Katari a ich učenie v Languedocu –
Katolícke a Katarské stanoviská
Katarstvo predstavuje pravé kresťanstvo.
jasným ponímaním kto a čo je
Boh,
katarské
poznanie
odhaľuje falošnosť cirkevnej
dogmy. Predpoveď o návrate
Katarov sa naplnila. Boh súdi
cirkev za 2000 rokov jej lží
a zločinov páchaných v Jeho
mene.
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Historický pohľad
Stredovekí Katari hovorili o dobrom Bohu a jeho zlom odporcovi (podobne ako hlavný prúd
hovoril o Bohu a Satanovi). Ich susedia videli v Kataroch „dobrých kresťanov“.
Bola to teistická skupina, ktorá sa objavila v Európe v jedenástom storočí. Ich myšlienky sa
vyskytli v Perzii a do Európy sa dostali prostredníctvom Byzantskej Ríše, cez Balkán a severné
Taliansko. Záznamy rímsko-katolíckej cirkvi ich spomínajú pod rôznymi menami na rôznych
miestach. V katolíckych kruhoch sa po stáročia debatovalo, či Katari boli kresťanskými
heretikmi, alebo neboli vôbec kresťanmi. Rímski Katolíci dodnes radi volajú katarské učenie
„nebezpečnou herézou“ napriek tomu, že podľa oficiálneho stanoviska, katarstvo
nepredstavuje žiadnu z foriem kresťanstva. Katarské učenie spytovalo vierohodnosť rímskej
doktríny vážnejšie než akákoľvek viera, a to sa odzrkadlilo v sile s ktorou sa pápežská stolica
podujala zničiť akékoľvek stopy katarstva.
Katari udržiavali cirkevnú hierarchiu bez formálneho kňazstva a praktikovali určité ceremónie.
Nestavali kostoly. Boli rozdelení v nasledovníkov, ktorí žili normálne životy a vo vnútorný
kruh Parfétov (mužov) a Parfét (žien). Títo žili mimoriadne asketicky, pričom sa živili vlastnou
prácou – obyčajne bežnými remeslami, ako tkáčstvom. Katari verili v reinkarnáciu a odmietali
jesť mäso, ako aj používať výrobky ktorých získanie bolo spojené s krutosťou k zvieratám.
Prísne dodržiavali biblické princípy – hlavne o tom, že treba žiť v chudobe, že sa nesmie
klamať, nesmie sa zabíjať a taktiež odmietali skladať prísahy.
Katarské ponímanie hodnôt viedlo k niekoľkým zaujímavým logickým uzáverom. Napríklad,
ženy sa považovali za rovnocenné s mužmi, nebola zakázaná antikoncepcia a eutanázia a
samovražda boli prípustné za určitých okolností. V určitých ohľadoch predstavovali katarská
a katolícka cirkev svoje vzájomné protiklady. Napríklad, príslušníci katarskej cirkvi verili, že

neplodný sex bol lepší ako sex za účelom plodenia. Katolícka cirkev hlásala a dodnes hlása
pravý opak. Podľa takých princípov Katolíci považovali samoukájanie za oveľa závažnejší
hriech ako je znásilnenie, o čom dodnes svedčia stredoveké pokánia.
Katari mali podobne nízku mienku o katolíckej cirkvi ako mali Katolíci o katarskej. Zo strany
Katarov sa to prejavovalo zosmiešňovaním nelogických uzáverov obsiahnutých v katolíckej
doktríne a v katolíckych obradoch, pričom katolícku cirkev mali za „cirkev vlkov“. Katolíci
obvinili Katarov z herézy a odpadlíctva a volali ich členmi „Satanovej Synagógy“.
Pápež Inocent III vyhlásil krížovú výpravu proti Katarom
Languedocu.
Vojna proti Katarom preklenula dve
generácie. V neskorších fázach sa francúzski králi hladní po
plodnej Zemi Okcitánie ujali jej velenia, v dôsledku čoho sa
hovorí o kráľovskej krížovej výprave. Súčasne sa začalo
s prenasledovaním Židov a iných národnostných menšín v
Languedocu.
So zánikom Katarov sa vytratila kultúra trubadúrov. Katarom vlastné ponímanie cti,
„paratge“, ktoré zahrňovalo celý svetonázor založený na najvyšších hodnotách, takmer úplne
zaniklo, zatiaľ čo svetu ostala len jeho vyblednutá predstava v podobe tzv. rytierstva. Násilne
sa zaviedlo vyberanie desiatkov. Zrušilo sa všeobecné vzdelávanie ľudu a čítanie biblie sa
stalo zločinom, za ktorý sa vyruboval trest smrti. Voltaire poznamenal, že „dejiny nepoznajú
väčšiu nespravodlivosť, ako bola vojna proti Albigéncom“.
Katari, ktorí sa vrátili tak, ako sa predpovedalo, sa dnes označujú za moderných Katarov
[a kompletné informácie o Kataroch, včítane Testamentu Katarov, sú uverejnené v slovenčine
na www.dhaxem.com INTERNATIONAL, vložila Corascendea]. V Languedocu rozkvitá žiaľ len
povrchný katarský turistický priemysel, hlavne v oblasti Aude. S príchodom osemstého
výročia významných udalostí sa objavujú nespočetné nové pamätníky na miestach, ktoré sa
stali dejiskami masakrov. Súčasne narastá počet historikov, ktorí sa vážne zaoberajú štúdiom
katarstva. Pozoruhodné je pri tom to, že čím hlbšie sa učenci hrabú, tým jasnejšie sa
potvrdzuje, že Katari predstavujú skutočných nasledovateľov pravej kresťanskej cirkvi.
Je nemenej zaujímavé, že protestantský smer v mnohých ohľadoch vykazuje katarské
myslenie a jestvujú dôvody sa domnievať, že počiatoční reformátori boli oboznámení
s katarskými tradíciami. Dodnes sa niektoré protestantské cirkvi odvolávajú na dedičstvo
Katarov. Tkáčov často obviňovali z rozširovania protestantských myšlienok v pätnástom
a šestnástom storočí, podobne ako ich predchodcov toho istého remesla obviňovali
z rozširovania katarstva v stredoveku.
Dalo by sa dokonca polemizovať o tom, že v mnohom ohľade sa v priebehu storočí aj rímskokatolícke doktríny čoraz viac vzďaľujú od svojej stredovekej podoby a čoraz viac sa približujú
k princípom katarstva.
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