Katari
evidovaní ako heretici
Pre Dhaxem.com editovala Corascendea, Novodobá katarská parféta.

Založené na: https://www.christianhistoryinstitute.org/study/module/cathars/

Sami sa volali „dobrými kresťanmi”; okolo r. 1200 sa odklonili od Ríma.
Raynaldove kroniky; Preklad S. R. Maitland; a Bernard Guiho Príručka pre inkvizítorov; Preklad. J. H.
Robinson. Oboje skrátil a modernizoval Stephen Tomkins. Dan Graves materiál editoval a upravil pre
web. Časti, ktoré pridala Corascendea sú v zátvorkách [ ].

Úvod
Bolo to vo veku novej stability a znovuzrodenej kultúry, kedy sa zrodili prvé univerzity
a gotické katedrály.

Táto „renesancia”, ktorej sme boli svedkami v Európe, zahrnovala

nové technológie a spiritualitu, nové písma a hnutia. Nevyhnutne to so sebou prinieslo aj
nové hnutia, ktoré boli neprijateľné pre cirkev.

Najväčším z nich boli Katari, tiež zvaní

„Albigénci“.
Počiatok katarstva sa datuje do začiatku 12. storočia. Katari odmietli prijať zvrchovanosť
katolíckej cirkvi kvôli jej úbohej morálke. „Katar”, znamená „čistý.” Katolíci zničili doslova
každý útržok akýchkoľvek katarských písiem. Podľa katolíckych záznamov Katari verili, že
celý materiálny svet je zlý. Spása spočívala v dopracovaní sa človeka k dokonalosti, ich
perfekti, alebo parféti sa podrobovali rituálu „konsolamenta“, po ktorom sa zdržiavali sexu
a manželstiev, zriekli sa konzumácie akýchkoľvek výrobkov spojených s krutosťou
k zvieratám, majetku, prísah a vojen.
Popisy tu uvedené čerpajú z dvoch zdrojov. Prvá časť čerpá z kroník dejepisca zvaného
Raynaldus, zaznamenaných okolo roku 1200. Druhý je z príručky pre inkvizítorov, ktorú
napísal o sto rokov neskôr inkvizítor Bernard Gui.

Jeho kniha je plná pokynov pre

inkvizítorov ako vypočúvať ľudí u ktorých je podozrenie, že sú heretikmi a končí
informáciami o rôznych jestvujúcich herézach, včítane o Kataroch. Ak sa berie v úvahu
katolícka rétorika proti Valdenským v tom čase (a ako surovo ich cirkev vyvražďovala,

zatiaľ čo spálila všetky preklady Biblie, ktoré vyhotovili), tak dejepisci musia spytovať
správnosť týchto tvrdení. Napríklad počas reformácie protestanti, ako aj katolíci, nahádzali
do jedného vreca všetky anabaptistické skupiny a prenasledovali ich všetkých rovnako bez
rozdielu.
Inkvizícia

sa

zrodila

práve za účelom potlačiť
a napokon

vyhladiť

katarstvo,
princípy

lebo

jeho

boli nezhodné

s katolíckou

dogmou

a najhoršie zo všetkého,
prihovárali sa čoraz viac
veriacim.

Dominik

Guzman,

neskôr

Dominik,

sa

Sv.

pokúsil

prinavrátiť Katarov ku katolíckej viere, [ale ho vítali so smiechom, keď dorazil so svojou
družinou v drahocenných háboch obvešaní zlatom, aby takto kázali o cnostiach chudoby.
Nie je pravdou ako tu autor tvrdí, že Dominik a jeho kumpáni žili medzi Katarmi v takej
istej chudobe, ako žili ich svätci. C.] Potom, čo zlyhala v presvedčovaní, cirkev sa obrátila
k meču. Pápeži vyslali dominikánskych mníchov, aby bojovali proti heréze ako
„inkvizítori,” a aby ľudí vypočúvali, mučili a aby ich upaľovali.

[Inkvizícia bola

vydržiavaná z konfiškovaných majetkov, čo dávalo mníchom existenčný podnet aby
nachádzali heretikov za každú cenu a podľa možnosti bohatých.]

V čo Katari verili
„Heretici” hlásali, že dve prvotné sily ovládajú svet; jedna
vládne hodnotám neviditeľným, tú volali dobrý Boh
a druhá vládne veciam viditeľným, a tú volali zlý boh.
Nový
Testament zlému bohu.

Testament

pripisovali

dobrému

Bohu

a Starý

Úplne ho odmietli, s výnimkou tých častí, ktoré boli citované

v Novom Testamente, v ktoré verili z úcty k Novému Testamentu.

Autora Starého

Testamentu mali za falošného proféta, lebo Stvoriteľ vraj povedal: „Zo stromu poznania
dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, prepadneš smrti."“, [Kniha
stvorenia 2:17] Katari tvrdili, že neprepadli smrti.
[Práve naopak, Duša má možnosť rásť jedine
prostredníctvom učenia sa a odolávania pokušeniu.
Len čistá a uvedomelá Duša má povolené vstúpiť
do Jedného, do “neba“ v ortodoxnom kresťanstve.]
Tvrdili, že všetci patriarchovia Starého Testamentu
boli prekliatci a že Ján Krstiteľ bol jeden z väčších
démonov. Vo svojej tajnej doktríne [ona nebola

tajná, ale bola donútená k utajovaniu na základe prenasledovania] tvrdili, že Kristus jestvuje
v dvoch podobách. Tá jeho podoba, v ktorej sa narodil do viditeľného sveta v pozemskom
Betleheme a v ktorej bol ukrižovaný v Jeruzaleme, bola muž a Mária Magdaléna bola jeho
konkubína. Ona sa zúčastnila manželskej nevery, ktorú spomína písmo. Kristus vo svojej
čistej, podobe [duchovnej] nejedol, ani nepil.
Tvrdili, že takmer celá rímska cirkev je
brlohom zlodejov a že ona je tou
neviestkou

o ktorej

sa

dá

dočítať

v Apokalypse. [Samotná Biblia ju ako
takú

jednoznačne

odhaľuje:

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf

]

Odmietali cirkevné sviatosti, pričom
verejne hlásali, že voda svätého krstu je
taká istá ako voda z rieky a že „hostia,
najsvätejšie Kristovo telo“ nie je odlišná
od obyčajného chleba.
ľuďom

plnili

uši

Jednoduchým

rúhačstvom,

že

Kristovo telo, aj keby bolo veľkosti Álp, by už dávno bolo zjedené.
Birmovanie a spovede považovali za úplne zbytočné. Hlásali, že manželstvo sa zakladá na
žiadostivosti a preto nie je čistým zväzkom. Popierali zmŕtvychvstanie tela a verili, že Duše
pochádzajú z anjelov, ktorých zhodili z neba kvôli odpadlíctvu z pýchy, a že tieto Duše, po
vtelení sa do rôznych pozemských bytostí, napokon naplnia svoje pokánie a vrátia sa ku
svojim nebeským podobám.
Niektorí z heretikov sa volali „perfekti“, alebo „dobrí ľudia“ a iní boli označovaní len ako
„veriaci“.

„Perfekti” a „perfektky“ - ženy mohli byť kňazmi rovnako ako muži - nosili

tmavé háby s kapucňami, tvrdili o sebe, že sú cudní, odmietali jesť mäso, vajcia alebo syr
a hovorili to, čo verili že je pravdou.

Neskladali prísahy za žiadnym účelom – [načo

prisahať, keď sa vždy hovorí len to, čo človek verí, že je pravdou; prísaha je len pre
nedostatočne čestných a nedostatočne pravdovravných]. „Veriaci” heretici žili viac na
svetský spôsob. Hoci neboli schopnými napodobňovať spôsob života perfektov, napriek
tomu dúfali v spasenie na základe svojho presvedčenia; boli s nimi za jedno pokiaľ šlo o v čo
spoločne verili a neverili.
Vodcovia medzi perfektmi sa volali diakoni a biskupi. Veriaci sa
domnievali, že títo diakoni a biskupi ich môžu spasiť ak na nich
položia svoje ruky tesne pred smrťou. [V tomto bode katolícky
autor navrhuje, že katarskí veriaci žili nehanebne v hriechoch
každého druhu a že verili, že jednoduché položenie rúk jediný
raz ich zachráni „bez nápravy, spovede, alebo pokánia“ – ak len , v bode smrti, vyriekli
otčenáš a ak by ich duchovní učitelia položili na nich svoje ruky ”. To nie je pravda a z
katarských princípov to jasne vyplýva, no tento priekupnícky prvok platí v katolíckej cirkvi
a je najjasnejšie viditeľný v predaji odpustkov. Katolícka cirkev je matkou propagandy,

ktorá sa zrodila v spojitosti s Katarmi. Zdroj tu citovaný obsahuje katolícku propagandu - to
znamená, že obsahuje zaujaté popisovanie udalostí.]

Inkvizítor Bernard Gui píše o Albigéncoch
Popísať

podrobne

ako

títo

heretici

kážu

a učia

svojich

nasledovateľov by trvalo príliš dlho, ale v skratke popis je
nasledovný.
V prvom rade, obyčajne tvrdia, že sú dobrými kresťanmi, ktorí
nenadávajú,

neklamú

a neohovárajú druhých.

Tvrdia,

že

nezabíjajú ľudí ani zvieratá ani nič iné čo v sebe nesie život.
Hovoria, že veria v pána Ježiša Krista a v jeho evanjelium tak, ako ho učili apoštoli.
Považujú sa za duchovných dedičov a pokračovateľov apoštolov. Hovoria, že je to kvôli ich
cnostiam a čistote prečo ich rímska cirkev prenasleduje hlavne prostredníctvom svojich
inkvizítorov a nazýva ich heretikmi, napriek tomu, že sú dobrými ľuďmi a dobrými
kresťanmi. Hovoria, že sú prenasledovaní tak, ako Krista a jeho apoštolov prenasledovali
Farizeji.
Ľuďom hovoria o tom, akými zlými životmi žijú klerici a preláti rímskej cirkvi, pričom
poukazujú na ich povýšenosť, chamtivosť a nečistotu života a iné také zlá o ktorých vedia.
Odvolávajú sa na evanjelium a na epištoly – s ich vlastným vysvetľovaním ich obsahu
a podľa ich schopností – proti prelátom, cirkevníkom a mníchom, ktorých volajú farizejmi
a falošným profétmi, ktorí kážu jednu vec a sami robia druhú.
Napádajú a znevažujú cirkevné sviatosti. Hlavne znevažujú sviatosť
eucharistie, o ktorej hovoria, že nemôže obsahovať Kristovo telo, lebo
aj keby bolo tak veľké ako najväčšia hora, do toho času by už bolo
skonzumované. Tvrdia, že hostia pochádza zo sena, že prechádza
konskými chvostmi, (keď sa múka čistí cez sito z vlasov z konských
chvostov) a že prechádza telom, z ktorého vyjde v nechutnej podobe,
ku čomu, Katari tvrdia, by nemohlo dôjsť, ak by v nej bol Boh.
O krste tvrdia, že nakoľko voda je hmotná a otvorená nečistote, musela ju stvoriť zlá sila,
a teda požehnávať s vodou Dušu nie je možné.

Hovoria, že cirkevní predstavitelia ju

predávajú z chamtivosti, rovnako ako predávajú zem na pohreby
mŕtvych, olej pre chorých keď ich pomazávajú a spovedanie sa z hriechov
kňazom.
Na základe toho tvrdia, že spovede vykonané kňazom rímskej cirkvi sú
bezcenné. Hovoria, že nakoľko samotní kňazi môžu byť hriešnikmi,
nemajú schopnosť odpúšťať alebo zbavovať druhých ich hriechov; nečistí
nemôžu robiť druhých čistými. Navyše tvrdia, že Kristov kríž sa nemá

uctievať, lebo nikto by neuctieval šibenicu na ktorej mu obesili otca, príbuzného, alebo
priateľa. Tvrdia, že tí, čo milujú kríž, majú z podobných dôvodov uctievať aj všetky tŕne
a kopije, lebo zatiaľ čo Ježiš visel na kríži, na hlave mal tŕňovú korunu a kopiju mu vrazili do
boku.
„A prehlasujú mnohé iné nehorázne veci o sviatostiach.” [V skutočnosti logické Pravdy
o ktorých by v súčasnej dobe nik nepochyboval.]
Navyše čítajú evanjelium a epištoly v ľudovom jazyku a odvolávajú sa na tieto na základe
svojich vlastných vysvetlení a proti príkazom rímskej cirkvi. Ako to robia by trvalo dlho
popísať podrobne, ale dá sa o tom dočítať v knihách, ktoré napísali a infikovali
a v priznaniach ich nasledovateľov. [Tieto inkvizítorove popisy sú vcelku pozoruhodne
správne. Cirkev stredoveku vyhladila Katarov kvôli ponímaniam, ktoré boli úplne
racionálne a správne. Dôvodom bolo to, že katarstvo sa prihováralo masám do takej miery,
že sa celé národy odkláňali od Ríma a to ohrozovalo cirkevnú moc a jej príjem.
Predpovedalo sa, že Katari sa vrátia a táto predpoveď sa splnila v roku 2006. Rímska cirkev
je v roku 2016 už mŕtva. O tom viac tu: http://www.cathar.org.uk/data/slovak/Zanik_RKC.pdf ]

4th október 2016, preklad do slovenčiny 16. október 2016.
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