DEŠIFROVANIE
DA VINCIHO KÓDU
ČASŤ 5.
SEX, SEXISMUS...
a Mária Magdaléna.

Dva pohľady na sex uvádzané v Da Viciho kóde:
1. „Nezosmilníš.“
• Predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi žijú v celibáte.
• Niektorí z nich zneužívajú deti a skrývajú aj svojich kolegov.
• Cirkevné učenie o sexe sa zdá byť beznádejne extrémne.
Cirkevný otec Augustín (354-450 n. l.)
• Požičal si Platónové myšlienky: telo je skazené a hriešne, duša je dobrá. Ide o „dualistické“ poňatie
• „Platonické vzťahy“ sú ideálne: ide iba o dušu a myseľ, o sex ide iba za účelom rozmnožovania
• Augustín sa vykastroval.
• Augustínova myšlienková koncepcia, hoc nebiblická, sa stala oficiálnym učením.

2. Volná láska
• „Hieros gamos“ (posvätný zväzok) - rituálny sex ako duchovný akt, ktorý „nemá nič spoločné s erotikou“,
tvrdí Brown (str. 348).
• Sex je cestou k bohu:
„Na budúce, keď budete v spoločnosti nejakého dievčaťa alebo ženy, pozrite sa do svojho srdca
a spýtajte sa sami seba, či dokážete pristupovať k sexu ako mystickému a duchovnému aktu. Pokúste sa
nájsť onú iskričku božstva, ktorú môže dosiahnuť muž výhradne spojením s posvätnou ženou.“ (str. 351)
• Brown tvrdí, že rituálny sex bol židovskou tradíciou: „Muži, túžiaci po duchovnom naplnení, navštevovali
chrám, milovali sa s kňažkami - nazývajúcimi sa hierodules – a týmto fyzickým spojením sa dostávali
bližšie k Bohu. (str. 349-350)
Overenie Brownových tvrdení:
• Izraelský národ v určitých dobách kopíroval zvyky susedných národov a uplatňoval chrámovú prostitúciu,
avšak jeho vlastné náboženské učenie tieto praktiky odsudzovalo.
„Keď Izrael býval v Šitíme, ľud začal smilniť s Moábčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na
počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izraeliti
dostali do služby Baál – Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim.“ 4. Mojžišova (Numeri) 25,1-3
„Aj zasvätenci modlárskeho smilstva boli v krajine. Napodobňovali všetky ohavnosti národov, ktoré
Hospodin vyhnal spred Izraela. “ 1. Kráľovská 14,24
• Judaizmus mal zákony proti sexuálnym praktikám počas náboženských obradov:
„Nech sa nijaká izraelská deva nestane modloslužobnou smilnicou ani nijaký izraelský mládenec
modloslužobným smilníkom.“ 5. Mojžišova 23,18 (pozri tiež 2. Mojžišova 34,1-5).
• Brown tvrdí, že Božie meno Jehova je „androgynné“ (bezpohlavné, spojujúce mužské a ženské prvky)
fyzické spojenie mužského Jah a predhebrejského označenia pre Evu, Havah“ (str. 350). Avšak vlastné
meno Jehova či Jahve je odvodené od slovesa „byť“ a znamená čosi ako „Ja som“ alebo „Budem, čím
budem“. Evino meno v hebrejčine nie je Havah (od „byť“) , ale skôr Chava (od „život“).
Kniha neuvádza vyváženú, prostrednú možnosť:

2. Spirituálny sex tak, ako ho opisuje Biblia
• Starý zákon pozeral na sex ako na Boží dar, ktorý si treba užívať v rámci manželskej lásky
a manželského zväzku.
Biblická rada ohľadne sexu pre mužov:
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„... raduj sa zo ženy svojej mladosti! Je sťaby utešená laň a pôvabná srna, nech ťa opájajú jej
prsia po celý čas a ustavične sa kochaj v jej láske.“ Príslovie 5,18-20

• Ježiš bol vychovaný v duchu Starého zákona a udržiaval si zdravý pohľad na sex.
• Boh si praje, aby sa ľudia z lásky a telesného spojenia radovali.
• Láska a priateľstvo sú pre manželstvo ideálne a sex je prostriedkom k zblíženiu sa manželského páru.
• Bohom stvorené ľudské telo je dobré.
• Mnoho kresťanov je stále ovplyvnených myšlienkami Augustína.
• Ľudská bytosť nie je dobrá duša v skazenom tele.
Boh má o nás záujem ako o úplných ľudí. Nie sme duše uväznené v tele. Pieseň Šalamúnova oslavuje
radosť z telesných dotykov, šťastia z exotických vôní, sladké tóny intímneho hlasu, chuť druhého tela.
Kniha ďalej skúma ľudské emócie, vzrušenie a moc lásky i jej častého sprievodcu – bolesť. Pieseň
potvrdzuje ľudskú lásku, intímny vzťah, zmyselnosť a sexualitu.“ Duane Garret, WBC The Song of
Solomon, str. 59.
Ježíš:

• Hovoril o Adamovi a Eve ako o Božom ideále (Matúš 19,4-8)
• Poznal a používal citáty z Piesne Šalamúnovej (Matúš 6,28; Zj 3,20).
• Vykonal svoj prvý zázrak na svadbe (Jan 2,1-11).
Ježíš a celibát

• Ježiš vedel, že zomrie mladý (Matúš 16,20), takže zrejme považoval za nezodpovedné, aby po sebe
zanechal ženu a deti.

• Pokiaľ by bol Ježiš zanechal potomkov, tí by mohli mať nárok na zvláštny status („princ“).
• Kristus prehlásil, že niektorí ľudia sa môžu rozhodnúť pre celibát, no nie je to pre každého (Matúš
19,11.12; pozri 1. Korintským 7,7-9).

• Ježišovi učeníci boli ženatí, a to vrátane Petra (Matúš 8,14), ktorého niektorí považujú za prvého pápeža.
Postoj raných kresťanov k sexu okolo roku 60 n. l.:
„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov
a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.“ (Židom 13,4)
Biblia o chrámovej prostitúcii:
„Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne
nie! alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno
telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa
človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe,
ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Oslavujte
teda Boha vo svojom tele.“ 1. Korintským 6,15-20
Je kresťanstvo sexistické?
• Prianím Dana Browna je, aby bol jeho román „pre ženy zmocňujúcou inšpiráciou“ (pozri danbrown.com).
Zvyšovanie dôstojnosti žien je zmysluplný cieľ!
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• Píše, že moderné náboženstvá akosi zabúdajú na bohyne, preto boli ženy v mnohých kultúrach „zbavené
svojej duchovnej moci.“
• Jeho cieľom je návrat k myšlienke bohyne a „božskej ženskosti“ tým, že Máriu Magdalénu „zbožští“, čím
pozdvihne postavenie žien.
„Tovaryšstvo verí, že cisár Konštantín a jeho mužskí nasledovníci úspešne konvertovali z matriarchátu
pohanstva k patriarchálnemu kresťanstvu vďaka kampani a propagande, ktorá démonizovala posvätnú
ženu a vytesnila z moderného náboženstva akúkoľvek zmienku o bohyni.“ Da Vinciho kód, str. 140
TVRDENIA A PŘEDPOKLADY

HISTORICKÁ SKUTOČNOSŤ

DANA BROWNA
1. Pred kresťanstvom
uznávala
• Vo väčšine známych dejín mali muži nadvládu nad ženami.
spoločnosť rovnosť pohlaví
• K tomuto útlaku dochádzalo dlho pred rozšírením kresťanstva.
2. Uctievanie bohyne ženy
oslobodzuje.

• Bohyne boli uctievané dlho pred kresťanskou érou, a to
v sexistických spoločnostiach! Pomohol skutočne tento fakt
ženám k dosiahnutiu rovnoprávnosti?
Biblický proroci boli proti náboženstvám založeným na uctievaní
bohyne z časti preto, že sa v ich rámci praktizovalo uctievanie
plodnosti, ktoré mnoho žien dotlačilo k prostitúcii.
Čím viac izraelský národ uctieval pohanské bohyne
v sexualizovanej forme uctievania, tým viac žien bolo
ponižovaných na úroveň hračiek (napr. v knihe Sudcov
a Jeremiáš 44, 16 – 23).

…
Je Boh muž?
• Hovoriť o Bohu ako o bezpohlavnej bytosti je príliš neosobné.
• Boh vo vzťahu k sebe používa ženské obrazy - napr. hebrejské slovo „rachumim“, odvodené od „lona“,
znamená najnežnejšiu materskú lásku (Izaiáš 49,15; 5. Moj 13,17)
Ježíš:
• Vystupuje v tele muža
• Je schopný o sebe hovoriť v ženskej metafore (Matúš 23,37).
• K samaritánke sa chová ako k priateľke.
• Vedľa svojich učeníkov učil aj Máriu a ďalšie ženy.
• Po svojom zmŕtvychvstaní sa najskôr zjavil ženám, tzn. táto dobrá správa (evanjelium) bola najprv
oznámená ženám.
• Uznával ženy v akejkoľvek nimi zvolenej úlohe: ako matky (Lukáš 18,15-18), či vzhľadom k nadaniu
k správe peňazí (Lukáš 8,3)
• Postavenie kresťanských žien bolo povýšené do pozície úcty, ktorá je iba zriedka viditeľná v iných
kultúrach.
„Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je ani muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristu
Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.“ Galatským 3,28.29
Pavol mal pre ženy pracujúce na diele Božom uznanie:
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„Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, veď ony sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a s
ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v Knihe života.“ Filipským 4,3 - 4
Oženil sa Ježiš s Máriou?
Na tejto špekulácii stojí celý príbeh Dana Browna, ktorý tvrdí, že je založený na pevných historických
dôkazoch.
1. TVRDENIE: Da Vinciho „Posledná večera“ zobrazuje Máriu vedľa Ježiša
SKUTOČNOSŤ:

•Keď osoba vedľa Ježiša je Mária, kde je potom Ján?
•Daná osoba je najskôr Ján, najmladší z učeníkov. Renesančné umenie často zženšťovalo mužskú
krásu a existovala tradícia, podľa ktorej Jána zobrazovali s hladkou pleťou a svetlými či ryšavými vlasmi.

•Da Vinci dokončil obraz v Taliansku, v r. 1498, zhruba 1400 rokov po uskutočnení zobrazovanej udalosti.
Prečo by práve on mal vedieť niečo viac, ako ostatní?

•Brownovo tvrdenie vychádzajú z dokumentov Les Dossiers Secrets („Tajné spisy“), ktoré sú všeobecne
považované za podvrhy z 20 storočia.

2. TVRDENIE: Rukopisy z Nag Hammádí a gnostické „evanjelia“ prinášajú pohľad do vzťahu medzi
Máriou Magdalénou a Ježišom
SKUTOČNOSŤ:

• Nikde sa v nich neuvádza, že by Ježíš a Mária boli manželmi.
• Tieto spisy vznikli niekoľko storočí po Ježišovej smrti.
3. TVRDENIE: Židovská kultúra „zavrhovala život mimo manželstva“
SKUTOČNOSŤ:

• Láskyplný vzťah a rodina boli považované za veľké dary od Boha
• Preto historici Josefus a Philo spomínajú príslušníkov židovského národa, ktorí zostali slobodní.
• Židovské skupiny ak napr. Esejci nabádali k slobodnému životu.
• Vydaté ženy sa zvyčajne oslovovali menom po manželovi, a však o Márii sa nikde nehovorí ako o „Márii,
žene Ježišovej.

„jediný relevantní text s historickými údaji o Márii Magdaléne je Nový zákon, kde sa neuvádza nič
viac než to, že bola jednou zo žien sprevádzajúcich putujúceho Ježiša a jeho mužských nasledovníkov“.
James Robinson, Secrets of the Code, str. 99

Evanjelium Márie Magdalény
„V dobe, keď sa náboženské reči presvedčivo presunuli do arény médii/zábavy, ako hovoria
pozorovatelia, je ich príbeh strhujúci, preto že obsahuje nevyriešené otázky, ktorým kresťanstvo čelí – rola
žien v cirkvi, rola ľudskej sexuality a túžba po ženskom prvku božskosti.“ Jane Lampman
Maria podľa Dana Browna:

• Bola milenkou Ježiša Krista
• Je božským svätým grálom
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• So svojou dcérou Sárou utiekla do Francúzska
• Cirkevní predstavitelia túto skutočnosť utajili a obmedzili jej vplyv rozšírením príbehu o jej prostitúcii
Brown toto používa ako argument pre duchovnosť na báze rovnosti pohlaví a „posvätnej ženy“, ženskej
stránky Boha.
Avšak...
• Túto verziu považuje za vierohodnú len veľmi málo historikov.
Bola Mária prostitútkou?
• Niektorí bádatelia tvrdia, že nie, že šlo o pokus, o poškodenie jej povesti. Podľa nich dostala Mária
nálepku prostitútky až v r. 591 n. l., keď si ju pápež Gregor Veľký v Biblii splietol s inou nemenovanou
hriešnicou. Rímskokatolícka cirkev svoj postoj zmenila v r. 1969, keď prehlásila, že evanjeliá nehovoria
o Márii ako o prostitútke. Od tej doby je často zobrazovaná ako bohatá vydatá žena, ktorá sa spriatelila
s Ježišom
• Niektorí súčasní bádatelia (Andrew Feuillet, John Wenham) nachádzajú v evanjeliách náznaky, že Mária
prostitútkou bola. Traja z autorov evanjelií neuvádzajú meno ženy s hriešnou minulosťou, iba Ján, ktorý
svoje evanjelium spísal napísal neskôr, ju nazýva Máriou.
Kľúčovou otázkou je, ako dané odlišné príbehy zložiť v celok a či Mária Magdaléna, Mária z Betánie
a nemenovaná hriešnica predstavujú jednu a tú istú osobu.
Pápež Gregor Veľký prehlásil: „Tá, ktorú Lukáš nazýva hriešnicou, Ján nazýva Máriou z Betánie, je
podľa nás ona Mária, z ktorej bolo podľa Marka vyhnaných sedem démonov.“

Máriin príbeh
Je pravdepodobné, že Mária Magdaléna = Mária z Betánie = hriešnica zo 7. kap. Lukášovho evanjelia
(pozri dôkazy uvedené v pracovnej tabuľke).
• „Hriešnica“ v danom meste, tj. miestna prostitútka (Lukáš 7,37).
• Posadnutá siedmimi démonmi až kým ich z nej Ježiš nevyhnal (Marek 16,9; Lukáš 8,2).
• Pôsobila v Ježišovej misijnej skupine, pomáhala zabezpečovať záležitosti denných potrieb a spravovať
peniaze (Lukáš 8,1-3).
• Rada sedela a počúvala Ježišovo učenie, bola rada v jeho prítomnosti, čo poburovalo jej až príliš
starostlivú sestru (Lukáš 10,38-42).
• Bola svedkom vzkriesenia svojho brata Lazara Ježišom (Jan 11).
• Zúčastnila sa na hostine v dome farizeja a vyliala drahý voňavý olej na Ježišovu hlavu (čo je pomerne
bežný prejav pohostinnosti, ktorý sa používa pri uvádzaní kráľov na trón) a nohy (to sa dialo iba u mŕtvych
blízkych) - to bol jej spôsob vyjadrenia, že ide o Kráľa a že si je vedomá jeho približujúcej sa smrti.
(Väčšina učeníkov sa nedokázala vyrovnať s myšlienkou, že zomrie.) Zároveň rozbila nádobu s vonným
olejom, čo bola židovská tradícia pri oplakávaní mŕtvych.
• Mária podstúpila riziko účasti pri Ježišovom ukrižovaní.
• Pri svitaní, v nedeľu ráno, sa Mária Magdaléna a „druhá Mária“, manželka Kleofáša, vybrali k hrobke, aby
pomazali Ježišovo telo pred pohrebom (Matúš 28, 1). V tej dobe bol už Ježiš vzkriesený.
• Ježíš sa Márii zjavil a požiadal ju, aby o tom povedala ostatným učeníkom.
• Tak sa stala žena prvým svedkom Ježišovho vzkriesenia.
• Učeníkom „však pripadali tieto slová ako blúznenie a neverili im.“ (Lukáš 24,11)
• Ježiš však potvrdil tvrdenie žien tím, že sa učeníkom osobne zjavil.
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Takže... Ježiš a ženy
• Kristus mal Máriu rád a vážil si ju.
• Mária bola príkladom Kristovej moci meniť život.
• Mária odpovedala láskou voči Ježišovi a tento cit prejavovala aj vtedy, keď bola vystavená kritike.
• Ježiš dal Márii a iným, ktoré ich sprevádzali zodpovednú úlohu.
• Mária bola tá, ktorá spomedzi všetkých učeníkov pochopila Ježišovu smrť.
• Muži najprv neverili, uverili až neskôr.
• Ježiš prehlásil, že kdekoľvek sa bude rozprávať jeho príbeh, bude sa rozprávať i o tom, čo Mária učinila.
To nie je poníženie pozície ženy, naopak, ide o vyjadrenie úcty k nej aj napriek jej pochybnej minulosti
• Prvé správy o Ježišovom vzkriesení boli odovzdané v ženskom rode.
„Keď že bola Ježišom poverená, aby bola v podstate apoštolom, urobila v Novom zákone najzásadnejší
precedens, podľa ktorého môžu ženy slúžiť ako učiteľky, kazateľky či evanjelistky“. Dr. Ben Witherington

Záver
• Pôvodné kresťanstvo vedie k oslobodeniu žien i mužov, k zaisteniu dôstojnosti a pocitu vlastnej hodnoty
všetkým ľuďom bez rozdielu.
• Kristovo učenie nás oslobodzuje od duchovných dôsledkov minulých chýb.
• Kresťanstvo dáva zmysel ako súbor etických pravidiel pre život, ktorý nie je obmedzujúci ani
nevyrovnaný, nejedná sa o éterické reči, ktoré nám dovoľujú jednať podľa vlastných túžob. Ide
o vyváženú a zmysluplnú etiku.

Stručný prehľad
Ide o protichodné výpovede
skutočné rozpory?

či o ten istý príbeh z rôznych uhlov pohľadov? Predstavujú odlišnosti

Prečítajte si jednotlivé evanjeliá, vyplňte údaje a porovnajte si sami pre seba získané dôkazy. (Legenda:
pomlčka znamená, že daná informácia nie je v evanjeliu uvedená. Vx znamená verš č. x danú kapitolu
(napr. V6).

Matúš 26,6-13

Marek 14,3-9

1. Mesto

Lukáš 7,36-50

Ján 12,1-8

-

2. Miesto

V3

3. Čas

V2

V2

-

4. Mená hostiteľov

V6

V3

V39, 40

-

-

-

Marta obsluhuje,
Lazar je pri stole.

V37, 39, 47

V1,2
Potvrd. v kap. 11,1-2

5. Ďalší prítomní
6. Meno ženy

V1 (hostina hneď či
neskôr?)

7. Večera pri stole
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V38, 46

V3

-

-

-

12. Pravý nárd

-

-

13. Dom plný vône

-

-

-

V8

V4

-

-

-

-

Potvrd. v kap. 14,4

-

8. Ktoré časti
Ježišovho tela boli
pomazané?

V7, 12

V3

9. Alabastrová
nádobka
10. Rozbitie nádoby
11. Drahý vonný olej

14. Kto vyjadril
námietky?
15. Judášov skrytý
motív
16. Rozhorčenie
17. Prečo plytvať?

V8

V4

-

18. Lepšie predať.

-

19. Hodnota oleje

-

20. Peniaze pre
chudobných

-

V5

21. Ježišova prvá
reakcia na jej obranu

-

V7

V47

-

-

-

V6, 8

22. JK hovorí, že
vykonala dobrý skutok
23. Chudobní stále
navôkol
24. Príprava
Ježišovho tela k
pohrebu
25. Viera ťa
zachránila

V12

V8

-

V7

-

-

V50

-

-

-

26. Všade, kde bude
evanjelium kázané
27. Výsledok: Judáš
plánuje zradu

V14-16

V10

-

Nepriamo zmienené
vo V4

28. Výsledok: MM
doprevádza JK,
podporuje ho finančne

-

(ďalšia kapitola:
Marek 15,40.41)

Lukáš 8,1-3

-

29. Mária Magdaléna
a démoni

-

Kap. 16,9

8,2

-

30. Príbehy priamo
z Betánie

-

-

-

(Jan 11)

Šimonov plán (opísaný Lukášom podľa Šimonovej výpovede?)

8

a) Stála za JK

-

-

ANO

b) Svojimi slzami
umyla nohy JK

-

-

ANO

-

c) JK utrela nohy
svojimi vlasmi

-

-

ANO

ANO

d) Pobozkala nohy JK

-

-

ANO

-

e) Šimon si myslí, že
prorok by...

-

-

ANO

-

f) Ježiš číta myšlienky

Šimonove, V39

g) Príbeh o dvoch
dlžníkoch

-

-

ANO

-

h) Nedali ste mi napiť,
atd.

-

-

ANO

-

i) Hriechy odpustené,
milovaná

-

-

ANO

-
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