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Evanjelium Toltékov: 

Život a učenie 

Quetzalcoatla 

Mráz 

Skôr než dorazili 

do krajiny múdrosti, 

išli priechodom v horách 

nazývaných 

„Fajčiaca hora 

a Oslnivá žena 

v Matke Sierre. 

Noc bola chladná 

a snežilo, 

a pretože boli unavení a nahí, 

niektorí z nich zomreli. 

To bola konečná cena, 

ktorú čarodejníci žiadali: 

život ľudí. 

Na úsvite Ce Acatl uvidel 

zmrznuté telá 

svojich hudobníkov, 

komediantov 

a spevákov, 

ktorí išli s ním. 

Plný zármutku pokľakol 

medzi ich telá 

a zaplakal: 

„Ty, ktorý sám tam 

v najsúkromnejšej časti Neba, 

oznámil si rozsudok. 

Je ti azda známa 

cena života? 

Ty, ktorý vo svojej svätyni 

večnosti unavil si sa 

týmto snom jedného dňa, 

ako to, že ťa neunavilo 

spôsobovať nám plač?“ 

Následne dal príkazy, 

aby pochovali telá. 

Potom zhromaždil tých, 

ktorí prežili 

a sľúbil im: 

„Priatelia, nebojte sa. 

Od teraz vám nespôsobím 

žiadnu ďalšiu bolesť. 

Nedovolím, aby ste boli 

poškvrnení tieňmi. 

Pretože ste spolu so mnou 

príliš veľa trpeli. 

Namáhali ste sa nesmierne. 

Zabudnem na vás? 

Vymažem vás?“ 

Jeho nasledovníci 

Rok Dva Acatl (987 n. l.). 

Iba osem ľudí vstúpilo 

do krajiny s ním: 

Timal, 

zvaný tiež imitátor; 

Ocelotl, Ozomatl,  

Cuauhtli, Huitzilo,  

Chicomecoatl, Xiuhcoatl,  

a Matlaxochitl, ktorý  

bol z nich najstarší a mal 

tiež najväčšiu autoritu. 

Títo muži, 

ktorí boli oddaní 

v službe Ce Acatlovi, 

chodili všade 

ako udržiavatelia jeho slova, 

svedomito ho šírili 

po celej krajine. 

Keď od nich odišiel, 

rozptýlili sa 

po svete, hovoriac 

správy o jeho skutkoch. 

Ce Acatl odporučil 

týmto mužom kajúcny 

život, život v spoločenstve  

a odišiel od zástupov. 

Tiež ich požiadal, 

aby boli cudní a pravidelne 

praktikovali pôst. 

Požiadal ich tiež, 

aby nezabudli na veci, 

ktoré sa naučili v meste Tula, 

ale aby si ich pamätali 

a zdieľali ich. 

Keď vstúpili 

do južnej zeme, 

prijali rúcha pútnikov: 
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šaty nazývané Miccatilma 

(prikrývka mŕtveho) 

a Moztlacaquetza 

(žiarivá tunika). 

Nechali si narásť  

dlhé brady a vlasy 

a nenosili žiadne klobúky, 

šerpy ani ozdoby. 

A ako ochranu, 

kajúcnik zaviedol 

drevený náhrdelník, aby ho 

používali počas modlitieb. 

Tento sa nazýval Tzoactli 

(prijatý) alebo 

Motoloni (chudobný). 

Kráčal všade 

a bol všeobecne vítaný, 

kvôli správam 

o jeho vypudení z Tuly 

a honom a pascám 

čarodejníkov, ktoré 

sa pred ním objavovali 

a boli dobre známe. 

Postupne po jednom 

počet jeho nasledovníkov  

rástol, takže keď došiel 

do mesta Itzaes, 

bolo ich už okolo  

400 ľudí. 

V kráľovstve juhu 

Obyvatelia 

mesta Chichen Itza 

ho privítali 

s veľkou ceremóniou, 

pretože hovorili, 

že kajúcnik, 

ako kráľ Tuly, 

má moc uzdravovať. 

Mnohí chorí prichádzali 

k jeho útočisku, 

aby sa ich dotkol. 

Starší hovoria, 

že tam vyliečil 

mnohých ľudí. 

Správy o jeho prítomnosti 

sa rozniesli všade, 

pretože spomienka 

na jeho kráľovstvo 

bola pozitívna. 

Mnohí králi ho prišli  

navštíviť a žiadali ho 

ho radu či konzultáciu. 

Mnohí iní poslali 

svojich vyslancov, 

aby sa od neho naučili 

umeniu a spôsobom 

vládnutia Toltékov. 

Ďalší ho prišli pozvať, 

aby navštívil ich kráľovstvo 

alebo ho požiadali, 

aby poslal vyslanca 

do ich krajiny. 

On Cozumel, ostrov, 

ktorý je blízko pevniny, 

mal svätyňu 

vystavanú z vápenca 

a mramoru. 

Bola 10 mier vysoká 

a v strede mala 

bohato vymaľované 

a vyzdobené nádvorie. 

Tiež mala veľmi 

slávnostný chrám 

postavený tam, kde  

boli neustále prítomní 

mnohí oddaní. 

Na svätyňu položil kríž 

v spomienke na svojich  

synov z Tlaloc, pánov 

štyroch smerov 

a zanechal ho tam, 

aby si obyvatelia 

pamätali jeho prechod 

ich miestom. 

Jeho nasledovníkov bolo 

tak veľa, že ho pán tej zeme 

požiadal, aby založil 

samostatné mesto. 

On si potom zvolil park 

neďaleko mesta, 
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ktorý volali Tiho. 

Tam vytvoril veľmi dobrý 

základ, 

ako základňu svojho tábora. 

Túto základňu obkolesovala 

stena hrubá 

osminu ligy, v ktorej 

boli dvoje úzke dvere 

ako jediné vstupy do mesta. 

Na nádvorí postavili chrámy 

na pamiatku tých v Tule. 

Najväčší z nich pomenovali 

Chrám opereného hada. 

Ďalší postavili okrúhly 

so štyrmi dverami 

a odlišný 

od ostatných budov 

v týchto končinách, 

bol zasvätený 

kultu ducha. 

Tiež si postavili domy 

a ihrisko pre loptovú hru, 

kde Ce Acatl 

a jeho priatelia cvičili. 

Ustanovil, 

že páni tých krajín 

sa budú pravidelne stretávať 

v jeho citadele, aby hovorili 

o veciach kráľovstva 

a robili dohody 

na mierových zasadaniach. 

Až dovtedy 

boli kráľovstvá tej zeme 

rozdelené, 

ale v čase, keď odišiel, 

každý sa veľmi tešil 

mieru a priateľstvu. 

Poradil vládcom, 

aby prechádzali mestečkami 

a mestami a vyhľadali 

slepcov a chromých, 

a aby im poskytli všetko, 

čo potrebujú. 

Tiež im poradil, 

aby sa postarali  

o vzdelanie detí 

a blahobyt starších 

a chudobných. 

Navrhol, 

aby našli šikovných ľudí 

pre vládnu službu 

a poverili ich úlohou 

dozerať na deti 

a na mier v meste. 

Požiadal ich, 

aby pracovali tvrdo pre seba 

a pre svoj ľud. 

V meste Itzaes 

vyhľadal múdrych mužov, 

aby sa učil z ich múdrosti. 

A oni mu zverili 

všetky svoje tajomstvá 

a utešili ho 

za všetky utrpenia, 

ktoré prežil od Tuly. 

A tam ho vyhľadal 

Cacchiquele a požiadal ho, 

aby bol ich kráľom. 

On však odmietol 

a namiesto toho odporučil 

Timala, svojho žiaka. 

Keď Ce Acatl odišiel z Itzaes, 

Timal dostál tomu záväzku, 

odišiel s nimi 

a založil dynastiu 

kráľov a kňazov. 

A tiež pipiles 

(vládcovia Nikaraguy) 

vyhľadali 

Ce Acatla a požiadali ho, 

aby ich uznal. 

Išiel s nimi 

a ustanovil hranice 

ich kráľovstva. 

Kamkoľvek šiel, zanechal 

niektorých zo svojich žiakov, 

aby ho reprezentovali 

a odovzdávali toltécke 

učenie. Na oplátku 

na každom mieste 
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hľadal poznanie 

medzi staršími 

a múdrymi 

a študoval ich viery, 

zvyky a spôsob života. 

Takto zdokonalil 

vlastnú múdrosť. 

Studňa 

Rok Šesť Acatl (992 n. l.). 

Starší rozprávajú 

že Tezcatlipoca poslal 

svojich komplicov, 

aby nasledovali Ce Acatla 

a špehovali jeho činnosť, 

a aby bránili jeho ceste, 

s použitím intríg 

a podvodov. 

A niektorí podlí muži 

z tej oblasti 

povstali proti nemu 

a snažili sa ho zavraždiť. 

Avšak Ometeotl 

(Najvyššia Bytosť) 

strážil jeho kroky 

a vždy mu umožnil 

uniknúť bez ujmy tým, 

ktorí ho prenasledovali. 

Potom čarodejníci 

vymysleli iný plán. 

V tomto meste 

bola studňa slávna 

svojou posvätnosťou. 

Pútnici z každej oblasti Zeme 

prichádzali a prinášali obety, 

a vzali si trochu z jej vody. 

Ce Acatl si zvykol 

prichádzať každé ráno dole 

k ústiu studne, 

aby meditoval o svojich 

dobrých a zlých činoch, 

o zmysle svojich krokov 

a o úmysloch Nebies. 

Jedného dňa 

sa Tezcatlipocovi muži 

objavili pri studni 

a hodili do vody dieťa. 

Takýmto spôsobom utopili 

dve či tri deti. 

A potom o tom ľudia 

začali rozprávať. 

Takéto skutky 

naplnili Ce Acatlove srdce 

strachom. 

Hovoriac o týchto činoch 

ako o signáli Ometeotla 

(Najvyššej Bytosti), 

rozhodol, že je čas 

presťahovať jeho tábor 

a pokračovať v putovaní. 

Preto zhromaždil 

svojich priateľov 

a na rozlúčkovom stretnutí 

ich požiadal, aby zostali verní 

jeho pamiatke 

a potom odišiel. 

Na svojej ceste späť 

do toltéckeho kráľovstva 

sa zastavil v Champotone. 

Neďaleko odtiaľ, na mori, 

len na dohodenie kameňa 

od pevniny,  

si postavil stavbu. 

Takýmto spôsobom Ce Acatl 

zanechal večnú pamiatku 

na seba 

a na kráľovstvo juhu. 

V Cholule 

Na svojej ceste 

prechádzal mestom 

Tenayuca,  

kde nejaký čas zotrval. 

Potom šiel do Culhuacanu 

a zotrval tam chvíľu. 

Odtiaľ prekročil hory 

a išiel do 

Cuauhquecholanu, 

kde domáci vztýčili 

v jeho mene chrám 

a svätyňu, v ktorej ho 

uctievali ako boha. 
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Tiež ho požiadali, 

aby menoval Matlaxochitla 

za svojho vyslanca. 

Pútnici trpeli 

veľkými útrapami, pretože 

kráľovstvo bolo rozdelené. 

Jeho obyvatelia 

zabudli na Ometeotlov  

(Najvyššia Bytosť) zákon 

a podporujúc 

Tezcatlipocovu stranu 

začali platiť tribút 

nepriateľom Tuly. 

Všade pochodovali  

prisluhovači čarodejníka, 

používajúc 

sľuby a poklady, 

aby zviedli ľudí 

a prinútili ich nasledovať. 

Mestá a dokonca rodiny 

boli rozdelené, 

každý jednotlivec 

uctieval kohokoľvek, 

koho považoval za lepšieho. 

Medzi ľuďmi bolo 

množstvo zmätku. 

Uprostred všetkého  

tohto zamorenia, 

mesto Cholula 

zostalo čisté, 

pretože v jeho hraniciach 

panovala silná spomienka 

na Quetzalcoatla. 

Mnohí vyslanci 

starobylého zákona, 

sužovaní a mučení 

komplicmi čarodejníka, 

hľadali útočisko v tom meste 

a ustanovili tam 

dobrú vládu. 

Bola to práve Cholula, 

kam kajúcnik 

nasmeroval svoje stopy. 

Keď došiel do mesta, 

bol tak dobre prijatý, 

že sa rozhodol usídliť 

sa natrvalo medzi 

Cholulčanmi. 

Oni mu na oplátku 

vystavali veľkolepý, 

dobre stavaný 

a prekrásny chrám. 

Taktiež mu ponúkli, 

aby použil niektoré jaskyne 

neďaleko chrámu, 

ako útočisko 

pre seba a jeho ľudí. 

V Cholule  

začal Ce Acatl 

šíriť svoje učenie 

v súlade 

so signálmi a hlasmi 

z Neba, 

využívajúc všetky veci, 

ktoré sa naučil ako pútnik 

v krajinách, 

ktoré precestoval 

a poznatky od mudrcov 

z juhu. 
 


