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“Šiesty anjel vylial svoju čašu na veľkú 

rieku Eufrat a jej voda vyschla, aby sa 
pripravila cesta kráľom od východu slnka. 
A videl som troch nečistých duchov ako 
žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy 
šelmy a z úst falošného proroka. To sú 
duchovia démonov...” /Zj.16,12-14/ 

Tieto tri žaby sú tu na konci tohto ti-
sícročia! 

P r v á žaba - je orientálne liečenie s 
duchovným pozadím. /Reiki, akupunktúra, 
akupresúra, bodové orientálne masáže, 
homeopatia.../. 

Táto žaba vyšla z tlamy /čínskeho/ 
draka. Jeho moc sa šíri cez orientálnu 
filozofiu, meditácie a cez tzv. alternatívnu 
medicínu. Za ňou je nečistý duch, ktorý 
ako žaba vyšiel z tlamy draka /diabla/. 

D r u h á žaba, ktorá vyšla z tlamy šel-
my sú tzv. bojové umenia Orientu /Číny, 
Japonska, Kórey/. Je mnoho druhov bojo-
vých umení. My si všimneme iba niekto-
rých. 

T r e t i a žaba od východu je jóga a s 
ňou spojené náboženské učenie a úcta 
gúrov, ktorí sa pokladajú za bohov. 

Guru Srí Chinmoj, ktorý sa pokladá za 
boha, robí misiu už aj na Slovensku. 

Guru Sai Baba tvrdí, že vraj je všemo-
húci a všaedeprítomný, a že je Mesiášom - 
Kristom. 

Guru Mahariši Maheš, zakladateľ 
transcendentálnej meditácie sa tiež pokla-
dá za boha. 

Guru Baghavan, sa nechal vyhlásiť za 
Budhu - Maystreiu. 

Guru Prabhupáda založil sektu Haré 
Krišna. Tiež sa pokladá za boha. 

Súčasný Dalajláma z Tibetu sa pokladá 
taktiež za vteleného boha a žiada si božskú 
úctu! 

Títo nečistí duchovia ako žaby vyšli z 
úst falošného proroka /Budhu/. Tieto žaby 
zamorili pohanským náboženstvom celú 
západnú civilizáciu a systematicky pokra-
čujú v likvidácii kresťanstva. Navyše sa 
tým ani netaja. 

Pohľad na bojové umenia 
orientálnych krajín. 

Pádom "železnej opony", čiže zači-
atkom deväťdesiatych rokov sa aj do 
našej vlasti, do našich krajín, začali 
šíriť takzvané “ázijské bojové ume-
nia”. Je ich veľmi veľa a my sme do-

nedávna poznali len málo z nich, snáď 
len karate a judo. Zrazu tu máme 
množstvo druhov ázijských bojových 
umení /taekwon-do, aikido, kung-fu, 
budo, tai-chi-chuan, nin-jitsu a iné/. 

Je to veľmi populárne, no zároveň 
aj veľmi nebezpečné. Naši ľudia, 
medzi nimi aj kresťania, si to vôbec 
neuvedomujú. Aby človek prijal 
nejakú cestu, musí k nej mať najprv 
sympatie. V posledných rokoch sa 
masovo šíria filmy, ktoré propagujú 
bojové umenia ČÍNY a JAPONSKA. 
Tieto filmy fascinujú mládež Európy a 
celého sveta. Po Európe cestujú 
majstri bojových umení, ktorí predvá-
dzajú svoje exhibície. 

Začiatkom každého školského roka 
sa v mnohých mestách Slovenska ob-
javujú náborové plagátiky, ktoré po-
zývajú mužov, ženy i deti od 12 rokov 
na pravidelné cvičenie, ktoré sa orga-
nizuje väčšinou v telocvičniach zá-
kladných, či stredných škôl. Kresťan-
skí rodičia, nič netušiac, pošlú svojho 
synka, či dcérku na toto cvičenie. Po-
važujú to za obyčajný športový tré-
ning, ktorý môže dieťaťu iba prospieť. 
Učiteľ, či tréner spočiatku nebude 
hovoriť nič o filozofii, či náboženstve. 
Cvičenca to však samo zláka horlivej-
šie sledovať filmy s touto tématikou, 
čítať knihy o bojových umeniach a 
nakoniec sa začne zaujímať aj o taj-
omstvo úspechu, čiže meditácie a filo-
zofiu s tým spojenú. Práve toto je však 
nebezpečné pre stratu živého spojenia 
s Kristom. 

Je len samozrejmé, že pre koho Pán 
Ježiš a spása duše je len frázou a nie 
životom, ten akékoľvek varovanie 
odmietne s povýšeneckým úsmevom!  

Svedectvo študenta: 
“Vyrástol som vo vzornej kresťan-

skej rodine. Ako každý mladý človek, 
túžil som v niečom vyniknúť a stať sa 
majstrom. Ako vzor som si zvolil 
majstra "Mijagi", zakladateľa štýlu 
Godžu-rju. Vstúpil som do verejnej 
školy Karate, ktorá práve vyučovala 
tento štýl. Tréning bol tvrdý a ťažký, 

ale zvládol som ho. Ukončil som vte-
dy štúdium na strednej škole. Na mon-
táži, kde som začal pracovať, som sa 
stretol s Kórejcom menom Korjo. Po-
stupne sme sa stali dobrými priateľmi. 
K téme - bojové umenie - sme prišli až 
neskôr. Začal ma učiť, čo to vlastne 
bojové umenie je. Naučil som sa nové 
perfektné techniky. Práve tento muž 
ma priviedol ku koreňu celého tohto 
systému - k prijatiu bojového ducha. 
Dá sa získať meditáciou, počas ktorej 
sa vedome otvárame zlému duchu, 
ktorý do nás vstúpi, pretvorí nás a 
vzbudí v nás bojového ducha. Okrad-
ne nás o Ježiša a z nášho vnútra začne 
vystupovať iba zlo, nenávisť a hnev. V 
každom človeku budeme vidieť iba 
nepriateľa. Namiesto pokoja získa 
človek v duši chaos a postupne stratí 
vieru. 

Žil som v klame, že som na správ-
nej ceste. Ale nastala situácia, že som 
bol zrazený, ako Šavol z koňa na ceste 
do Damašku. Pán Ježiš ma zachránil 
prostredníctvom bratov z charizmatic-
kej obnovy, ktorí mi ukázali smer k 
živému Ježišovi a s vierou sa za mňa 
modlili. Moje oslobodenie bolo trochu 
dramatické, ale ďakujem zaň Pánu 
Ježišovi, ktorý je víťazom nad silami 
temnoty. On ma oslobodil, uzdravil a 
povolal, aby som šiel za ním. NECH 
MU JE ZA TO VEČNÁ SLÁVA!”  

Kresťanstvo nemá nič proti športu 
a pohybu, ale v bojovom umení ide o 
cestu duchovnej apostázie(odpadu). 

New Age a bojové umenia 
Vyznavači New Age vidia stvore-

nie "nového človeka" pomocou prakti-

 DUCHOVNÁ    UMPA  
       Kres ťan a pohanské praktiky...     2. časť 
“Nechcem, aby ste boli spolo čníkmi démonov (tzv. energií).  
Nemôžete pi ť kalich Pánov aj kalich démonov.”       

1Kor 10, 20-21
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zovania najrôznejších fyzických cvi-
čení. Ide teda o vytvorenie športovo-
meditačnej syntézy. Táto našla svoje 
miesto predovšetkým v tzv. východ-
ných bojových umeniach. Tieto ume-
nia sú neoddeliteľnou súčasťou vý-
chodných meditácií! 

V čínskej kultúre je všeobecný 
kozmicko-morálny poriadok obsiahnu-
tý v pojme "tao". Východná pseudo-
mystika sa opiera o falošnú myšlienku 
/ideu/ smerovania človeka k "harmó-
nii" s tzv. vesmírnym poriadkom. 

Jednou z ciest vedúcich k údajné-
mu "prekračovaniu seba samého" a 
budenia v sebe driemajúcich potenci-
onálnych možností je tzv. cesta bojov-
níka. Po ovládnutí vlastnej duše i tela 
/psyché a soma/ dosahujú vraj najvyš-
ších poznaní! /pozn. Aký je to nezmy-
sel! Aké môže byť najvyššie poznanie 
bez Krista? Iba v Kristovi je plnosť 
všetkého poznania múdrosti..." /Kol 
2,3-4./ 

Meditácia, spojená s bojom, spočí-
va v otvorení zdrojov tzv. energie 
“Chi”. Bojovník sa poddáva silám, 
ktoré ho obklopujú, a ktoré si uvedo-
muje. /Pozn. Aké sú to sily? Sú to 
démonické sily,o ktorých sa hovorí vo 
sv.Písme. Tieto sily nemajú nič spo-
ločné s fyz.silami, ktoré môže veda 
identifikovať. Je jasné, že celý systém 
stojí na náboženskom, pohanskom 
základe a je vybudovaný na sebaz-
božštení, na pýche, ktorá Bohom pon-
úkaný prostriedok spásy a Božiu lásku 
pokladá za hlúposť a ide si touto ces-
tou, kedy počúva svojho bôžika, ktorý 
povedal už v raji: " Budete ako Boh! 
/Gen.3,5/ 

Tieto umenia sú c e s t o u , život-
ným štýlom. 

Slovo do - znamená- cesta: aikido, 
tae-kwon-do,... Toto sú falošné cesty 
spásy. Prorok Izaiáš hovorí na túto 
adresu: "My všetci sme blúdili ako 
ovce, všetci sme chodili vlastnou ces-
tou... To už je zločin - bojkotovať svo-
je svedomie, hlas Boží v nás a ne-
rešpektovať Bohom ponúkanú a danú 
(jedinú) CESTU SPÁSY! Touto 
CESTOU je JEŽIŠ, pravý BOH a pra-
vý ČLOVEK! 

V nikom inom nieto spásy, v žiad-
nej reinkarnácii, v žiadnej technike, to 
sú falošné cesty. Ježiš za nás trpel, 
zomrel a vstal zmŕtvych, ako už pred-
povedal prorok Izaiáš: "Opovrhnutý 

bol a opustený ľuďmi, muž bolesti. 
Ale on niesol naše nemoci, vzal na 
seba naše bolesti... On bol prebodnutý 
pre naše priestupky, zmučený pre naše 
neprávosti...jeho ranami sa nám dosta-
lo uzdravenia." /Iz 53,3-5/ 

Ježiš je jediný Spasiteľ, On o sebe 
povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Ži-
vot! /Jn 14, 6/ Žiadna orientálna cesta 
nevedie k spáse, ale naopak vedie k 
záhube. /Zj 16,13/ 

To, že táto cesta vedie k pomäteniu 
rozumu a modloslužbe, ktorá sa preja-
vuje v zbožňovaní nie-len seba, ale i 
zvierat, to každý, kriticky uvažujúci 
človek môže vidieť. V Tibete uctie-
vajú desiatky zvierat ako bôžikov. Im 
sa klaňajú a im prinášajú obete. V 
Indii je napríklad posvätným zvie-
raťom krava, v Číne je to úcta drakov 
a kadejakej inej hávede. Že toto pople-
tenie hláv a mozgov nastáva v dôsled-
ku odmietnutia hlasu Božieho vo sve-
domí je úplne jasne povedané v Bo-
žom slove, v liste Rimanom, kde je 
napísané: "Hoci poznali Boha, neoslá-
vili Ho ako Boha a neďakovali Mu, 
ale v "múdrosti" upadli do prevráte-
nosti a ich nerozumné srdce sa zatem-
nilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa 
bláznami. Zameniac slávu nepominu-
teľného Boha za podobnosť obrazu 
pominuteľného človeka, vtákov, 
štvornožcov a zemeplazov. Preto ich 
Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal ne-
čistote ...všetci tí, čo pravdu Božiu 
zamenili za lož, uctievali stvorené veci 
a slúžili im miesto Stvoriteľo-
vi..."/Rim l, 22-25/. 

Sklon k modlárstvu a odklon od 
pravého Boha je neustálym pokuše-
ním, ktoré sa snaží odviesť duše na 
túto falošnú cestu. Všetci proroci od 
Mojžiša až do dnešných dní museli 
proti tomuto klamu, tomuto nečistému 
duchu bojovať! Proroci nazývali mod-
lárstvo duchovným smilstvom. Boh za 
túto hriešnu činnosť trestal vyvolený 
národ tými najťažšími trestami. 

Prorok Izaiáš si posťažoval: 
"Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom 
Jakubov, lebo sú plní východného 
smilstva (nečistoty)!” /Iz 2,6/ 
 T e ch n iky: 

1. KARATE  
Používa metódu typickú pre filozofiu - 

pretváranie ľudského ducha cez kultiváciu 
tela, čo je tiež základom jógy!  

Hlása tiež spásu vlastnými silami bez 
Božej milosti: "Dobrovoľne zachránim 

všetky stvorenia". 
HIGAONNA, 10. dan, súčasný propa-

gátor filozofie vyjadrenej v karate, tvrdí: 
"Neodmietam celkom myšlienku športo-
vého karate, cítim, že je to jeden jeho 
rozmer alebo aspekt, ktorý veľmi spopula-
rizoval naše umenie. Ale skutočné karate 
je ako hlboká rieka; keď ho zregulujeme 
na šport, stráca svoju podstatu. Našim 
cieľom nie je niekoho poraziť v súťaži. 
Našim cieľom bolo vždy učenie a šírenie 
tohoto učenia! Toto sa realizuje odovzdá-
vaním techník a kata, ktoré sme zdedili po 
predkoch a musíme ich odovzdávať bud-
úcim pokoleniam!" 

Počas tzv. veľkých sľubov, ktoré zod-
povedajú ôsmim cestám budhistickej tra-
dície adept karate sľubuje: "budem vždy 
poslúchať Budhu, Dharmu a Sanghu". 
Sľubuje splnenie "reinkarnácie": "budem 
sa vždy nanovo rodiť v priaznivých pod-
mienkach” a "rozšírim sa do celého vesmí-
ru". 

/Pozn. Toto už nemá s kresťanstvom 
nič spoločné. Tu sa popiera nesmrteľná 
duša, osobný Boh, nebo či peklo, je to 
strata prirodzenej viery i viery v Krista, 
bez ktorého nik nemôže byť spasený. "Kto 
neuverí, bude zatratený". /Mk 16,16/ 

Postoj kresťana 
Protibiblické učenie a postoje spojené 

s týmto "športom" môžeme zhrnúť do 
týchto bodov: 

1. Úplná poslušnosť Budhovi a nie Pá-
nu Ježišovi! 

2. Reinkarnácia je poprením Evanjelia 
3. Stavanie sa na roveň Bohu: "Ja za-

chránim všetky stvorenia". 
Propagátor Higaonna tvrdí: "Karate sa 

nedá zregulovať na šport, stráca tak svoju 
podstatu... Jeho cieľom je šíriť učenie cez 
techniky a kata". Aké učenie? Akú filozo-
fiu? Filozofia, ktorá je základom karate má 
svoje korene v budhizme a hlása pantei-
zmus a tiež kult násilia. 

Taká filozofia a také učenie je nezluči-
teľné s kresťanstvom ! 

2. TAE KWON DO /tejkvondo/ 
Je kórejským bojovým umením podob-

ným karate. Mnoho odborníkov vidí jeho 
prameň v budhistických kláštoroch. Útoky 
a bloky sú vykonávané so špecifickým 
dýchaním, ktorého rytmus vychádza z 
presvedčenia o možnosti harmonizácie 
prechádzania energií medzi časťami ľud-
ského tela a kozmickými sférami prostred-
níctvom kanálov “mystickej” filozofie. 

Postoj kresťana 
O akých energiách sa tu hovorí? Aké 

kozmické sféry? Aká harmonizácia a spo-
jenie s nimi? Písmo sv. naproti tomu ho-
vorí: "Náš boj nie je proti telu a krvi, ale 
proti vládcom tohoto temného sveta, proti 
zlým duchom v nebeských sférach". /Ef 
6,12/ 
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My, kresťania vedieme duchovný boj 
proti temným kozmickým silám! Naproti 
tomu pohanstvo - a tu je jedna z jeho moc-
ných pák - Tae-kwon-do -ukazuje cestu 
harmonizácie a jednoty nie s pravým Bo-
hom Stvoriteľom a jediným Pánom vesmí-
ru, ale s protibožskými duchovnými "ener-
giami", ktoré Písmo sväté identifikuje ako 
démonov! 

3. KUNG FU 
Najznámejšia osobnosť Kung fu Bruce 

Lee sa stal prameňom mnohých moder-
ných mýtov o Kung fu. V roku 1973 náhle 
zomrel a symbolicky bol spálený v Hon-
gkongu. Podstata tohto systému je v po-
hanskom náboženstve v budhizme, taoiz-
me a konfucionizme. Učenie o JINE a 
JANGU a TAO patrí k falošným pohan-
ským pohľadom na človeka, na zmysel a 
cieľ života. Táto cesta vrcholí v tzv. "vy-
prázdnení", ktoré je zjednotením sa nie s 
pravým Bohom v pravej mystike, ale zjed-
notením sa s falošným božstvom v pseu-
domystike. 

4. JUJITSU /džiu-džicu/ 
Je spojením Kung fu s japonskými bo-

jovými umeniami. Sústreďuje sa na ume-
nie útočné a na zadávanie smrteľných 
úderov protivníkovi. Svojich adeptov učí 
poznávať všetky slabé miesta v tele "pro-
tivníka". 

Postoj kresťana 
Koreň je rovnaký, a to pohanstvo - ces-

ta od pravého Boha, jeho učenia, milosr-
denstva a lásky. Ježiš v evanjeliu neučil 
apoštolov ako majú zadávať smrteľné 
údery protivníkovi, ale učil ich, ako máme 
naozaj milovať svojich nepriateľov. 

Náš boj je proti klamstvu a duchu 
klamstva. "Diabol je luhár a vrah" /Jn 
8,44/. Tento luhár klame cez falošné nábo-
ženstvá, cez pohanstvo celé národy, a 
teraz, začiatkom III. tisícročia, sa snaží 
zničiť i kresťanstvo. Čo je to za šialenstvo 
od niektorých kresťanov, keď chcú zavád-
zať pohanské duchovné praktiky do kres-
ťanského života? Je to ako keď nalievajú 
jed do pohára s vodou, ktorou je Kristovo 
evanjelium. 

"Nie je žiadny súzvuk medzi svetlom a 
tmou, ani medzi Kristom a Beliálom" 
/ktorý je za pohanstvom a praktikami New 
Age/, /2Kor 6,15/. 

Božie slovo jasne hovorí: "Pohania 
obetujú démonom" /1Kor 10,20/. 

Ak niektorí chytráci z dokumentov 
koncilu rafinovane vytrhnú jednu vetu, že 
máme mať úctu k cudzím náboženstvám, 
táto veta, vytrhnutá zo súvislostí, nemôže 
zrušiť učenie Písma a tradície!  

Úctu máme mať i pred nepriateľom a 
dokonca sa od neho môžeme aj učiť. A my 
sa môžeme učiť aj od samotného diabla, 
ale iba jednu vec: vytrvalosť, ale nič viac! 

Celé II. tisícročie bol jednotný pohľad 

na pohanstvo a to taký, že sme povinní im 
zvestovať evanjelium podľa slov Ježišo-
vých: "Choďte do celého sveta, učte všet-
ky národy a získavajte mi učeníkov" /Mt 
28,19-20/. Tento príkaz platí aj dnes!!! 
Bohužiaľ, namiesto teba pohania hlásajú 
nám, kresťanom svoje “evanjelium” a my 
to s nadšením prijímame. 

5. JUDO /džudo/ 
Je v podstate, formou Jujitsu s tým, že 

neučí ako zabíjať protivníka. Založil ho v 
roku 1882 Jigoro Kano /1860-1938/, syn a 
vnuk samurajov, ktorí boli v službách 
cisára. 

Od čias 20. olympiády v Mníchove 
/1972/ sa bojové umenia stali olympijskou 
disciplínou a jediným z ázijských obrat-
ných umení prítomných na olympiádach 
bolo Judo. J. Jazarin, keď písal o duchu 
Juda, podotkol: "Tí, ktorí považujú Judo 
len za šport a silu s víťazstvom za jediné 
ciele, mýlia sa! Skutočným víťazstvom je 
naše oslobodenie: úplná elasticita ducha, 
ktorý riadi telo, ktoré je mu bezozbytku 
poslušné. Všetko ostatné je iba cvičením, 
prostriedkom k dosiahnutiu cieľa!" 

Kresťan sa pýta: "Aké oslobodenie? 
Od čoho?" Predsa najväčším otrokárom je 
diabol, hriech a starý človek v nás! Od 
týchto troch otrokárov môže oslobodiť iba 
Boh! Ježiš jasne hovorí: "Ak zostanete v 
mojom slove, poznáte pravdu a pravda vás 
oslobodí" /Jn 8,32/. Aby sme neboli na 
pochybách, o akú pravdu ide, hovorí: "Ja 
som pravda" /Jn 14,6/. "Ak vás Syn oslo-
bodí, budete naozaj slobodní" /Jn 8,36/. 

6. AIKIDO 
Japonský názov, ktorý sa dá preložiť 

ako cesta. ktorá vedie k zjednoteniu so 
všeobecným duchom. "KI" - znamená 
energiu, silu ducha obsiahnutú v kozme - 
filozofickú kategóriu východu. "AI" - 
znamená harmonizáciu, spoluprácu. "DO" 
- označuje cestu. 

Tvorcom Aikido bol Morihei Ueshiba, 
nar. r. 1883 neďaleko Osaky v rodine so 
starými samurajskými tradíciami, ktoré 
dlhé stáročia zachovávali tajomstvá spoje-
né s osobou a bojom samurajov. Prišiel k 
názoru, že idea boja a súperenia je úplne 
nezmyselná, pretože z pôvodu obojstran-
nej agresie vytvára len porazených. Víťazi 
neexistujú. Odmietol teda boj a vytvoril 
cestu harmónie kozmickej energie. 

Povedal, že ten, kto objaví tajomstvo 
Aikido, má celý vesmír v sebe a môže 
povedať: "Ja som /všemohúcim/ celým 
svetom.” 

"Náhle som pocítil, že sa celý svet za-
chvel v základoch a zlatavá duchovná 
energia zrodená zo zeme obklopila moje 
telo. Cítil som túto jasnosť mysle i tela. 
Porozumel som reči vtákov a začal chápať 
božské zámery. Práve vtedy som získal 
osvietenie. Pochopil som, že aikido je 

Božou láskou, duchom milujúcim všetký 
živé stvorenia... Od tej chvíle sa svet stal 
mojím domovom. Pochopil som, že mesi-
ac, slnko a hviezdy sú moje. Oslobodil 
som sa od žiadostivosti, nie len bohatstva, 
postavenia, či slávy, ale aj moci. Pochopil 
som, že aikido spočíva nie na porazení 
protivníka, a že tiež nie je zbraňou k zni-
čeniu sveta. "Čistým" duchom aikidom 
(budom) je prijímaný duch univerza vo 
svete, ochrana a úcta vo všetkých stvore-
niach prírody. Cieľom Aikida je učenie 
"Božej" lásky v skutočnom zmysle: ako 
starostlivosť o každú formu života." 

Postoj kresťana: 
Tu nejde o šport, ale o cestu k zjedno-

teniu s tzv. všeobecným duchom! Čo, ale-
bo kto je tzv. všeobecný duch?! Nie je to 
azda ten duch, ktorý mal podobu hada a 
sugestívne sa dokázal postaviť proti Boži-
emu slovu, spochybniť ho a chytiť do pas-
ce prvých ľudí, že vraj budú mať mimori-
adne poznanie (osvietenie) a mimoriadnu 
moc, a že budú ako Boh! (por. Gen 3,1-7) 

AI- teda znamená, harmóniu, spolu-
prácu. Ale s kým? S jediným a pravým 
Bohom, ktorý je láska? S Jeho Synom, 
ktorý je jediným a pravým Spasiteľom? S 
Duchom svätým, ktorý uvádza do tajom-
stva spásy a iba v Ňom môžeme volať k 
Bohu Abba- Otče!? Nie! Ale je tu nám 
prezentovaný iný, skrytý boh s malým “b”! 
Ide o iného ducha - s malým “d”! Tou 
harmóniou a spoluprácou je samozbožšte-
nie, odpad od pravého Boha a m o d l á r s 
t v o ! 

DO - je cesta modlárstva, cesta do zá-
huby! 

KI - je ten duch, ale nie Duch Boží! 
Pri tejto ceste vidíme, že vôbec nie je 

podstatné, či sa fyzicky bojuje, alebo nie, 
ale podstatné je upísať svoju dušu luhárovi 
a vrahovi./Jn 8,44/ 

Ide o to, zjednotiť sa s ním, slúžiť je-
mu! Tento všeobecný kozmický duch sa 
ponúkal na púšti aj samotnému Ježišovi a 
sľuboval mu mimoriadnu moc a slávu pod 
jedinou podmienkou. Akou? Uznať ho a 
klaňať sa mu! Vtedy Ježiš povedal: "Odíď, 
Satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu 
Bohu sa budeš klaňať a Jemu samému 
budeš slúžiť". /Mt 4,10/ 

Tomuto pokušeniu je dnes vystavené 
kresťanstvo. Kto vraj pozná tajomstvo 
Aikido, má celý vesmír v sebe a môže 
povedať: Ja som celým svetom. Človek, 
opitý pýchou je obeťou klamu a tým bol aj 
zakladateľ Aikida, keď sa v roku 1925 
dostal do tzv. osvietenia. Aké je to smieš-
ne a velikášske, keď hovorí: "Náhle som 
pocítil, že celý svet sa zachvel v zákla-
doch." /Kvôli nemu!/ Tieto výroky a fa-
lošná iluminácia ukazujú, že naletel luhá-
rovi: "Budete ako Boh." 

"Porozumel som reči vtákov a začal 
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som chápať božské zámery." Že rozumejú 
reči vtákov, to hovoria aj niektorí zo stá-
lych obyvateľov blázincov. 

V bojovom umení nie je priestor 
pre lásku, tu je všetko zamerané na 
ego, na pýchu, na vlastnú /nie Božiu/ 
cestu ku spáse! 

Sebaláska vedie ku zbožšťovaniu 
samého seba, a to je nečistota a klam, 
cesta vedúca do večnej záhuby. Je to 
cesta, ktorá vo svojej pýche odmieta 
poznanie pravého Boha a jediného 
Spasiteľa Ježiša Krista a končí v 
uctievaní rôznych bôžikov - démonov! 
Teda - v modlárstve seba a nakoniec v 
uctievaní zvierat ako bohov. 

JÓGA 
Jóga začala prenikať na naše úze-

mie skrze články, ktoré ju prezentovali 
ako nevinnú gymnastiku. To bolo asi 
pred 30-timi rokmi (1968). Nikoho 
nenapadlo, že jóga je skrytou pascou 
hinduistického náboženstva. Niektorí 
kňazi, ktorí citlivo vnímali vlnu mate-
rializmu a ateizmu, túžili po duchov-
nej obnove. Hľadali všade a 
ovplyvnení určitými zahraničnými 
autoritami, chceli použiť systém jógy 
k duchovnému ozdraveniu kresťan-
stva, predovšetkým cez obnovenie 
rozjímania a kresťanskej meditácie. 
Bohužiaľ po rokoch, keď už jóga pri-
niesla ovocie skazy, sme prišli k bo-
lestnej skúsenosti, že jóga nie je takou 
nevinnou vecou a že už vôbec nie je 
jednoduché oddeliť ju od veľkého 
celku, s ktorým je pevne spojená. Tým 
celkom je hinduizmus a dnes i hnutie 
New Age, ktoré sa netají svojím 
úmyslom zlikvidovať kresťanstvo. 
New Age presadzuje nové spoločné 
náboženstvo, ktorého základňou je 
práve hinduizmus. To, že až doposiaľ 
veriaci kresťania a mnohí kňazi majú 
sympatiu k jóge, presadzujú ju a dopo-
ručujú, nás nemôže prekvapiť. My 
sme sa nekriticky otvorili tomuto du-
chu, a teraz  je potrebná veľká pokora  
priznať si svoju chybu, že sme vleteli 
do pasce. 

Koreň jógy je jasný, a to je du-
chovno, duchovno, ktoré je bez osob-
ného Boha. Dr. M. Heide v knihe 
Bludné cesty ku zdraviu, píše: “Jóga v 
žiadnom prípade nie je iba jednodu-
chým systémom blahodárne pôsobia-
cich telesných cvičení” ako je často 
falošne ponúkaná. S jógou preniká do 
západnej spoločnosti moderný hindui-

zmus a človek sa vystavuje - či už 
vedome alebo nevedome - démonic-
kým vplyvom tohto indického nábo-
ženstva. Pomocou svojich rôznych 
foriem je jóga na najlepšej ceste zís-
kať Európu - často aj kresťanské kru-
hy. Majstrom a zakladateľom jógy bol 
Krišna, jeden z tzv. hinduistických 
bohov (démonov). Dnes už aj na Slo-
vensku má svoje centrá sekta Hare 
Krišna. Vidíme, aké ovocie prináša 
“nevinná” jóga! Nielen to, ale i tzv. 
“Zdravá škola” je riadená ľuďmi, ktorí 
sa oddali jóge a tiež duchovnu, ktoré 
je za ňou. Dnes sa už aj malé deti v 
škôlke učia cvičiť jógu. Keby kresťan-
ský rodič podal argumenty, prečo si 
nepraje, aby jeho dieťa bolo ovplyv-
ňované jógou, tak sa mu vysmejú a 
bude vyzerať trápne! Jóga už prenikla 
do psychiatrie, jóga má svoje miesto 
na pedagogických školách, kde vyras-
tajú budúci učitelia a vychovávatelia! 
Jóga sa už berie vážne! Prečo nás  
kňazi a rehoľníci nevarovali hneď na 
začiatku? Prečo? Pretože sme sa za 
nich málo modlili a oni nedostali pro-
rocké slovo! Ono aj  prišlo, zo zahra-
ničia, ale bohužiaľ aj tak je neznáme. 
Je ním i svedectvo kňaza Daniela An-
gea z Francúzska: “Prosím vás v mene 
Pána Ježiša Krista, nenechajte sa 
zviesť na všetky tieto cesty jógy , zenu 
a transcedentálnej meditácie! Tieto 
veci majú zdanlivo nevinnú, neutrálnu 
tvár. Hatha jóga môže byť pokladaná 
za nevinnú hru, ale je ako hašiš: Za-
čnete s tým a vedie to k stále silnejším 
drogám. Jóga - to nie je nervové uvoľ-
nenie (toto uvoľnenie vám oveľa lep-
šie prinesie modlitba), ale vážnym 
problémom je, že sa vám to prezentuje 
ako cesta spásy. Viem veľmi dobre, čo 
hovorím: bol som tým formovaný de-
sať rokov. Skončil som na psychiat-
rickom oddelení. Unikol som iba o 
vlások priepastným stavom a hovorím 
vám to iba preto, aby som vás pred 
týmito priepasťami varoval. Nenechaj-
te sa spútať týmito technikami, preto-
že by to znamenalo vyrvať sa z rúk 
Ježišových. Budete pozbavení mož-
nosti styku s Bohom (Láskou), pretože 
pre Ďaleký Východ Boh neexistuje. Je 
to len Veľké kozmické “všetko”, v 
ktorom sa rozplyniete ako zrnko soli v 
mori. Tieto techniky sú viazané na 
reinkarnáciu (prevteľovanie), a to je 
príšerné. Len si predstavte, že všetky 

vaše činy sú vraj automatickým 
dôsledkom predošlých životov. Vidíte 
sami tú prázdnotu a je na zbláznenie 
pozorovať, ako sem často kresťania 
zablúdia ako slepci so zaviazanými 
očami, nevediac, kam idú”. (Prevzaté z 
francúzskeho časopisu CAHIERS DE 
RENOUVEAU) 

TRANSCENDENTÁLNA 
MEDITÁCIA 

Celý svet hovorí o transcendentál-
nej meditácii a davy ľudí sa oddávajú 
tomuto cvičeniu, ktoré zdanlivo ľahko 
ponúka dosiahnutie jedinej a večnej 
múdrosti. 

Prostredníctvom plagátov, ozna-
mov, verejných úvodných prednášok, 
príležitostne prostredníctvom lekárov 
lákajú neuvedomelých ľudí. Sľubujú 
prekonanie prirodných zákonov a pro-
cesov starnutia, vyhnutie sa všetkým 
ťažkostiam, ideálnu spoločnosť, osvie-
tenie a trvalý mier vo svete. 

TM vychádza jednoznačne z hin-
duistického učenia. Boh je neosobný, 
život je kolobeh, znovuzrodený človek 
sa môže dopracovať k dokonalosti 
sám, hriech možno prekonať meditá-
ciami, Ježiš Kristus nebol Spasiteľ 
sveta a Boží Syn, ale iba prorok. Táto 
znôška bludov vychádza z hinduizmu. 

TM je forma jógy, ktorú navrhol 
guru Dev a rozvinul a prepracoval 
jeho žiak Mahariši Maheš Jogi. 

Každý, kto sa chystá zúčastniť TM, 
musí sa najprv podrobiť zasväcujúcej 
ceremónii, v ktorej sa vzýva duch guru 
Deva a hinduistických božstiev o po-
moc. Ide teda o základný spoločný 
bod so špiritizmom. Pri úvodnej ce-
remónii obdrží žiak od svojho učiteľa 
tzv. “mantru”. Indológ Codler hovorí: 
“mantry sú magické výroky, alebo 
čarovné formuly. Mantra býva často 
meno nejakého pohanského boha ale-
bo ducha, ktorý je meditujúcemu ne-
známy. Tu vidíme celkom jasné spo-
jenie s mágiou.” 

TM usiluje vlastnými metódami o 
rozšírenie vedomia, o získanie koz-
mického božského vedomia. Ako pri 
ostatných formách jogy i v TM to ve-
die k získaniu paranormálnych schop-
ností.Položme si otázku: K čomu sú 
tieto schopnosti a kto cez ne pôsobí? 

Tieto schopnosti nevedú k rastu 
Božieho kráľovstva, nevedú k záchra-
ne nesmrteľnej duše od večnej záhuby, 
nevedú ani k osobnému posväteniu, 
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ktoré má základ v pokore, ale k strate 
Krista a tým aj spasenia. 

Jeden guru píše: ,,TM je hindui-
zmus s cukrovou polevou. Jeho čistá 
religiózna povaha je šikovne masko-
vaná vedecky znejúcimi heslami, aby 
západne orientovaný človek na ne 
naletel ”. 

Okrem meditácie je nutné uctievať 
božského majstra (nie Pána Ježíša). 
Tu ide o jasne modlárstvo! 

Kresťanský lekár Manfred Heide 
vo svojej knihe Bludné cesty ku zdra-
viu píše, že meditácie zapríčinuje u 
množstva meditujúcich vážne psy-
chické obtiaže, ako napr. poruchy 
spánku, strach, poruchy koncentrácie, 
pocity izolácie, depresie, precitlive-
losť a tiež telesné obtiaže. Viac ako 
70% meditujúcich sa spontánne vyjad-
rilo, že sa prostredníctvom meditácie 
dostali do psychických obtiaží. 

Pri praktizovaní transc. meditácie 
je možné si všimnuť porušenie osob-
nej identity. Logické myslenie medi-
tujúceho je stále viac a viac v službe 
jeho ideologického systému. Funkcie 
pamäti sú viditelne zmenšené. Často 
nastávajú stavy halucinácií a predo-
všetkým  subjekt je stále menej a me-
nej schopný milovať. Tieto stavy vedú 
k schizofrénií,  alebo k epilepsii spán-
kového laloka. 

Uvedieme príklad 22 - ročného 
dievčaťa bez akýchkoľvek predchád-
zajúcich ťažkostí. Dievča veľmi milo-
valo šport, speleológiu, hudbu a sku-
pinu priateľov. Niekoľko - mesačné 
praktizovanie transcendentálnej medi-
tácie, doprevádzané mravne pochyb-
ným životom v kruhu sekty stačilo, 
aby navodilo veľmi otrasný psychický 
stav - typickú schizofréniu.  Bolo 
možno konštatovať, že dievča cítilo 
chvenie, vychádzajúce nielen z osôb, 
ale aj z vecí, čo ju napĺňalo strachom. 
Logické myslenie sa stalo celkom ne-
možným. Tu je jasne evidentný násle-
dok pôsobenia metódy. Poruchy  nála-
dovosti sú povážlivé a predovšetkým 
rýchle sa meniace. Okamihy agresivity 
sa striedajú s chvíľami úplnej skleslos-
ti. Je s ňou nemožný akýkoľvek roz-
hovor mimo rozhovor o gurovi Maha-
riši a gurovi Maharadži, ktorých okruh 
navštevovala počas určitého času svo-
jej meditatívnej praxe. O týchto oso-
bách hovorí ako o bohoch. Menej zá-
važné poruchy v myšlienkovej oblasti 

sa môžu objaviť aj u osôb, ktoré sa iba 
krátku dobu oddávajú transcendentál-
nej meditácii, ale tieto poruchy sa 
rýchlo zhoršia, ak sa začnú metodóu 
zaoberať už ako psychicky narušené. 
Je veľmi častým javom, že muži a 
ženy, ktorí  túžia opustiť tieto prakti-
ky, musia prejsť modlitbou exorcizmu.  
Transcendentálna meditácia totiž ve-
die veľmi rýchlo ku zrodu väzieb, 
schopných veľmi rýchlo potlačiť roz-
voj duchovného a citového života. 

Pretože mantry TM sú mená hin-
duistických bohov, za ktorými sa v 
skutočnosti skrývajú démoni, je 
takto opakovaná mantra výzvou 
démonom, aby sa zmocnili medituj-
úceho, potom je úplne zákonité, že 
meditujúci majú duchovné zážitky. 
Pretože zážitky duchovného média 
vykazujú jasnú podobnosť, je celkom 
jasné, že  kozmické vedomie je iba iné 
meno pre démonickú posadnutosť... 

Ukážme si, ako je to zo syntézou 
orientálnych praktík s evrópskymi 
tradíciami. Orientálne náboženstva 
vždy zdôrazňujú, ako sú v porovnaní s 
kresťanstvom “tolerantní”. Hovoria, 
že nepožadujú po kresťanoch, aby sa 
vzdali svojho názoru, ale chcú im po-
môcť prežívať ich vzťah k Bohu do 
hĺbky a pravdivo. Tak napr. TM je 
velmi rozšírený systém, ktorého pred-
stavitelia vyhlasujú, že nevyžadujú 
žiadnu vieru, morálny kódex alebo 
súhlas s ich filozofiou. Ide vraj o čisto 
“mentálnu terapiu”. Prístup majú bez 
obmezenia kresťania, židia i pohania, 
vrátane moderných skeptikov. Hľa, 
príklad orientálnej náboženskej medi-
tácie! “Mentálný tréning” spočíva v 
neustálom opakovaní mantry, t.j. for-
muly v staroindickom jazyku sanskrt. 
Nie je potrebné, aby adept rozumel 
obsahu formule: pôsobí automaticky. 
Zácvik do meditácie vrátane dôverné-
ho predania primeranej formul od lek-
tora sa vraj koná iba symbolickým 
obradom zameraným na zakladateľa 
hnutia - Maharišiho. Záujemca má v 
deň zasvätenia do tohoto “mentálneho 
tréningu” či “terapie” priniesť zo se-
bou čistú vreckovku a niekoľko kve-
tov a ovocných plodov. Nežiada sa po 
ňom žiadne vyjadrenie, alebo azda 
vyznanie. Inštruktor kladie prinesené 
dary na stolík pred portrét Maharišiho, 
kde je okrem toho zapálené svetlo a 
páli sa kadidlo. Inštruktor potom 

odriekáva akýsi text v sanskrte, ktorý 
sa adeptovi neprekladá. 

Aké je však prekvapenie, keď sa 
dozvieme podrobne, čo sa za týmto 
“symbolickým úkonom” skrýva. Ľu-
dia, ktorí sa tým podrobne zaoberali, 
získali preklad odriekávaného textu a 
zistili, že sa nejedná o nič iného, než 
obeť prinášanú hinduistickým bohom. 
Prinesené predmety sú obetné dary a 
lektor menom adepta uctieva rituálnou 
obeťon Maharišiho, jeho guru a celú 
liniu božských a ľdských “majstrov”. 
V prvých storočiach od kresťanov, 
“tolerantní” sudcovia často požadovali 
iba jediné: hodiť do ohňa pred sochou 
Augusta zopár kadidlových zrniek. 

Áno, pod ruškou tolerancie, terapie 
a tréningu dnes kresťania robia s 
kľudnym svedomím presne to, namies-
to čoho naši duchovní predchodcovia 
dali radšej prednosť najkrutejšemu 
mučeniu a potupnej smrti. Dnes obetu-
jeme pohanským božstvám  - nie slo-
vami, tie sú totiž pre orientálne nábo-
ženstva nepodstatné. Tí, čo sú dnes u 
TM, sa už zriekli jediného Boha Otca 
a Stvoriteľa a jeho Syna, nášho Pána 
Ježiša Krista. 

ŠRI ČINMOJ (SRI CHINMOY) 
Sri Chinmoy je predstviteľ hnutia, 

ktoré má hinduistické pozadie. Tvrdia, 
že Ježiš je iba osvietený majster, stojí 
na tej istej úrovni ako Krišna alebo 
Budha, či Sri Chinmoy. To v žiadnom 
prípade ako kresťania nemôžeme pri-
jať, lebo Ježiš je len Jeden, len On je 
Spasiteľ a len Ježiš je Boží Syn, pravý 
Boh a pravý človek! 

V knihe Samádhi a Siddhi - Sri 
Chinmoy, ktorá patrí medzi propagač-
né materiály tohoto hnutia, sú rôzne 
odpovede Sri Chinmoya. Hneď v úvo-
de je napísané, že Sri Chinmoy je jed-
ným z mála duchovných majstrov, 
ktorí sa snažia ponúknuť svoje Svetlo. 
Aké “svoje Svetlo”? Veď my predsa 
vieme, že je len jedno Svetlo a tým je 
Ježiš Kristus. Sám Ježiš o sebe hovorí: 
“Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle-
duje, nebude chodiť vo tmách, ale 
bude mať svetlo života.” (Jn 8,12), “Ja 
som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, 
kto verí vo mňa, neostal vo tmách.” 
(Jn 12,46) 

Sri Chinmoy ďalej hovorí: “chcem 
naplniť svet, svet chce naplniť nás.” 
Avšak my chceme aby nás naplnil svet 
a duch sveta? Veď my chceme byť 
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naplnení Duchom Božím! Aj sv. Pavol 
píše v Prvom liste Korinťanom: “A 
my sme nedostali ducha sveta, ale 
Ducha, ktorý je z Boha, aby sme ve-
dieli, čo nám Boh daroval.” (1Kor 
2,12) 

Bludné názory má Sri Chinmoy aj 
o Bohu, hovorí: “Keďže Boh stále robí 
pokrok.” Je to blud, pretože Boh je 
absolútne dokonalý. Boh nemôže nič 
nadobunúť, veď je nekonečne dokona-
lý, ale nemôže ani nič stratiť, veď u 
neho nie je možná nijaká zmena, Boh 
je večný, absolútne nekonečný, jedno-
duchý, nemeniteľný, najdokonalejší a 
zároveň jediný. Sri Chinmoy tvrdí, že 
tak ako Boh je i človek nekonečný, 
ako človek je i Boh konečný. Je to 
ďalší extrém, tak buď je niečo koneč-
né alebo nekonečné, a nie oboje naraz! 
A my vieme, že len Boh je nekonečný. 

V spomínanej propagačnej knihe 
Sri Chinmoy často v rôzných variáci-
ách hovorí, že Boh a človek sú jedno, 
čo je ďalši blud, pretože vieme ako 
dopadli Adam a Eva v raji. Veď aj had 
povedal Eve: “Nezomriete, naopak, 
Boh vie, že v deň, keď budete z neho 
jesť, otvoria sa vám oči a vy budete 
ako Boh, poznajúc dobro i zlo.” (Gen 
3,5) Aký bol následok? Adam a Eva 
ťažko zhrešili, túžba byť ako Boh ich 
doviedla k tomu, že ich čakal ťažký 
trest - smrť telesná aj duševná. Avšak 
Boh vo svojej nekonečnej láske k nám 
obetoval svojho Jednorodeného Syna, 
aby sme v Ňom mali večný život. 
Čo sa týka učenia o inkarnácii (vte-

lení) Sri Chinmoy hovorí: “Človek 
môže dosiahuť oslobodenie v jednej 
inkarnácii a realizáciu v niektorej ďal-
šej inkarnácii.” Avšak my vieme, že 
jediné oslobodenie máme v Kristovi, 
On jediný sa obetoval za nás, nikto iný 
nás nemôže oslobodiť a ani nikto iný 
za nás už nezomrie a nevstane 
zmŕtvych. “Veď vieme, že Kristus 
vzkriesený z mŕtvých už neumiera, 
smrť nad ním nepanuje. Lebo keď 
zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale 
keď žije, žije Bohu.” (Rim 6,9-10) Na 
Sri Chinmoya sa vzťahujú slová Písma 
sv.: “ Kto je luhár, ak nie ten, kto po-
piera, že Ježiš je Kristus!”(1Jn 2,22). 

HUDBA 
Hudba nie je niečím neutrálnym, 

ale najprv vnáša sympatiu a potom 
otvára ducha. Lenže je otázkou, akú 
sympatiu a akého ducha?! Ducha Svä-

tého, alebo ducha protibožského? 
Hudba pochádzajúca od Boha nakláňa 
srdce k láske k ukrižovanému Ježišovi 
a čistej láske k človeku, ktorá sa 
prejaví milosrdenstvom, odpúšťaním a 
túžbou po jeho  najväčšom dobre, spá-
se jeho nesmrteľnej duše. Hudba po-
chádzajúca z opačného zdroja dispo-
nuje pre drogy, alkoholizmus, nečisto-
tu, perverzitu, hedonizmus, vzburu, 
nenávisť, násilie, preklínanie, nihili-
zmus, vraždy, samovraždy, okultizmus 
a satanizmus. Nielen skoro všetky, ale 
všetky rockové skupiny a každý druh 
rockovej hudby k niektorej z menova-
vých neprávostí disponuje! Tu nie je 
potrebný komentár. Tak to je, je to 
tvrdá realita, o ktorej nie je treba dis-
kutovať. Rocková hudba nikoho nebu-
de disponovať k čistej láske k Ježišo-
vi, k životu čistoty a pravej pokory! 
Tu jednoducho niet výnimky. 

Táto hudba, tento negatívny reper-
toár, sa stal drogou súčasnej generácie 
a bohužiaľ i mnohí kresťania, ktorí sa 
pokladajú za obrátených, si neuvedo-
mujú, že pokiaľ i k tejto problematike 
nezaujmú radikálny postoj, to zname-
ná, dokiaľ sa s rockovou hudbou nero-
zídu, tak vlastne žiadne obrátenie u 
nich nenastalo. Bola to iba poloviča-
tosť, ale ich skutočným pánom nie je 
Pán Ježiš, ale táto modla či droga - 
hudba, ktorá má svoje zakorenenie v 
inom kráľovstve, než je kráľovstvo 
Božie! 

Koľko chlapcov odišlo zo seminára 
a z kláštorov kvôli hudbe, áno, stratili 
povolanie, pretože sa nerozišli s nega-
tívnou hudbou! Čo s tými, čo prijali i 
večné sľuby a sviatosť kňazstva a ďa-
lej sympatizujú s týmto stromom a 
jeho otráveným ovocím? Tu platí, “nie 
je možné dvom pánom slúžiť”. Keď sa 
človek rozchádza s okultizmom, musí 
spáliť okultnú literatúru a predmety, a 
rozísť sa s diabolským spoločenstvom. 
Takisto je potrebné, aby bývalý hu-
dobný fanúšik vyhodil platne a kazety 
a prestal počúvať túto hudbu v televí-
zii a hlavne v rozhlase! Na hudbu je 
treba mať jasný pohľad, ale nie od 
hudobných odborníkov, ale od du-
chovných, ktorým ide o spásu nesmr-
teľných duší a ktorí majú skúsenosti s 
duchovným bojom a s radikálnym 
nasledovaním Krista. Ak máme chodiť 
v pravde, tak nečistota, nevera, duch 
sveta, ale hlavne vlažnosť a poloviča-

tosť ničí duchovný život a dusí kvas, 
slanosť a robí z kresťanov bezmocné a 
smiešne figúrky, ktoré nie sú schopné 
vychovávať seba ani svoje deti pre 
Božie kráľovstvo. Ich deti, pokiaľ sa 
neobrátia, a to radikálne, od ducha 
sveta, teda i od negatívnej hudby, 
skončia v nevere alebo v pasci niekto-
rej zo siekt. 

Nedávno bola skupina horlivých 
kresťanov na jednej evanjelizácii, tu 
na Slovensku a vydali takéto svedec-
tvo: “Atmosféra bola plná živej viery 
a veľkého pokoja, ale tu do toho 
vpadla “kresťanská” rocková hudobná 
skupina so svojimi elektrickými gita-
rami a bubnami. Všetko sa skončilo 
nehanebným chaosom a zrná Božieho 
slova boli podupané...” 

Skutočne sú mnohí, pre ktorých je 
hudba podobného štýlu drogou. Aj 
keď má niektorá pieseň kresťanský 
text, tým sa ale ešte nemení koreň, ten 
je zlý! Opakujem: to, či je niektorá 
hudba dobrá či zlá, nemôžu určiť tzv. 
hudobní odborníci, hudobní narkoma-
ni, ale ľudia, ktorí sú slobodní voči 
tejto hudbe a sú znalcami duchovného 
života! 

Keď sa istému mladíkovi povedala 
pravda o hudbe, tak s úžasom pozna-
menal: “Tak to nám neostáva nič, iba 
stará dychovka!”. K tomu mu bolo 
dodané: “Áno, ale ani tá nie je vždy 
nezávadná. Aj ľudové piesne, pokiaľ 
ospevujú nečistotu a disponujú trebárs 
už i deti k nečistému sneniu, sú škod-
livé, i keď koreň nie je závadný, ale 
závadný je text.” 

Aká hudba je teda prípustná pre 
kresťana, ktorý chce ísť za Ježišom v 
pravde? Na to odpovedal David Wil-
kerson (autor známej knihy Dýka a 
kríž): “Je to taká duchovná hudba, pri 
krorej môžem prijímať Ježiša Krista!” 
V Písme Svätom sa hovorí, že máme 
Boha oslavovať duchovnými piesňa-
mi, žalmami a chválospevmi (Ef 5,18; 
Kol 3,16). Teda hudbu nemáme vy-
škrtnúť z kresťanského života. Dávid 
spieval Pánovi s harfou a citarou. V 
knihe Zjavenia 14,3 sa hovorí o nád-
hernom speve novej piesne, ktorú sa 
nemohol naučiť nikto okrem vyvole-
ných. 

Drahý mladý priateľ: toto čo čítaš, 
je pre teba možno šokom. Ale pokiaľ 
si sa naozaj obrátil od ducha tohto 
sveta, potom máš čo robiť. Ty potre-
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buješ kľud, ticho na modlitbu, ty po-
trebuješ čas na čítanie duchovnej lite-
ratúry, zvlášť životov svätých a zdra-
vej literatúry, ktorá ťa povedie k živo-
tu s Ježišom a bude ťa disponovať k 
duchovnému štúdiu Písma Svätého. 
(Pozor! Opakom je liberálna teológia 
a výklady Písma v tomto duchu). 

Ty máš mať duchovné spoločen-
stvo, aby si dokázal obstáť proti 
veľkým a hlavne rafinovaným tlakom 
vraťiť ťa naspäť do svetských koľají 
zmýšľania a konania. Ty potrebuješ 
čas na osobné rozhovory, na to, aby si 
evanjelizoval. Ty nebudeš mať čas, 
aby si utrácal hodiny počúvaním hud-
by, ktorá ťa odvádza od reality a od 
pravdy, že máme Boha denne milovať 
a jemu slúžiť. 

Celé generácie nemali túto tzv.  
“modernú” hudbu a dokázali žiť aj bez 
nej, a ich život bol často veľmi plodný 
a žitý skutočne kresťansky. Život si 
žiada hrdinstvo a silu k obeti a kto ti 
ju dá? Nie táto hudba, ale iba Ježiš a 
Ním zoslaný Duch Svätý! Táto hudba 
odvádza od skutočnej Pravdy a vedie 
človeka do ulity svojho egoistického 
sveta a snenia. Pamätaj, ide ti o život, 
a to o život večný! Nenechaj sa opájať 
alkoholom, drogami, nečistotou mo-
rálnou a duchovnou, a ani tzv. moder-
nou, ale inak nečistou hudbou. Medzi 
tzv. modernú hudbu nepatrí len rock, 
ale i hudba New Age, tzv. hudba sfér. 
(J.M. Jarre, Vangelis, Kitaro, Enya a 
pod.) Nie je prekvapením, že niektorí, 
ktorí zdanlivo prijali Ježiša za svojho 
Pána a zriekli sa všetkého, a nechali si 
“ iba” hudbu  nakoniec dopadli zle. 
Varujúci je príklad určitej skupiny z 
USA (“Ježišovo hnutie” - pozri ďalej). 

Vznik rockovej hudby a názvu 
rock'n'roll sú zaujímavé. Na začiatku 
50-tych rokov bol diskjockej Alan 
Freed medzi prvými belochni, ktorí sa 
zaoberali hudbou “rythm and blues”, 
ktorá bola priamym predchodcom 
rock'n'rollu. Kompletný rodokmeň 
rock'n'rollu je voo-
doo→ jazz→ blues→ rock'n'roll. 
(D.Tame, The Secret Power of Music, s.187-
204) Rock'n'roll je akýmsi spojením 
medzi rhytm and blues a country and 
western music. Freed bol jeden z 
prvých belochov, ktorí hrali túto kom-
bináciu v rozhlasovom programe a bol 
zmätený ako ju pomenovať, pretože 
jasne potrebovala nové meno. Freed 

dostával v odpovediach detí a mládeže 
k tejto hudbe bizarné návrhy. Preto sa 
ju rozhodol pomenovať podľa výrazu 
používanom v černošskom ghete pre 
predmanželský sex na zadnom sedadle 
auta, a názov rock'n'roll bol prijatý. 

David Tame (neveriaci!) v svojej 
knihe Tajná sila hudby(1984), hovorí 
o podstatnom faktore rock'n'rollu, kto-
rým je, že filozofickým základom je tu 
hedonizmus a anarchia. Píše: “Máme 
prehľadať zemeguľu, aby sme našli 
najagresívnejšiu a bezpochyby diabol-
skú hudbu? Je viac ako isté, že by sme 
nenašli nič, čo by predišlo v týchto 
veciach voodoo... ako rytmický do-
provod ku satanským rituálom a orgi-
ám, voodoo je kvintesenciou hudob-
ného diabla. Je isté, že počúvať túto 
hudbu znamená trvale sa stať naplne-
ným zvukom jej surovosti a sily. Mu-
zikólogovia a historici nepochybujú, 
že rytmy bubnov z Afriky boli prevza-
té do Ameriky a tam preložené do 
štýlu, ktorý sa neskôr stal jazzom. 
Kedže však jazz a blues boli rodičmi 
rock'n'rollu, z toho vyplýva, že je pri-
ama postupnosť od rituálov voodoo v 
Afrike, cez jazz k rock'n'rollu a k iným 
druhom rockovej hudby dneška. 

Výskumníci zistili, že harmonické 
a neharmonické akordy, rozličné in-
tervaly a iné črty hudby (teda jej zvu-
ková časť) vplývajú veľmi významne 
na pulz a dýchanie podľa toho aká je 
jej rýchlosť, a či je rytmus stály alebo 
sa mení. Tak isto sa preukázalo, že 
rockové melódie spôsobujú neprirod-
zené napínanie hlasiviek, a ich zvuk 
môže mať negatívny vplyv na kostrové 
svalstvo. Rockové rytmy tiež spôso-
bujú nepravidelnosť úderov srdca a 
isté rytmy môžu spôsobiť zriedkavú 
nevládnosť, známu ako muzikogénna 
epilepsia, (76 evidovaných prípadov 
do roku 1984) pri ktorých boli niektorí 
postihnutí tak zasiahnutí, že spáchali 
samovraždu. Vidíme, že hudba 
ovplyvňuje telo dvoma spôsobmi: 
priamo - vplyvom zvuku na bunky a 
ústroje, a nepriamo ovplivňovaním 
citov, ktoré sa potom môžu zmeniť na 
ovplyvňovanie telesných procesov. 
(Tame, s.137.) 

To, že hudba môže mať mocný 
vplyv na nálady, pocity alebo osob-
nosť človeka, vidíme aj v Písme 
(1Sam 16,15-17; 2Kr 3,15) Dokonca 
aj neveriaci  Allan Bloom vo svojej 

knihe The Closing of the American 
Mind, uvádza zaujímavé závery týkaj-
úce sa morálnych dopadov hudby na 
človeka: 

“Ni č nie je tak jasné, ako závislosť 
tejto generácie na hudbe. V súčasnosti 
veľká časť mládeže od 10 do 20 rokov 
žije pre hudbu. Rocková hudba po-
vzbudzuje vášeň a predstavuje ideály, 
ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo 
by snáď mladí mohli žiť. Mám podo-
zrenie, že návyk na rock má podobný 
efekt (dopad) ako drogy, chlavne pri 
chýbaní opačných potrieb (ticho).  
Som presvedčený, že rock vo všet-
kých jeho formách je kritickým 
problémom, s ktorým sa ľudstvo musí 
vysporiadať, ak chce prežiť.” (s. 68-81) 

“Kresťanský” rock je dcérou svet-
ského rocku. Niektorí sa snažia po-
kresťančiť démonickú rockovú hudbu, 
aby tak oslovili mladých. Hovoria: 
“Na to, aby sme ich získali, musíme 
hovoriť ich jazykom.” Ale ak ich zís-
kali, pre čo ich získali? Môžeme po-
kresťančiť alkohol tým, že na fľašu 
napíšeme niečo z evanjelia? Kresťania 
ho snáď majú kupovať a predávať 
(ponúkať), aby tým získali opilcov pre 
Ježiša? Ani dobré pohnútky neospra-
vedlňujú nebiblické metódy. 

Charizmatik David Wilkerson vo 
svojej knihe Prilož trúbku k ústam 
(1985) hovorí: “Jedným z dôvodov, 
prečo bol odňatý Duch Boží od “Ježi-
šovho hnutia” (duchovné prebudenie 
medzi tzv. hippies na prelome 60.-70. 
rokov), bolo to, že sa nedokázali  
vzdať (zrieknuť) starej hudby. Zriekli 
sa marihuany, heroínu, alkoholu, pro-
miskuitného sexu a dokonca sa vzdali 
aj perverzného životného štýlu. Ale 
odmietli vzdať sa milovaného rocku. 
Hovorím, že táto závislosť na hudbe je 
ťažšia, ako závislosť na drogách alebo 
nikotíne. Je to najväčšia masová závis-
losť vo svetovej histórii. Rocková 
hudba používaná a predvádzaná v 
kresťanských kruhoch je z rovnakého 
satanského semena ako punk, heavy 
metal a iné diabolské koncerty po sve-
te. 

E. Pickerning uvádza medzi 
znakmi hudby, ktorá má oslavovať 
Boha, m. in. toto: “Nemala by prispie-
vať k pokúšaniu, či zvádzaniu  nových 
alebo slabých veriacich. (Rim 
14,13.21; 15,2) Hudbu, ktorá pripomí-
na novoobráteným ľuďom ich starý 
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životný štýl v hriechu, musíme zavrh-
núť. Rozklad hudobných zásad medzi 
súčasnými kresťanmi ukazuje na du-
cha kompromisu so svetom, ktorý je 
však zásadne odmietaný Božím slo-
vom. Veriaci by mali aj v otázke hud-
by nasledovať Pavlov výrok: “Všetko 
čo robíte... robte na slávu Božiu.” 
(1Kor 10,31) Ako môže byť rocková 
hudba s jej koreňmi v démonských 
aktivitách a s dokázanými zlými 
vplyvmi na city aj telo použitá na ší-
renie evanjelia nášho Pána Ježiša 
Krista?” (E. Pickening: The kind of music 
that God honors - 1988) 

Tí, ktorí dnes jasne vidia chybné a 
márne pokresťančovanie svetskej psy-
chológie a jej praktík (hypnóza a pod.) 
jednoduchým premenovaním na 
“kresťanskú” psychológiu a “kresťan-
ské” psychiatrické kliniky, nie sú 
schopní vidieť, že zaviedli ten istý 
premenovací proces, keď sa premen-
úva svetská rocková hudba na “kres-
ťanský” rock tým, že sa príjmu kres-
ťanské texty. Veď kedy sa niečo stane 
kresťanským len pokresťančením ter-
minológie a tým, že sa pred to napíše 
meno Pána Ježiša Krista? Nemáme 
volať stratených z kultúry k pokániu a 
spravodlivosti radšej než napodobovať 
pochybnú kultúru? (Spracované podľa Ric 
Llewelyn, “Christian” Rock Music, Christian 
or Satanic?, v: Internet 
http://www.av1611.org; pozri tiež M.Basilea 
Schlink, Rocková hudba, odkiaľ-kam?, Brati-
slava 1997) 

Súčasná psychológia a 
okultizmus. 

Súčasná psychológia sa delí na 
veľa smerov. Základom všetkých je 
učenie dvoch “otcov modernej psy-
chológie” - S. Freuda a C.G.Junga. 
Obaja boli vychovávaní ako kresťania. 
Odpadli od tejto viery, ale nestali sa 
ateistami. 

Svetový názor Freuda bol presiak-
nutý starodávnym mysticizmom a 
okultizmom. Jeho teórie vznikli na 
základe pokusov s hypnotizovaným 
pacientom. Behom týchto pokusov si 
pacient “pripomínal” udalosti z raného 
detstva, ktoré si do tohoto času neuve-
domoval. Tak bola sformulovaná 
teória o podvedomí. Ako je dnes už 
vidieť z rozvoja moderných psycholo-
gických smerov, nie je náhodná para-
lela medzi  Freudovým názorom o 
determinácii súčasnosti človeka jeho 
raným detstvom a náukou o reinkarná-

cii. Spojením medzi týmito názormi je 
práve Jungova teória o kolektívnom 
vedomí. Jung učil, že “hĺbková analý-
za”, pomocou ktorej sa z vedomia 
človeka “strhávajú” jednotlivé vrstvy, 
vedie k odkrytiu “prvotných archety-
pov”, u ktorých sa dosahuje úroveň 
vedomia najjednoduchších foriem 
života (améba). Táto teória umožnila 
preniknutie náuky o reinaarnácii do 
psychoterapie. 

C.G.Jung bol učeníkom Freuda, ale 
roku 1912 s ním prerušil kontakt. V 
tomto čase, keď bol na pokraji psy-
chického zrútenia, “získal” duchovné-
ho vodcu - “Filemóna”. Tento (dé-
mon) duch-vodca mu pomohol objaviť 
veci, ktoré potvrdili jeho hlavné teórie 
o “kolektívnom vedomí” a “archety-
poch”. Jung o Filemónovi píše: 
“....predstavoval silu, ktorá nebola 
mojou... To on ma poučil o mediu-
mickej objektivite, o tom, že existuje 
duša. Bol pre mňa veĺmi tajomnou 
postavou. Niekedy sa zdal veĺmi reál-
ny, ako živá osoba. Prechádzal som sa 
s ním po záhrade, bol pre mňa tým, 
koho Indovia nazývajú guru.” 
(C.G.Jung, Memories, Dreams, Reflections, 
Pantheon, 1963, s.183) 

Jung sa už od detstva zaoberal 
okultizmom. Dom jeho matky navšte-
vovali duchovia, takže táto ich už ako 
malé dieťa musela zdržovať tak dlho, 
kým jej otec (médium a zároveň pro-
testantský duchovný) stihol napísať 
nedeľnú kázeň. Samotný Jung píše o 
matke, že sa “v noci stávala divná. 
Ako akýsi veštec...archaický a krutý.” 
(C.G.Jung, s.50) V čase štúdií sa Jung 
zúčastňoval špiritistických seansí, pri 
ktorých domnelý duch jeho deda ho-
voril ústami Jungovej sesternice. Jung, 
ktorý bol po celý život okultistom, sa 
snažil svoje spojenia s mediumizmom 
udržať v tajnosti. Dlho bola tiež ne-
známa jeho doktorská práca: “Psycho-
lógia a patológia takzvaných okult-
ných javov.” 

Až pri konci svojho života Jung 
priznal, že celá jeho práca a diela ne-
boli v žiadnom prípade vedou, ale 
mali pôvod v strašných zážitkoch s 
duchmi, ktorí ho často napadali a do-
viedli takmer k šialenstvu. Jung zmy-
tologizoval svoje duchovné skúsenosti 
a označil ich ako “exteriorizáciu” stl-
mených túžob, spomienok, obáv a 
archetypov pochádzajúcich z mýtické-
ho kolektívneho vedomia. Jeho dielo 

”Sedem kázní k zomrelým” bolo napí-
sané pod vplyvom týchto duchovných 
bytostí v priebehu troch večerov. V 
odpovediach na základné otázky o 
Bohu, svete a človeku, ktoré kládol 
duchom, je zhrnutá esencia celej jeho 
neskoršej práce na poli psychológie. 

S. Freud spočiatku neprijímal príliš 
vážne Jungove skúsenosti s duchmi, 
ale neskôr priznal “potrebnosť para-
psychológie a reálnosť okultných ja-
vov” (C.G.Jung, s.155). Taktiež povedal, 
že “keby začínal znovu, oddal by sa 
parapsychologickym výskumom.” Na 
konci života už otvorene hovoril o 
potrebe zaoberať sa bádaním okult-
ných javov. Profesor psychiatrie T. 
Szasz  hovorí, že všeobecný názor, že 
Freud bol človekom nenáboženským, 
ktorý pomocou psychoanalýzy “obja-
vil”, že náboženstvo je duševná cho-
roba, je púhou fikciou. Jednou z naj-
silnejších túžob v živote Freuda bola 
túžba pomstiť sa kresťanstvu. 

Okrem experimentov s hypnózou 
robil tiež Freud pokusy z drogami. Bol 
presvedčený, že kokaín je zázračným 
liekom a niektoré jeho práce vznikli 
nepochybne pod jeho vplyvom. Freud 
tiež predpisoval drogy iným, čo sa 
skončilo smrťou jedného jeho pria-
teľa. Je známe, že práve drogy sú jed-
nou z ciest k “rozširovaniu vedomia” - 
teda otváraniu sa na démonov. 

Vidíme, že samotný koreň moder-
nej psychológie je jedovatý a zhnilý. 
Nemôžeme sa teda čudovať, že celá 
súčasná psychológia je priam presiak-
nutá okultizmom a falošným mystici-
zmom (predovšetkým Orientu). C. 
Rogers, zakladateĺ humanistickej psy-
chológie, sa netají svojou účasťou na 
špiritistických seansách. Mystika Ori-
entu vábi stále viac a viac psycholó-
gov a psychiatrov. Účastníci zjazdu 
Spoločnosti humanistickej psycholó-
gie sa v auguste 1987 vzájomne uvád-
zali do “chanellingu, rebirthingu, lieč-
by energiami, metafyzického porad-
níctva”, pričom “tradičnú rannú medi-
táciu - jógu a aerobik dopĺňalo nie-
koľko nových techník metódy syn-
chronizácie mozgových hemisfér”. 
Mnohí súčasní psychológovia získa-
vajú skúsenosti u indických guruov, 
dokonca sa niektorí dali aj “vysvätiť” 
na hinduistických mníchov. Samoak-
tualizácia A. Maslowa je vlastne civi-
lizovanou verziou samorealizácie v 
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jóge. Niektorí psychológovia, ako 
napríklad J. Houston, sa otvorenie 
hlásia k hnutiu New Age, ktoré použí-
va modernú psychológiu ako jeden z 
prostriedkov k plánovanému zničeniu 
kresťanstva. Takým spôsobom došlo k 

tomu, že, ako hovorí psychológ B. 
Zilbergeld: “tí, ktorých predkovia čer-
pali z Božieho slova a klaňali sa pred 
oltárom Krista a Jahve, sa dnes uspo-
kojujú a klaňajú pri oltároch Freuda, 

Junga, Rogersa... a zástupu podobných 
autorít.” 
(B. Zilbergeld, The shrinking of America, 
Little, Brown and Company, 1983, s.3; spraco-
vané podľa D.Hunt, T.McMahon, Amerika 
nowy uczeń czarnoksięźnika, Varšava 1996). 

Otázky a odpovede 
Čo poviete na knihy od A.de Mella ponúkané v kato-

líckych kníhkupectvách, napríklad kniha Sadhana ? 
Knihy sú psychologicky príťažlivé. Čo sa týka duchovna, 

je to duchovno New Age, ktoré stavia na jednu rovinu Pána 
Ježiša Krista a rôznych “majstrov”. Teda nie je tu jasne, že 
spása je iba v Kristu, hriech je zahmlený, nie je potreba 
robiť pokánie, netreba sa vážne starať o to najdôležitejšie, o 
spásu svojej duše. Otrasný je de Mellov návrh, ako prežiť 
poslednú hodinu života: žiadna lútosť, žiadna modlitba, ale 
iba rozhovor, nie však s Ježišom, ale so svojou nohou!! 

Aký máme ma ť názor na knihy od Chalila Džibrána a 
na knihy typu Slepačia polievka pre dušu ? 

Vanie tu rovnaký duch, ako u A.de Mella, ba ešte horší. 

Čo  kňaz a paleontológ T.de Chardin, má i on vz ťah 
k orientálnemu duchovnu?  

Áno, v jeho knihách je propagovaný panteizmus a jeho 
teórie sú nezhodné s kresťanským učením. 

Na záver: Je treba naozaj prija ť Pána Ježiša za svoj-
ho Spasite ľa a Pána a denne realizov ť tento vz ťah. Ak 
si sa dostal pod vplyv nejakej formy okultizmu, či ori-
entálneho duchovna, musíš sa toho odrieknu ť (viď 
Duchovná žumpa 1. časť). 

zostavila: Kontemplatívno - misijná komunita, 
08204 Drienov 74 

 


