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11. nedeľa po Svätej Trojici: Pýcha a pokánie (27. 8. 2017)
Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky, ja som Hospodin (3 M 19, 28)
Bratia a sestry
V dnešný deň si chcem všimnúť oblasť, ktorá sa stáva viac a viac módnou záležitosťou a jedná sa
o tetovanie na ľudskom tele. Stretáme sa so skutočnosťou, že niektorí ľudia majú potetované časti
tela, jedni viac, iní menej. Jedná sa iba o neškodnú módnu vlnu, alebo je za tým niečo viac?
Vyrastal som v 80 – tych rokoch 20. storočia. Vtedy tetovanie na Slovensku veľmi rozšírené nebolo.
Ak mal niekto tetovanie na ruke, väčšinou sa jednalo o človeka, ktorý bol vo väzení. Čiže, ak mal
človek niekde na tele umiestnené tetovanie, vedelo sa že sa jednalo o bývalého kriminálnika.
Počas 2. svetovej vojny mali väzni v koncentračných táboroch vytetované svoje číslo na ruke. Bolo to
skrátka preto, lebo sa takéto označenie nedalo zmazať.
V stredoveku sa dávali zase tetovať piráti, ktorí bažili po krvi, zlate a násilí.
V súčasnosti je to akoby vecou prestíže. Už malé dievčatá si dávajú nevinné tetovacie nálepky kvetov
a chlapci dinosaurov, drakov a monsterov. V puberte si prepichujú rôzne časti miest na tele a ide to
až po zmrzačenie tela a duše. Najskôr to má vplyv na kožu a potom to postupuje aj pod kožou, čiže
na ľudskú dušu. V dnešnej dobe si dávajú ľudia robiť tetovanie vo veľkom množstve. Na sociálnych
sieťach mladé dievča píše svoj príspevok, že ide spolu s mamou do tetovacieho salónu. Málokto si
však uvedomuje, že sa jedná o návrat k pohanstvu. Slovensko bolo celé stáročia kresťanskou krajinou
a skoro nikoho ani len nenapadlo, aby sa nechal tetovať. Ako som už spomenul, tetovanie si dávali
robiť väčšinou iba vyvrheli spoločnosti, ktorí podľahli tomuto trendu vo väzení. V dnešnej dobe si
dávajú tetovania robiť aj ľudia viac ako šesťdesiat roční. Je to vraj v móde.
V Biblii je o tetovaní iba jediná zmienka v Starej zmluve, kde sa píše: Kvôli mŕtvym si nerobte na tele
zárezy ani tetované znaky, ja som Hospodin (3 M 19, 28). Dôvod tohto zákazu spočíval v tom, že spolu
s modloslužbou prenikali tieto rôzne pohanské zvyky aj do Izraela. Okolité národy mali vo zvyku si na
kožu tetovať mená, alebo symboly svojich bohov. Týmto spôsobom dávali najavo, komu patria.
Jednalo sa o symbol poddanstva, otroctva a podriadenosti. Jednalo sa o praktiky pohanských
magických šamanov a to má vždy okultné pozadie zlých duchov.
Tu sa trošku zastavíme. Šamanizmus je vo veľmi tesnom spojení s démonizmom. V prvotných
primitívnych náboženstvách sa jednalo o uctievanie prírodných duchov. Jeho podstatnú zložku mala
obeť. Hodilo sa trochu potravy do studničky, alebo rieky. Niekedy sa potrava položila ku kmeňu
stromu, alebo sa odniesla na skalu. Skoro sa s tým vyvinuli aj veľmi zložité obrady uctievania
démonov. Démonický kult sa nazýva aj šamanizmom, ktorý určitým spôsobom spolupracuje
s démonmi, buď ich odháňa, alebo privoláva na niekoho.
Tieto vplyvy boli silné a prenikali aj do starého Izraela. Preto Biblia varuje Boží ľud, aby si nedával
umiestniť žiadne tetovania na ľudské telo, nakoľko by sa jednalo o napojenie na pohanské božstvá
a tým pádom démonov.
V židovstve je tetovanie zakázané dodnes a tetovaný žid nesmie byť pochovaný na židovskom
cintoríne. V islame je tetovanie považované za symbol satana a je zamením prekliatia.
Tetovanie, démonizmus, šamanizmus boli veľmi rozšírené aj u nás v Európe. Jednak medzi starými
Slovanmi, ale aj Germánmi a inými národmi žijúcimi so svojimi pohanskými náboženstvami.
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Tetovanie bolo kresťanom zakázané ako pohanský zvyk a satanská praktika. Stalo sa tak na druhom
nicejskom koncile v roku 787.
Dnes by sme možno mohli povedať, že sa jednalo o primitívnu vieru ľudí pred 1500 rokmi. Dnešný
moderný človek, žijúci v európskom priestore, poznačenom racionalizmom, osvietenstvom,
vedeckým ateizmom by jednal asi takto. Ale skutočne ide iba o primitívne predstavy ľudí spred
niekoľkých tisícročí? Biblia nám dáva celkom reálny pohľad na to, že démonický duchovný svet
existuje. Čítame o mnohých stretnutiach Pána Ježiša s ľuďmi posadnutými démonmi. Prvá kresťanská
cirkev ako o nej čítame v Skutkoch apoštolských tiež tento fakt brala s plnou vážnosťou. Dokonca
ľudia, ktorí uverili v Krista v meste Efez poznášali svoje dovtedajšie čarodejnícke knihy a všetky ich
spálili. Jednoducho už nechceli, aby ten temný démonický svet mal čo aj len najmenší dopad na
veriacich ľudí. Dnešná Európa sa postupne vracia svojimi dôrazmi približne 1500 rokov naspäť, čiže
pred éru príchodu kresťanskej viery k európskym národom. Jedným z týchto dôrazov je aj samotné
tetovanie ľudskej kože.
Tetovanie istotne nie je od Boha, ani keď sa jedná o tetovanie kresťanského symbolu. Nejde o to, aby
sme mali na tele vytetované náboženské symboly, ale ide o vnútornú čistotu srdca a duše.
Skutočnosť, že nesieme v sebe Boží obraz je vnútornou záležitosťou. Telo je pre kresťana chrámom
Ducha svätého. Veriaci sa majú oň starať a nemajú ho ničiť, ani mrzačiť. Či neviete, že ste chrám Boží
a Duch Boží prebýva vo vás? Lebo kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý a tým
ste vy! (1. Kor 3, 16-17) Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás,
ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? (1. Kor 6, 19)
My si musíme v prvom rade uvedomiť, že naše telá nie sú našim vlastníctvom. Sú Božím stvorením.
Zároveň je naše telo chrámom Ducha Svätého, ktorý žije v našom srdci. Biblia sa na ľudské telo
pozerá s veľkou úctou, ako na dielo Božích rúk. A toto dielo chceme dnes znetvoriť? Mnohí ľudia dnes
vyzerajú skôr ako mimozemšťania, alebo zvieratá a nie ako človek stvorený na obraz Boží.
Aké sú dôvody tetovania? Niekedy je to rebélia voči rodičom. Inokedy túžba vyniknúť, ukázať sa iným
ako druhí ľudia. Tetovanie často vyzdvihuje iba určitú časť tela a zameriava na ňu svoje myšlienky. Je
len ťažko uveriť tomu, že niekto s tetovaním chce dosiahnuť, aby ostatní pri pohľade na jeho
tetovanie viacej mysleli na Boha.
Ďalej si musíme uvedomiť, že potenciálni zamestnávatelia nemajú záujem zamestnať potetovaných
ľudí vo svojej firme. Viacerí v spoločnosti žiadajú, aby tetovanie nebolo vidieť. Mnohí
zamestnávatelia žiadajú aby boli zakryté, pretože z obchodníckeho hľadiska je tetovanie spoločensky
neprijateľné.
Dôležité je uvedomiť si, čo chceme tetovaním ukázať svetu? Je to dôkaz, ktorý okamžite všetkým
naokolo tlmočí, čo je pre nás dôležité. Tetovanie ostáva na človeku až do konca života, odstrániť sa
dá jedine chirurgicky. Stále však narastá počet ľudí, ktorí majú skúsenosť, že tetovanie oľutovali.
Tetovanie je aj finančne náročné. Ako kresťania sme pred Pánom Bohom zodpovední ako
hospodárime so svojimi peniazmi. Chce teda Pán Boh, aby sme do tohto investovali svoje financie?
Pre nás kresťanov by mali znieť slová: Či teda jete, alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu
Božiu! (1. Kor 10, 31)
Nakoniec medicínske hľadisko nám hovorí, že tetovanie je riskantné. Výsledkom môže byť prudká
alergická reakcia, infekcie, škaredé jazvy a dokonca ja prenosné choroby ako žltačka typu B a C. Pri
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tetovaní sa naschvál narušuje koža a ľudská krv sa vystavuje rôznym baktériám. Tetovacie štúdia
pritom nie sú kliniky, aj keď sa v nich prepichuje koža a pracuje sa s krvou.
V dnešnej dobe sa necháva veľa ľudí tetovať, pretože sa jedná o módny trend. Tetovanie chápu ako
neškodnú ozdobu a vyjadrujú tým skutočnosť, že so svojím telom môžu robiť to, čo sami uznajú za
vhodné. Mnohí, ktorí s tetovaním začnú, chcú mať na tele postupne čoraz viac takýchto symbolov.
Tetovanie býva často súčasťou ezoterických praktík, alebo satanistických rituálov. Počul som
svedectvá ľudí, ktorým pri modlitbe za uzdravenie začali ich tetovania na vlastnom tele vadiť,
niektorých pálili, pretože ich prostredníctvom boli spútaní démonmi. Záležalo aj na tom, kto dané
tetovanie vyrobil a s akým úmyslom bolo vyhotovené. Počul som aj o prípadoch, že prostredníctvom
tetovania symbolu lebky prišlo privolanie démona smrti, alebo prostredníctvom tetovania šamanskej
masky prišiel démon šamanizmu a podobne. Anton La Vay, autor satanskej biblie hovorí: „Každé
tetovanie je výrazom satanizmu, nech sa jedná o akýkoľvek symbol“. Tetovanie teda nemá
s kresťanstvom nič spoločné a nedá sa ospravedlniť ani tým, že si necháme vytetovať na telo nejakú
náboženskú vec.
Pokiaľ si si dal vytetovať nejaký symbol na telo z nevedomosti, modli sa a pros Pána Ježiša, aby ti
tento skutok odpustil. Nechaj si následne tetovanie z tela odstrániť a odovzdaj nanovo svoje telo
a svoju dušu do rúk Pána Boha. Tak sa vymaníš z područia démonov a dostaneš sa pod ochrannú moc
Kristovej krvi, ktorou bol porazený diabol aj s celou svojou démonickou armádou na golgotskom kríži.
Ja dnes nechcem nikoho strašiť, ale Biblia nám hovorí o tom, že keď Boh niečo stvorí, diabol sa to
usiluje zničiť. Keď stvoril človeka na svoj obraz, diabol si ho chce pretvoriť na svoj vlastný obraz.
Odtrhnúť ho od viery v Boha a telo stvorené na Boží obraz pretvoriť a ovládnuť na svoj obraz. Často
práve pomocou poškodenia, poznačenia ľudského tela sa veľmi ľahko dostane k ľudskej duši.
Preto bratia a sestry chcem všetkých varovať a vyzvať k ostražitosti aj v tejto oblasti života.
Nedávajme svoje telá a duše pod moc nečistých démonických síl. Žime pod každodennou Božou
vládou, pod vedením Ducha Svätého. Potom nebudeme mať potrebu zvýrazňovať si časti svojho tela
tetovaním, lebo Duch Boží nás bude viesť svojou Božou cestou a nie cestou tohto sveta. K tomu nám
znie varovanie Písma Svätého: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením
mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (R 12, 2).
AMEN.

