DEŠIFROVANIE
DA VINCIHO KÓDU
1. ČASŤ

ZAKRÝVACÍ MANÉVER?

Film Da Vinciho kód je kasovým trhákom. Rovnomennej knihy autora Dana Browna sa už predalo
viac než 40 miliónov výtlačkov v 42 jazykoch a film se stal úspešným hollywoodskych titulom.
V knihe sa tvrdí, že kresťanstvo je „najväčším zastieracím manévrom v dejinách ľudstva,“ protože:
• Ježiš Kristus nebol Boh, ale obyčajný človek - „prorokujúci smrteľník“.
• Mária Magdaléna bola božského pôvodu, avšak sexistickí príslušníci církvi neskôr tento príbeh
utajili.
• Mária a Ježiš mali spoločnú svadbu a ich dcéra Sára sa presťahovala do Francúzska, kde dala
základ kráľovskému rodu.
• Cisár Konštantín zmenil Bibliu na cirkevnom koncile v Nicej roku 325 n.l.
• Rímskokatolická cirkev násilne utajila a zastrela pravdu.
„Pokiaľ by tvrdenia uvedené v knihe boli pravdivé, potom by všetky formy kresťanstva boli
nepravdivé (snáď okrem *gnostických/feministických verzií soustredených na Máriu Magdalénu
namiesto na Ježiša)“.
www.catholic.com
*Gnóza (gnosa) ponúka exkluzívne - výlučné poznanie ktoré má priniesť spásu. Má za úlohu plne
pochopiť fenomén zla a od tohto zla sa odpútať naveky a takto zabezpečiť človeku spásu.
Kresťanský gnosticizmus vznikol v 2 st. n.l.
Prečo je Da Vinciho kód taký populárny?
1. Pútavá zápletka, konspirační teória, zaujímavý príbeh.
2. Pochybnosti o organizovanom náboženstve.
Ľudia „…ktorí sledují cirkevné škandály sa pýtajú – kto sú tí ľudia, ktorí tvrdia, že hovoria pravdu
o Kristovi a pritom klamú, aby skryli pohlavné zneužívanie detí svojími vlastnými kňazmi?“ Da
Vinciho kód, str. 301
„Rímskokatolicka cirkev, zvlášť v Spojených štátoch a v Írsku, utrpela dlhodobým škandálom
pohlavného zneužívania zo strany kňazov…“ James Rudin, Náboženská spravodajská služba
(Religious News Service), 2005
„Kresťania môžu vytvárať dojem, že kresťanstvo je svetské náboženstvo plné pravidiel a
odopierania si potešenia… Dokážem pochopiť, prečo je Da Vincovo kód takou populárnou
alternatívou… [predstavuje] pohľad na náboženstvo, ktorý sa môže zdáť ľudskejší, viac spojený
s reálnym svetom, viac zameraný na vzťahy, zážitky, lásku, sex a oslavy.“
Greg Clarke, Má cenu tomu veriť?
„Amen hovorím vám, že colníci a smilnice vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ - Ježiš
Kristus k veľkňazom, Matúš 21,31

3. Ľudia milujú odkrývanie skrytých informácií.
4. Propaguje módnu duchovnosť.
Cirkev niekedy vytvára dojem, že je…
• založená iba na pravidlách a nariadeniach
• predkladá arogantné tvdenia o tom, že má „pravdu“, je však pokrytecká
• sexistická voči ženám
• potláča všetko okolo sexuality
5. Predstavuje demokratický prístup k duchovnej pravde.
„...cirkev by nám nemala prikazovať, aké názory máme počúvať a aké nie.“ Sofiin starý otec, Da
Vinciho kód, str. 279
Je táto kniha historicky presná?
1. TVRDENIE: Brown prijíma Ježiša ako historickú osobu.
OVERENIE: O tom žiadny skutočný historik nepochybuje.
2. TVRDENIE: Ježiš bol obyčajným smrtelníkom, ale cirkev spálila všetky evanjeliá, ktoré
popisovali Ježišove ľudské vlastnosti.
OVERENIE: biblické, novo zmluvné evanjeliá ukazujú Ježiša s bežnými ľudskými potrebami.
„Ježiš, unavený cestou, sadol si pri studni.“ Ján 4,6
„…nakoniec vyhladol.“ Matúš 4,2
„…a Ježiš prospieval na duchu i na tele…“ Lukáš 2,52
„Prišiel do svojho domova a učil v ich synagóge, takže ľudia v úžase hovorili: ‚Odkiaľ sa u toho
človeka vzala taká múdrosť a mocné činy? Či to nie je syn tesára? Či sa jeho matka nevolá Mária a
jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ to teda ten človek
všetko má?‘ A bol im kameňom úrazu… A neučinil tam mnoho divov pre ich neveru.“ Matúš
13,54-58_____________________________
Kresťania vždy prisudzovali veľký význam myšlienke, že Boh sa stal človekom, pretože ukazuje
Boha, ktorý rozumie naším životom a pocitom. Symbolom kresťanstva je kríž, na ktorom Boh ako
človek, ochotne zomrel za hriechy ľudí.
Neexistujú historické dôkazy o tom, že by evanjeliá boli úmyselne zatajené za účelom skrytia
Kristových ľudských vlastností.
3. TVRDENIE: Zvitky od Mŕtveho mora a gnostické evanjeliá nájdené v Nadž Hammádí sú
dôležité ranné kresťanské záznamy, ktoré odporujú Biblii:
„Známe zvitky od Mrtvého mora boli nájdené v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v jaskyni
neďaleko Kumránu na Judskej púšti. A sú tu samozrejme tiež Koptské zvitky z Nadž Hammádí,
objavené v roku 1945. Okrem toho, že tieto záznamy popisujú skutočnú podstatu svätého grálu,
hovoria o Kristovom živote v obyčajných ľudských pojmoch. Vatikán, v duchu svojej najlepšej
dezinformačnej tradície, sa samozrejme pokúšal existenciu týchto zvitkov zatajiť.“
Da Vinciho kód, str. 265
OVERENIE: Zvitky od Mŕtveho mora:
• sú židovské spisy - nie kresťanské záznamy
• obsahujú židovskú Bibliu (Starý zákon) a ďalšie židovské dokumenty
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Dokumenty z Nag Hammádí:
• boli napísané okolo roku 250 pr. n. l. - dlho po smrti ich domnelých autorov, ako je Filip, Mária
apod. (dochované kópie týchto dokumentov pochádzajú zo 4. storočia)
• sú skôr mystické než historické
• popisujú Ježiša ako niekoho, kto nezanecháva v prachu stopy a iba sa zdá že je človekom
• nezmieňujú svätý grál (čo odporuje tvrzeniam Dana Browna).
• „cirkevní otcovia“ s nimi polemizovali
• sú vítané kresťanskými bádateľmi ako zdroj poznatkov o gnostickom náboženstve, ktorému
niektoré knihy Nového zákona oponujú
• sú sexistické! Pozri úryvok z „Tomášovho evanjelia“:
„Šimon Peter im povedal: ‚Nech Mária od nás odíde, pretože ženy nie sú hodné života.‘ Ježiš
povedal: ‚Dávajte pozor! Povediem ju, aby som ju urobil mužnou, aby sa stala živým duchom,
mužným podobne ako vy. Každá žena, která sa urobí mužnou, vojde do nebeského kráľovstva.“
(Logion 114)
GNOSTICIZMUS
Svet byl vytvorený bohem nižšieho radu, zatiaľ
čo naše duše boli stvorené Najvyššou bytosťou,
která nás chcela osvietiť.
Fyzický svet a ľudské telo sú zlé.
Ježiš je poslom od Nejvyššej bytosti, jeho
úlohou bolo osvietiť naše duše. Len sa zdal byť
človekom.
Pretože nebol v skutočnom ľudskom tele,
nemohol Ježiš umrieť.
Človek musí byť osvietený tajnou pravdou (čo je
subjektívne).

KRESŤANSTVOOO
Existuje jeden Boh, ktorý je dobrý a dokonalý a
ktorý stvoril svet, ľudské bytosti i dušu.
Boh nazval fyzický svet „dobrým“(Genesis 1).
Ježiš je Bohom v ľudskom tele
(1. Jan 4,1-3, 2. Jan 7).
Ježiš skutočne zemrel, aby sňal vinu z každého,
kto v neho verí.
Viera pochádza z počutia svedectiev očitých
svedkov (čo je objektívne) (Rim 10,17; Ján 1,3;
2. Pet 1,6-21).

y
„Rukopisy z Nadž Hammádí v skutočnosti vôbec nie sú evanjeliá. Gnostické ‚evanjeliá‘ nie sú
historické, skôr antihistorické, s malou výpovednou hodnotou či zmyslom pre chronológiu. Boli
spísané mnoho rokov po popisovaných udalostiach, i keď tvrdia, že o nich obsahujú tajné
informácie z prvej ruky…“ Nicky Gumbel, Da Vinciho kód: Odpoveď, str. 10
4. Prepísala cirkev dejiny?
TVRDENIE: Dan Brown tvrdí, že na cirkevnom koncile v Nicaji roku 325 n.l. rímsky cisár
Konštantín upravil Bibliu tak, aby zmenil Ježiša v Boha.
OVERENIE: Existujú dôkazy ve forme dokumentov, ktoré tomuto tvrdeniu odporujú:
1. Vedúci predstavitelia církvi zaznamenali svoje presvedčenie, že Ježiš bol Boh, omnoho skôr než
v roku 325 n.l., a tieto dokumenty boli príliš rozšírené na to, aby sa s nimi manipulovalo:
• Okolo r. 110 n.l. Ignácius z Antiochie napísal: „Pretože náš Boh, Ježiš Kristus, bol počatý Máriou
v súlade s Božím plánom: zo semena Dávidovho, to je pravda, ale rovnako z Ducha
Svätého.“ (Dopis Efežanom 18,2)
• Okolo r. 170 n.l. Tacián Sýrsky napísal: „Nerobíme zo seba bláznov, Gréci, ani nehovoríme
nezmysly, keď hlásame, že Boh sa narodil vo forme človeka.“ (Prejav ku Grékom 21)
• Okolo r. 190 n.l. Klement Alexandrijský napísal: „Slovo, teda Kristus, je príčinou ako nášho
starodávného počiatku - pretože bol v Bohu - tak nášho blaha. A teraz sa to isté Slovo zjavilo
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v človeku. On sám je zároveň Bohom i človekom a zdrojom všetkého nášho dobra.“ (Nabádanie
ku Grékom 1,7,1)
2. Rímski historici nezávisle na sebe potvrdzujú, že kresťania verili, že Kristus je Boh.
• Plinius (Plinius Druhý) napísal okolo roku 112 n.l., že kresťania sa schádzali a „modlili ku
Kristovi ako k Bohu“ (Epištoly X, 26).
3. Ďalší biblickí pisatelia, najmä Pavol (u ktorého dnes väčšina bádateľov uvádza letopočet 50-60
n.l.
„Dajte si pozor, aby vás niekdo nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním… V nom [v Kristovi]
prebýva všetka plnosť božstva.“ Kol 2,8-9
Ranní kresťania verili, že Ježiš bol Boh v ľudskom tele - dlho pred rokom 325 n.l. V ďalšej časti sa
budeme zaoberať historickými dôkazmi pre túto vieru.
Zhrnutie
• Da Vinciho kód je zaujímavý román, ale nezodpovedá historickým skutočnostiam a teda nemôže
spochybňovať našu vieru.
• Zabávajte sa vymysleným príbehom, ale ako hovorí slogan k filmu: „Hľadajte skutočnú pravdu.“
• Alebo ako povedal Ježiš: „Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jan 8,32)
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