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Evanjelium Toltékov: 

Život a učenie 

Quetzalcoatla 

Jeden šľachtický mladý muž 

sa ho spýtal: 

„Je moje narodenie dielom 

náhody alebo niečím, 

čo som si zaslúžil?“ 

Ce Acatl sa ho spýtal: 

„Narodil si sa ako šľachtic? 

Daj si na to pozor. 

Mohlo by ťa to opojiť 

a učiniť ťa arogantným. 

Dosiahol si urodzenosť? 

Tu je to, 

čo ťa urobí urodzeným: 

vytvorenie rodokmeňa. 

Zobratie si pochodne 

a mydla, čili a vápna, 

pluhu a semien –  

pracovať a slúžiť. 

Skutočne, toto je to, 

čo nás robí vznešenými. 

Hovoria, že existuje 

dedič trónu. 

Takto by mal 

ukazovať svoje postavenie: 

Musí znížiť svoju hlavu 

a zdraviť s pokorou. 

Musí preukázať 

mimoriadny ohľad 

orlovi a tigrovi 

(dve hodnosti 

bežného vojaka). 

Tomu, kto si to zasluhuje, 

musí preukázať úctu 

za svoj skromný opasok 

a chudobné šaty. 

Ak na svojej ceste 

nájde starú ženu alebo 

starého muža, musí povedať: 

„Otče, 

stará mama, nech je mier 

tvojim sprievodcom, 

aby tvoje nohy nezakopli.“ 

Prišiel k nemu mladý  

Cholulčan a povedal: 

„Aby som sa stal Toltékom, 

skúšal som nasledovať 

tvoje učenie, 

ale keď vidím bolesť 

a ľudskú biedu, 

moje srdce váha.“ 

On odpovedal: 

„Nebuď smutný pre 

ľudskú bolesť a biedu. 

Nebuď kvôli tomu skľúčený 

ani utrápený. 

Nechudni kvôli tomu. 

Je to tak, že iba súcit 

a láskavosť mali by byť 

našou vierou? Buď bojovník. 

Nedovoľ svojmu strachu, aby 

si zamdlel pred nečestnosťou 

pred duplicitou, 

vecou, ktorá nás rozdeľuje. 

Namiesto toho 

sa odovzdaj jemu, 

bytosti z Neba, 

ktorá nám dáva život. 

Prikloň sa 

celou svojou silou 

k vznešenej vízii 

a choď s ním; 

odovzdaj sa mu. 

Prihodí sa, 

že on sa stane 

podstatou teba. 

Koncentrujte sa na neho 

všade, kde ste; 

udržuj si ho blízko svojej  

tváre a svojho srdca. 

Nájdi a uznaj to, 

čo je od teba žiadané 

na tejto Zemi. 

Urob to spôsobom, 

ktorý je podobný tomu, 

keď niečo hľadáš  

iba hmatom svojich rúk: 

krok za krokom ako keď 
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maľuješ knihu. 

Zisti, z čoho pozostáva 

tvoje nešťastie, 

aby si nežil takým spôsobom, 

s nešťastím, neľudskosťou, 

stratou niečoho. 

Kráčaj iba 

vo svojom vlastnom mieri 

a s vlastnou obozretnosťou, 

bez odpočinku, 

bez pochybností. 

Pretože takým spôsobom 

nezarmútiš moje srdce. 

Ži pokojne 

s celou svojou pozornosťou. 

Niekto zo skupiny 

ho pochválil 

týmito slovami: 

„Učiteľ, stal si sa 

vŕbou, 

oporou, 

preto som prišiel, 

aby som bol medzi tými, 

čo odpočívajú pri tebe. 

Ty si ceiba, ty si vŕba, 

ty si balzam a liek. 

V tvojich rukách 

sa znovu zazelenám 

a ožijem, 

pretože ty si ma umyl, 

ty si ma očistil, 

ty si ma učinil čírym. 

Až teraz, 

keď som si z teba učinil 

svojho otca a matku, 

nachádzam pokoj a liečenie. 

Prišiel som, aby si ma  

vyliečil; prišiel som, 

aby som sa pri tebe vyliečil. 

Som ti vďačný.“ 

On mu odvetil: 

„Teraz, keď Ometeotl 

(Najvyššia Bytosť) 

ti ukázal svoju dobrotu, 

keď sa hýbe 

v tvojej vnútornej bytosti, 

teraz, keď v tvojom vnútri 

maľuje, 

neopúšťaj ho. 

Nepohrávaj sa so svojím 

vnútorným presvedčením, 

aby si to neskôr, zhnusený, 

nevrátil so slovami: 

‘Bol som  

skutočne vyliečený?‘ 

Nechoď na to 

takým spôsobom. 

Teraz, keď si sa 

priblížil k bohatstvu, ktoré 

prináša jeho prítomnosť, 

urazíš ho znovu? 

Znovu pošpiníš svoje bytie 

a svoju dušu? 

Ak napokon padneš 

mnohokrát, ak si znovu 

spomenieš na svojho Boha 

a úprimne sa pred ním očistíš 

a zbavíš sa svojej poškvrny 

v jeho prítomnosti, 

on sa nad tebou znovu 

zľutuje a jeho oči 

sa na teba budú pozerať. 

Teš sa teda zo svojho  

pokladu, pretože pochádza 

z Božej hrude.“ 

Niekto tam mal ťažkosti 

hovoriť so svojím 

vlastným srdcom, 

pretože jeho myseľ blúdila 

a jeho srdce nebolo tiché. 

Ce Acatl si k nemu sadol 

a povedal: „Poď 

a vstúp do Ometeotlovej 

(Najvyššia Bytosť)  

blaženosti. Zníž svoju hlavu, 

posilni svoje kolená, 

oddaj sa pozornému  

postoju a dovoľ svojim 

nohám, aby si na to zvykli. 

Pohybuj sa zľahka 
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smerom k nášmu pánovi. 

Mučí ťa niečo? 

Zasahuje niečo 

do tvojho pohybu? 

Rozptýľ to v jeho radosti 

a posilníš svoj život.“ 

Celú noc sa rozprávali 

o rôznych témach. 

Nakoniec im povedal: 

„Toto, čím vás kŕmim, 

je čistá výživa. 

Pochopte to, 

čo sa má jesť tu, 

v týchto krajinách. 

Priblížte to ihneď 

k svojim tváram. 

Nebuďte ako kamene, 

pretože vy už viete, 

že ak je kameň tvrdý, 

musíte do neho udrieť  

viac než raz, 

kým sa prelomí. 

Bola vám ukázaná cesta. 

Ak tú cestu stratíte, 

zradíte vlastnú vôľu. 

Pozrite, že zakvitnuté stromy 

sa nezazelenajú znovu, 

nevypučia znovu. 

Ožije iba vtedy, 

ak je schopný odolať 

mrazu, ináč 

odumrie a vyschne. 

Ak sa znovu nezazelenáte 

a nevyklíčite vetvy 

v správnom období 

vašej vôle, potom vás vaša 

vôľa uvrhne 

do tlám šeliem.“ 

Takýmto spôsobom 

sa jeho nasledovníci učili 

a stali sa Toltékmi. 

Stali sa veľmi precíznymi 

v duchovných záležitostiach. 

Mali jediného boha, 

ktorého vzývali a ktorého 

prosili: Quetzalcoatla. 

Všetko, čo im Ce Acatl 

povedal, aby robili, 

oni robili bez toho, 

aby ho sklamali 

a bez zanedbania. 

Jeho žiaci 

sa stali veriacimi 

a takto sa stali 

múdrymi a bohatými v láske 

a boli šťastní. 

Kapitola 12 

Hostina 

Jedného dňa sa 

väčšina dôležitých ľudí  

krajiny 

zhromaždila v meste. 

Boli zvolaní 

na ohromnú hostinu. 

Aby učinil veľký 

prejav zbožnosti, 

ktorú necítil, 

kráľ Choluly 

požiadal aj Ce Acatla, 

aby sa zúčastnil hostiny. 

Preto vyslal poslov  

s pozvaním. 

Ce Acatl prišiel 

do paláca 

vo svojom rúchu pokánia 

a požiadal, aby ho 

zaviedli do hodovej sály. 

Stráže pri dverách boli 

upozornené, že chudobný 

žobrák chce navštíviť kráľa 

ale kráľ nariadil, 

aby bol žobrák 

vyhodený na ulicu. 

Po niekoľkých hodinách, 

vidiac, že knieža z Tuly 

neprichádza, 

kráľ vyslal 

iného posla, 

aby presvedčil Ce Acatla, 

aby sa zúčastnil hostiny. 
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Potom sa Ce Acatl 

zaodel do kráľovského šatu 

a kňazských insígnií 

a po poslovi 

poslal zvitok. 

To rozzúrilo kráľa Choluly. 

Po tretíkrát vyslal posla 

do Ce Acatlovho príbytku 

so žiadosťou: 

„Prosím ťa, aby si prišiel 

na hostinu osobne, 

pretože je to vhodné 

pre záležitosti štátu.“ 

Na to kajúcnik 

odišiel do paláca. 

V hodovnej sále boli 

mnohí hostia. 

Keď uvideli Ce Acatla, 

rozhostilo sa ticho. 

On sa potom ujal slova 

a povedal: 

„Dnes sme poctení 

božskou bytosťou, 

obdivuhodným, 

počiatkom všetkej existencie, 

dokonalým pokojom, tým, 

pre ktorého všetci žijeme. 

Dnes nás on učinil 

svojimi zajatcami; 

jeho srdce nás zväzuje. 

Mali by sme byť ticho?“ 

„Ty, Cholulčan, 

cítiš sa tvrdý a silný? 

Si azda stvorený 

z dreva či z kameňa? 

Keď bude náš Boh 

z teba unavený, 

keď bude znudený 

a zabudne na teba, 

ukryješ sa v dutine? 

Alebo sa vyšplháš na strom? 

Alebo sa skryješ pod vodu, 

či utečieš do hôr 

a nájdeš útočisko v jaskyni? 

Zdám sa vám škaredý 

bez mojich ozdôb? 

My všetci sme takí: 

prach, obyčajné blato. 

Nech nás zdobí čokoľvek, 

je to len zovňajšok. 

Keď nadíde čas, 

aby sme kráčali  

v krajine tajomstva, ako budú 

vyzerať naše pozostatky? 

Ako budú vyzerať 

naše lebky? 

Ó kráľ! 

Ometeotl (Najvyššia Bytosť) 

nám vládne spôsobom, 

ktorému rozumie. 

Prijmite svoj vzostup i pád, 

kamkoľvek idete, 

váš vzhľad aj podstatu, 

vašu ohyzdnosť 

aj ozdoby, 

pretože nie ste nikto. 

Choďte do Božieho lona, 

kde sa skutočne 

staneme niekým, 

kde skutočne narastieme. 

Možno bude pohnutý, 

aby vás varoval, 

keď bude unavený. 

Možno vám dovolí 

usadiť sa k jeho nohám. 

Nezameriavajte sa 

na pierka a nefrit, 

pretože to sa pominie. 

Namiesto toho sa pozrite  

na to, čo nás prevyšuje. 

Pozerajte sa do Neba. 

Tam je poklad, 

Ometeotl (Najvyššia Bytosť), 

pravý muž, priateľ, 

milovaný, ten, 

ktorý dáva, rozhoduje, berie, 

a dáva nám rásť. 

Vy, ktorí ste nosení 

na nosidlách, počúvajte: 

Nezabudnite, čo je drahé, 
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čo vás môže naplniť, 

čo potrebujete, 

čo vám dnes dám. 

Využite to, 

čo vám dáva. 

Pozrite na to, čo vás spája, 

čo vás pozdvihuje. 

Povzbudzujem vás, 

aby ste to prijali!“ 

Keď počul tieto slová, 

kráľ Choluly  

bol zahanbený 

a pokoril sa, 

urobil verejné priznanie: 

„Boží predstaviteľ, 

tvoja prítomnosť tu 

mnou otriasla od základu 

a tu pred tebou 

chcem odhaliť 

svoju špinu a hriechy. 

Pretože som kradol 

a klamal, spáchal som 

cudzoložstvo 

a pohŕdal som deťmi. 

Pane, dopraj mi útechy, 

dopraj mi lieku, 

pretože kráčam sám 

a padám do priepasti. 

Cítim sa, akoby na mňa 

padalo krupobitie 

a bičoval ma vietor. 

Komu by som sa mal 

zveriť?“ 

A prejavil Ce Acatlovi 

veľkú zbožnosť 

pred svojimi hosťami. 

Odvtedy sa kráľ Choluly 

stal veľmi dobrým priateľom 

Ce Acatla 

a jeho nasledovníkov, 

všímajúc si ich potreby 

a venujúc im priazeň. 

A čo viac, postaral sa o to, 

aby bol veľký chrám 

obnovený 

a vytvoril útočiská 

pre Quetzalcoatlových 

kňazov, ktorých pritiahol 

do mesta zo všetkých 

kútov kráľovstva. 

Čas od času požiadal, 

aby bol prijatý 

do komunitu mníchov, 

ale Ce Acatl, v záujme 

ľudí v meste, 

mu to nepovolil. 
 


