenosti
reinkarnácie.

1) k imaginácii, t. j. k obrazné-
mu vnímaniu duchovných skutoč-
ností, ktoré sa skrývajú za všetkým
zmyslovým ako jeho predobrazy či
archetypy, ktoré sa zrkadlia v uvoľ-
nenom éterickom tele. Už na tomto
stupni vedomia je možné dospieť k
zážitku nezávislosti vedomia na teles-
nosti, ktorá sa tu vníma ako niečo
objektívne, čo patrí vlastne k von-
kajšiemu svetu a je nám pre tento
život iba prepožičané - teda proti
cirkevnej dogme a domnelej jednote
tela a duše, ktorá je v skutočnosti
iba relatívnym, dočasným provizóri-
om.

2) Do hlbších vrstiev bytia pre-
niká vedomie na stupni inšpirácie,
t. j. vnútorného počutia a chápania
toho, čo bolo vnímané - zatiaľ čo v
imaginácii človek poznáva akési du-
chovné písmo, na stupni inšpirácie
sa ho učí čítať (čítanie okultného pís-
ma). Práve na tomto stupni možno
prežiť skutočnosť existencie ľudskej
individuality už pred pozemským

Dokončenie zo Sophie 9

Jedným z hlavných dôvodov pre-
existencie duše bola už pre Origena
skutočnosť nerovnosti ľudských osu-
dov a dĺžky života. Ak je človek na
Zemi iba raz, ako vysvetliť výrazné
rozdiely v osudoch jednotlivých ľu-
dí, pre ktorých často nie je pre prí-
tomný život nijaké vysvetlenie? Pre-
čo niekto zomiera už v detskom, do-
konca v dojčenskom veku, v rozkve-
te mladosti - po miliónoch, najmä
vo vojnách a iný sa dožíva bez ťaž-
kostí vysokej staroby? Aký zmysel
môže mať večnosť pre človeka po ne-
naplnenom živote, v ktorom nemo-
hol využiť všetky možnosti pozem-
ského života a najmä nemohol pre-
javiť svoju slobodnú vôľu, kvôli kto-
rej by mal byť spasený alebo zatra-
tený? Ako sa táto viditeľná nerov-
nosť vôbec zhoduje s Božou spra-
vodlivosťou?

Odvolávať sa iba abstraktne na
nejaký neprehľadný boží úsudok a
milosť znamená mlčky predpokladať
Stvoriteľa, ktorý sa z nejakého nepo-
chopiteľného rozmaru kruto zahrá-
va so životmi a osudmi svojich stvo-
rení - iba preto, aby im potom mo-
hol preukázať svoju milosť alebo ich
uvrhnúť do večného trápenia! Pred-
stava hodná skôr orientálneho des-
potu (a preto najmä výrazná napr.
v islame), ale nie kresťanského Boha
lásky, ktorý stvoril človeka ku svoj-
mu obrazu, a preto rešpektuje jeho
slobodu a ľudskú dôstojnosť. Táto

Zdeněk Váňa
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zrodením v duchovnom svete, teda
preexistencie, ako o nej učil už Pla-
tón a kresťanská gnóza, odsúdená
ako kacírstvo cirkvou, ktorá tu sta-
via dogmu proti skúsenosti.

3) Konečne, na najvyššom stup-
ni intuície môže vedomie dosiahnuť
plné spojenie s duchovným bytím a
nájsť v ňom svoje pravé ja - ako čistý
obraz kozmického, božského Ja. Na
tomto stupni môže potom človek
preniknúť úplne vedome do vlast-
ných minulých životov a nájsť tam
príčiny svojich osudov v prítomnom
živote, bez hypnózy alebo somnam-
bulických stavov, ako to popisuje vo
svojej knihe napr. Moody: bez po-
užitia drog alebo holotropné-
ho dýchania, ako to praktizu-
je napr. Stanislav Grof.

Takto je možné dospieť k
poznaniu, že reinkarnácia a
karma sú iba zvláštnou for-
mou svetovej zákonitosti, v
ktorej sa prejavuje spojenie
príčiny a účinku, rovnako
ako v iných javoch sveta. Ak
neuznáme, že ľudský život a
jeho také rozdielne osudy sú
prejavom zákonov kauzality,
potom musíme iba slepo veriť,
že sme iba hračkou nepre-
hľadných síl, či už ich nazýva-
me prozreteľnosť, ako to hlá-
sa cirkevné učenie alebo ná-
hodou, ktorá je uctievaným
božstvom materialistov a ate-
istov.

Kauzálne súvislosti ľudské-
ho pozemského života môžme
však pochopiť i určitou myš-
lienkovou úvahou, na ktorú
poukazuje R. Steiner. Môžme
napr. poukázať na jav elastic-
kosti svetla, ktoré podľa poznatkov
fyziky sa nerozptyľuje do nekoneč-
na, ale ide až k určitej hranici a po-
tom sa vracia späť. Nejestvuje neko-
nečný priestor - fyzický svet je obme-
dzený a konečný. Napr. podľa synte-
tickej geometrie priamka nebeží do
nekonečna, ale vracia sa z druhej
strany späť: nekonečne vzdialený
bod vľavo je totožný s nekonečne
vzdialeným bodom vpravo.

Podobne ako s priestorom je to
aj s časom. Pri spätnom prežívaní
môžeme prestúpiť najskôr prah zro-
denia a preniknúť do vlastnej pre-
existencie v duchovnom svete. Ak
postupujeme stále ďalej, vraciame sa

opäť dolu na zem - do minulého po-
zemského života. Tam môžme nájsť
príčiny toho, čo prežívame v súčas-
nom pozemskom živote. Aby sme
pochopili logiku idey reinkarnácie
a karmy, treba si uvedomiť dve zák-
ladné veci:

1) Trojčlennú podstatu ľudskej
bytosti - telesnú, duševnú a ducho-
vnú - ako sme o nej hovorili už vyš-
šie. To, že oficiálne cirkevné učenie
od tejto trichotómie upustilo, i keď
o nej celkom jednoznačne hovoril
apoštol Pavol, je pre cirkev jedna z
hlavných prekážok k prijatiu myš-
lienky opätovného vteľovania.

Svojím telom patríme k fyzické-

mu druhu “človek” a podliehame zá-
konom dedičnosti, ktoré zdôrazňu-
je súčasná veda.

Svojou dušou, ktorá je spojni-
cou a sprostredkovateľom medzi te-
lom a duchom, podliehame záko-
nom osudu, ktorý sme si sami pri-
pravili - a to je zákon karmy.

Ako duchovná bytosť je každý
individuálny človek, na rozdiel od
zvierat, svojím vlastným druhom,
svetom sám pre seba. Ako taký je
nositeľom účinkov z jedného života
do druhého - podlieha zákonom re-
inkarnácie. Práve preto, že cirkev
tento podstatný článok ľudskej by-
tosti neuznáva, nemôže uznávať ani

opätovné vtelovanie.
Narodenie a smrť platí pre teles-

nosť a riadi sa zákonmi fyzického
sveta. Duša žije v prítomnom pozem-
skom živote podľa zákonov osudu a
spája tak jeho pominuteľnosť s več-
nosťou, ktorá je životom ľudského
ducha.

2) Druhým hľadiskom je tu sku-
točnosť vývoja, o ktorej sme tu tiež
už hovorili, a ktorá chýba ako cir-
kevnému učeniu, tak i tradičnému
východnému učeniu reinkarnácie.
Ide tu predovšetkým o jeho vnútor-
nú stránku, t. j. o vývoj vedomia.
Ak uznáme skutočnosť, že každý člo-
vek je druhom sám pre seba, potom

nemôžeme hovoriť o vývoji
ľudstva ako celku bez toho,
že by sa každá jednotlivá ľud-
ská bytosť na ňom nepodie-
ľala. Každý človek v sebe ne-
sie všetky doterajšie vývojové
stupne a skrýva v sebe zárod-
ky všetkých ďalších stupňov.
Vývoj ľudstva by nemal ni-
jaký zmysel, keby jeho stup-
ňami neprechádzala každá in-
dividuálna ľudská bytosť a
nevyvíjala sa spolu s ním. to
pochopil už v 18. storočí G.
E. Lessing; až v spojení s
faktorom vývoja dostáva opä-
tovné vteľovanie svoj zmysel.

Preto tiež považoval R.
Steiner takto chápanú ideu
reinkarnácie a karmy za jed-
nu z hlavných úloh antropo-
zofie v západnom kultúrnom
svete.

Ak mnoho vecí, ktoré nás
stretávajú v tomto živote, po-
chádza z minulých inkarná-
cií, o ktorých v normálnom

vedomí nič nevieme, vznikne pri-
rodzene námietka: ako je to teda s
našou slobodou? Nenahráva to
náladám fatalizmu?

Na to musíme odpovedať zápor-
ne. Podmienenosť môjho osudu ne-
obmedzuje moju slobodu práve tak,
ako ju neobmedzuje to, že sa nasťa-
hujem do domu, ktorý som si sám
predtým postavil. Aj ked som svo-
jím rozhodnutím stavať dom do istej
miery vopred určil svoju budúcnosť
- a v tom je prvok nutnosti - mám
úplnú slobodu chovať sa v tomto
dome múdro alebo hlúpo, a tak si
sám ovplyvniť svoju ďalšiu budúc-
nosť. V ľudskom živote sa neustále

Gustave Doré: Zmŕtvychvstanie
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prelína prvok nevyhnutnosti a slo-
body. Zákon kauzality v ľudskom
osude teda slobodu nevylučuje.

Druhou otázkou môže byť: je
opätovné vteľovanie večným kolo-
behom, ako ho hlása východné uče-
nie alebo má svoj počiatok a koniec?

Táto otázka súvisí s hlbokým roz-
dielom medzi pozemským bytím a
posmrtným bytím v duchovnom
svete, ktorý je príznačný pre vedo-
mie človeka dnešnej doby. Ilustruje
to príbeh, ktorý sa rozpráva o dvoch
priateľoch - mníchoch, ktorí mno-
ho rozmýšľali o posmrtnom živote a
zápasili pritom s mnohými pochyb-
nosťami. Nakoniec sa dohodli, že
ten, kto z nich prvý zomrie, zjaví sa
v noci druhému a naznačí mu sku-
točnosť jedným slovom: taliter - je
to tak, ako sme si to predstavovali
podľa učenia cirkvi, aliter - je to ináč.
Po rokoch sa stalo, že jeden z nich
zomrel a skutočne sa zjavil v noci
druhému, ale nepovedal iba jedno,
ale dve slová: totaliter aliter - je to
celkom ináč!

Je to naozaj tak, že prežívanie v
duchovnom svete je celkom iné od
pozemského, a to preto, že človek sa
počas svojho vývinu ponoril až pri-
veľmi hlboko do svojej telesnosti,
takže sa s ňou mylne stotožňuje (viď
cirkevné učenie o neoddeliteľnosti
duše a tela) a cíti sa tak silno odde-
lený od duchovného sveta - od sve-
ta príčin, ktorý však i tak v jeho ži-
vote pôsobí. Preto sa tiež bojí na ze-
mi smrti - pre neistotu, čo je po nej.
Naproti tomu v živote po smrti sa
ocitá v nesmiernej plnosti zážitkov -
až v priveľmi veľkej istote, kedy si
uvedomuje svoje omyly a túži opäť
po zemi, ako po jedinom mieste, kde
ich môže napraviť a kde sa môže
stále vyvíjať. To súvisí práve s vý-
vojom vedomia. V minulosti tu taký
ostrý rozdiel medzi vedomím v po-
zemskom živote a po smrti nebol.
Napr. človeku v starom Egypte pre-
nikali do jeho pozemského života
snové obrazy duchovného sveta a
naopak, po smrti ešte silno doznieva-
li dojmy z pozemského života - a to
tiež určovalo ráz egyptskej kultúry.

Čím ďalej by sme takto prenikali do
minulosti, tým sú tieto rozdiely ne-
patrnejšie, až nakoniec celkom miz-
nú - potom sa už nedá hovoriť o
reinkarnácii.

Tak majú opätovné životy svoj
počiatok v čase a budú mať v budúc-
nosti i svoj koniec, a to postupným
prenikaním vedomia duchovného
sveta do obyčajného vedomia. Ke-
dysi to dosiahol svojou cestou, pri-
meranou svojej dobe, Budha. Dnes
sa o to usiluje celkom inou cestou,
primeranou vývojovému stupňu
dnešného človeka - cestou kresťan-
skou - cestou antropozofie.

Prichádzame tak k otázke cieľa
opätovného vteľovania a jeho spo-
jitosti so zvesťou Evanjelia. Čím sa
vlastne odlišuje kresťanstvo od os-
tatných svetových náboženstiev?

R. Steiner vždy zdôrazňoval, že
Kristus pôsobí vo všetkých veľkých
náboženstvách, hoci pod rôznymi
menami. Preto majú svoje oprávne-
nie universalistické snahy, nech pri-
chádzajú z Východu, napr. u takých
osobností ako bol Ramakrišna, Ra-
bíndranáth Thákur, Rádhakrišnan,
Šrí Aurobindo alebo na Západe v
rôznych formách ekumenizmu s
myšlienkou tolerancie a úcty k rôz-
nym formám zbožnosti.

I tak tu je určitý podstatný roz-
diel, ktorý postrehol už v minulom
storočí nemecký filozof Schelling,
keď vo svojej filozofii Zjavenia píše:
“Kristus nie je učiteľom, ako sa obvykle
tvrdí, Kristus nie je zakladateľom, on
je obsahom kresťanstva.” V tom je
základný rozdiel od iných nábožen-
stiev.

Historické štúdium môže pouká-
zať na podobnosti kresťanstva s ná-
boženským prostredím neskorého ži-
dovstva, antiky, s mysterióznymi
kultami, s hnutím Essejských, na
styčné body s budhizmom a iné sú-
vislosti, ktoré by mohli spochybniť
originalitu kresťanského učenia.
Uniká však pritom pravá skutočnosť
kresťanstva, na ktorú upozorňoval

R. Steiner už od r. 1902.
To nové, čo Kristus priniesol, nie

je učenie, ale on sám: vstup božskej
bytosti do pozemského sveta ľudí,
obetný čin na Golgote a zmŕtvych-
vstanie. To je tiež hlavný obsah
apoštolského zvestovania. Až po-
tom, v ďalšej fáze vývoja, sa z toho
začalo vyvíjať i učenie, ktoré na tú-
to základnú skutočnosť poukazova-
lo. To, čo priniesol Kristus, nepatrí
vlastne do radu založenia nábožen-
stva, ale do roviny stvorenia, ako
2. akt stvorenia človeka.

Stvorenie človeka, o ktorom ho-
vorí Genesis, sa týkalo telesnosti
človeka a nebolo ešte konečným cie-
ľom: bytosť povolaná k obrazu Bo-
žiemu, musela dostať ešte vnútorný
obsah, t. j. samostatné, slobodné ja.
Počiatkom tohto vývoja bol hlbší
pád do hmoty (“pád do hriechu”),
ako ho opisuje 2. kapitola Genézy.
Následkom tohto pádu bola smrť -
nie ako trest, ale ako milosť, aby
človek nechcel tento padlý stav, t.j.
izolované egoistické ja zvečniť.

Ako vykúpenie prináša Kristus
božskú silu nesebeckému egu, ktoré
je schopné odovzdávať sa v láske.
Tým sa práve začína akt stvorenia,
ktorý by bol možný iba obetným zo-
stupom Kristovým k človeku - rov-
nakou cestou, ktorú človek prešiel
pri svojom páde, so všetkými dôsled-
kami ľudskej telesnosti, vrátane smr-
ti. Ak v smrti dospel Kristus úplne
k človeku a spojil sa tak s ľudstvom,
v zmŕtvychvstaní kráča pred ním a
vedie ho do budúcnosti. Práve zmŕt-
vychvstanie, bez ktorého by bolo
“zbytočné naše kázanie”, ako hovo-
rí Pavol, je onou centrálnou uda-
losťou, oným vykúpením, lebo zna-
mená premenu, preduchovnenie
ľudského tela, ktoré malo byť ná-
strojom človeka k vedomiu seba sa-
mého, prepadlo však smrti, pretože
sa ľudské sebavedomie stalo egois-
tickým, odlúčeným od duchovného
sveta.

Vstupom Kristovým do ľudskej
existencie došlo k premene a rozší-
reniu ľudstva, uskutočnil sa praob-
raz človeka na zemi. Kristus vstal z
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Z kroniky Akaša:

Lemurská rasa
Rudolf Steiner

Zde se sdìluje èást z aka-
šické kroniky, která se vzta-
huje na velmi dávný pravìk
ve vývoji lidstva. Tato doba
pøedchází oné, která byla vy-
líèena v minulých popisech.
Jedná se o tøetí základní rasu,
o níž se øíká v theosofických
knihách, že obývala lemurský
kontinent. Tento kontinent le-
žel - ve smyslu tìchto knih - na
jih od Asie, rozprostíral se však
asi od Ceylonu až k Madagas-
karu. Také dnešní jižní Asie a
èást Afriky k nìmu náležely. I
když byla vynaložena všemožná
peèlivost pøi zkoumání “akašické
kroniky”, tak musí být pøece zdù-
raznìno, že nikde se pro toto
sdìlení nemá uplatòovat jakýko-
liv dogmatický charakter. Jestli-
že již ètení o vìcech a událostech,
které jsou tak vzdáleny souèasné
dobì, není snadné, tak skýtá pøe-
klad zøeného a rozluštìného do
souèasné øeèi témìø nepøekona-
telné pøekážky. Èasové údaje bu-
dou uèinìny pozdìji. Budou lépe
srozumitelné, když bude probrá-
na celá lemurská doba a také ješ-
tì doba naší (páté) základní rasy
až do souèasnosti. Vìci, jež jsou
zde sdìlovány, jsou také pro
okultistu, který je ète po prvé,
pøekvapující, aè toto slovo není
zcela výstižné. Proto je smí sdìlo-
vat jen po nejpeèlivìjším zkou-
mání.

mŕtvych nielen ako Boh, ale i ako
človek, a tým sa stal “novým Ada-
mom”, prvorodencom nového ľud-
stva, spoločným ja ľudstva (“ja všet-
kých ja”, ako hovorí Novalis). Člo-
veku tak bola daná možnosť, aby sa
na tejto premene podieľal, zo slobod-
ného vnútorného úsilia a v spojení
s Kristom. Možno povedať: Kristus
sa stal človekom, aby sa človek mo-
hol stať Kristom, lebo, ako sa hovo-
rí v kázni na hore (Mat. 5, 48), sa
má stať dokonalým “ako Otec váš
na nebesiach je dokonalý.” Na konci
svojho vývoja, ako jeho výsledok a
cieľ, by mal človek mať ono preme-
nené duchovné telo zmŕtvychvsta-
nia ako dokonalý nástroj pravého
ja.

Kristus tento ideál, zmysel a cieľ
ľudskej existencie uskutočnil. Jeho
život, smrť a zmŕtvychvstanie je jedi-
nečnou a v dejinách neopakovateľ-
nou udalosťou, a preto sa už nepo-
trebuje ďalej vtelovať, je spojený tr-
valo s ľudstvom a pôsobí v duchov-
nej sfére Zeme.

Človek sa však k rovnakému ide-
álu a cieľu môže približovať len po-
stupne, v rade inkarnácií, dokiaľ ne-
dosiahne ten istý stupeň, dokiaľ neu-
skutoční Krista v sebe. Na to jeden
ľudský život nestačí. Až po dosiah-
nutí tohto cieľa - pri “poslednom sú-
de” - nebude už ďalšie vteľovanie po-
trebné.

Tak sa idea reinkarnácie javí ako
organická časť kresťanského obra-
zu sveta a vypĺňa doterajšiu eschato-
logickú medzeru v cirkevnom učení.

Pohľadom na túto ideu získava
kresťanský obraz svoju úplnosť, idea
opätovného vteľovania sa tak sama
v pravom zmysle stáva niečím evi-
dentným až v spojení s centrálnou
udalosťou Kristovou. Možno preto
dúfať, že i cirkevné učenie sa postup-
ne dopracuje k tomuto poznaniu.

Ide ale o poznanie, ktoré nemož-
no prijímať ako dogmu so slepou
vierou v nejakú vonkajšiu autoritu.
Nie je ani abstraktnou teóriou, ktorá
by bola výsledkom obyčajnej myš-
lienkovej špekulácie.

Je to duchovný poznatok, ľudská
skúsenosť, ktorú možno prijímať iba
k vlastnej nepredpojatej úvahe či k
vlastnému overeniu, a to v plnej
vnútornej slobode - celkom v zmys-
le slov Kristových o Jánovi Krstite-
ľovi: “on je Eliáš, ak to chcete prijať”!

Ètvrté (atlantické) základní rase
pøedcházela tak zvaná lemurská.
Za jejího vývoje se udály se Zemí a
èlovìkem skuteènosti nejvìtšího
významu. Avšak zde se má nejprve
nìco øíci o charakteru této základ-
ní rasy po tìchto skuteènostech, a
teprve potom se zabývat tìmito
skuteènostmi.

U této rasy nebyla ještì v pod-
statì vyvinuta pamì�. Lidé si sice
mohli èinit pøedstavy o vìcech a
událostech, ale tyto pøedstavy ne-
utkvívaly ve vzpomínce. Proto také
ještì nemìli žádné øeèi ve vlastním
slova smyslu. Co mohli takto vy-
tváøet, byly spíše pøírodní hlásky,
které vyjadøovaly jejich pocity, li-
bost, radost, bolest a tak dále, které
však neoznaèovaly vnìjší vìci. Ale
jejich pøedstavy mìly zcela jinou
sílu než pøedstavy pozdìjších lidí.
Touto silou pùsobili lidé na své
okolí. Jiní lidé, zvíøata, rostliny, do-
konce neživé pøedmìty mohli po-
ci�ovat tuto pùsobnost a být ovliv-
òováni pouhými pøedstavami. Tak
mohl Lemuøan svým druhùm sdì-
lovat nìco, aniž potøeboval øeè.
Toto sdìlení spoèívalo v jakémsi
“ètení myšlenek”.

Tuto sílu svých pøedstav èerpal
Lemuøan bezprostøednì z vìcí,
které ho obklopovaly. Proudila k
nìmu ze síly rùstu rostlin, z životní
síly zvíøat. Tak chápal rostliny a
zvíøata v jejich vnitøním tkaní a ži-
votì. Ano, on rozumìl také fyzic-




