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13 Existovalo v ZSSR „ateistické náboženstvo“  

     či azda išlo o „boľševický satanizmus“? 

 

„Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla 

a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo niet 

v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“1  

 

Jeden z hrdinov Dostojevského románov sa vyjadril: „Boh je mŕtvy, preto sa 

človek stal bohom a všetko je dovolené“. „Satan predstavuje človeka, ktorý nie je nič viacej ako 

iný živočích – niekedy je lepší, ale častejšie horší než ostatní štvornožci, ktorý sa z dôvodu 

svojich domnienok „božského a intelektuálneho a spirituálneho“ vývoja stal najhorším zo 

všetkých živočíchov.“2 Istý český psychiater3 sa v jednej zo svojich publikácií vyjadril, 

že aj ateista4 je „veriacim človekom“, pretože verí, že Boh neexistuje. Sväté Písmo 

však svedčí o tom, že aj diabol – padlý anjel verí v existenciu Boha, ale trasie5 sa pred 

Ním a protiví sa svojmu Stvoriteľovi. Podobne konali aj bojoví bezbožníci vo vzťahu 

ku kresťanstvu, báli sa ho ako obrovskej duchovnej sily, a preto voči nemu boli takí 

agresívni. Pravdepodobne sa riadili heslom: „Čoho sa bojím proti tomu bojujem“. 

Viera v Boha, v Cirkev, vo svätých bola nahradzovaná vierou vo všemocnú moc 

človeka, v istú vymyslenú autoritu, akú mal mať „vedecký ateizmus“ a vieru, že sa 

vytvorí „spravodlivá“, beztriedna spoločnosť, kde si všetci budú rovní a nebude viac 

bohatých ani chudobných – podľa vzoru prvotných kresťanov, o ktorých nám 

svedčia Skutky apoštolské 6.  

                                                 
1 Jn 8, 43-44. 
2 CANTELMI, T.-CACACEOVÁ, C.: Černá kniha satanizmu, Kostelní vydří 2008, s. 40 – viď kapitolu 

Moderní satanizmus. 
3 Cyril Hoschl. 
4 Je zaujímavé, že Aleister Crowley (1875-1947), ale aj Anton La Vey zakladatelia Satanovej „cirkvi“ v 

USA a autori satanskej „biblie“ (1969-1972) boli satanisti, ktorí neverili v existenciu diabla. (Tamže, s. 

41). 
5 „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že 

viera bez skutkov je neužitočná?“ (Jak 2, 19-20). 
6 „Medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich a čo utŕžili, 

prinášali, skladali apoštolom k nohám, a každému nadelili, koľko potreboval.“ (Sk 4, 34-35). Existujú názory, 
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Položme si hypotetickú otázku. Ak „Boh neexistuje,“ tak prečo je proti Nemu 

potrebné bojovať?1 Prečo bolo potrebné bojovať proti Ruskej pravoslávnej cirkvi 

a kresťanským tradíciám v ZSSR? Veď ak niekto blúdi je to jeho vec, ale aj jeho 

problém. V Rusku došlo k „obrovskému zemetraseniu“, ktoré mnohí svätci prorocky 

predpovedali. Celé 19. storočie, predovšetkým inteligencia v Rusku bola očarená 

západným nihilizmom,2 anarchizmom, ale aj okultizmom, čo malo za následok 

odklon od kresťanstva. To bola iba predpríprava na to, čo malo prísť. Až po 

vytriezvení,3 keď sa boľševickí kati4 dostali k moci, ruská inteligencia sa opäť 

prinavrátila k Cirkvi. Kresťanská monarchia na čele s pravoslávnym cárom bola 

nahradená „vládou ľudu,“ ale v podstate „diktátorom“ Leninom, potom Stalinom 

a ďalšími. Veľmi pekne znelo, že pracujúci ľud vládne sám, ale pravda to 

samozrejme nebola. A tak v ZSSR ateizmus podporovaný štátom „nahradil“ 

kresťanstvo, ktoré sa od r. 988, keď „Rus prijala krst“, stalo hybnou duchovnou silou 

                                                                                                                                                         
že život v prvotnej Cirkvi bol svojim spôsobom istým „druhom komunizmu“. Túto myšlienku 

v Ruskej pravoslávnej cirkvi rozvíjali najmä rozkolníci, obnovlenci, ktorí protikánonicky pôsobili 

v Cirkvi a boli podporovaní boľševikmi. Boľševický program považovali za „realizáciu Kráľovstva 

Božieho na Zemi“. (Pozri publikáciu БОГДАНОВ, С.: Православие и марксизм. Париж 1982, s. 43). 

Tento autor poukazuje na fakt, že fanatickí ateisti ZSSR pokúsili vtiahnuť Pravoslávnu cirkev do 

politiky, ale pravoslávie je vo svojej vnútornej podstate apolitické a ozajstne slobodné. 
1 Satanisti nepopierajú existenciu Boha ako ateisti....V skutočnosti však vedia a veria, že Boh existuje 

avšak Ho opisujú ako bytosť „nerozumnú a primitívnu.“ (Pozri kapitolu Ужасающие перемены в 

жизни Маркса. Сатанизм в семье Маркса. In: Истоки зла. Moсква 2004, s. 24-26). Autor udáva, že 

obe Marxove dcéry ako aj jeho zať spáchali samovraždu. Prvé tri Marxove deti zomreli kvôli 

podvýžive. K. Marx necítil potrebu materiálne postarať sa o svoju rodinu i keď to hravo mohol 

zrealizovať, pretože vynikajúco ovládal cudzie jazyky a mohol si zarobiť ako tlmočník. Žil 

z milodarov F. Engelsa a za celý život ich dostal okolo 6 miliónov francúzskych frankov. O veľké 

finančné sumy prišiel, keď zle investoval na burze.  
2 Pozri kapitolu Нигилизм разрушения In: РОУЗ, С.: Человек против Бога. Moсквa 1995, s. 51, 59 – 

Sergej Nečajev – ruský revolucionár je týmto autorom nazvaný mýtom, alebo démonom z hlbín 

samotného pekla. Preto bol vypracovaný aj „Katechizis revolucionára“, o ktorý sa opierali nihilistickí 

hrdlorezi - niekedy sa nazývali anarchistami. Nihilistická vzbura – je to vzbura proti Bohu a Pravde. 

Nečajev, Bakunin a Lenin boli revolucionári najviac naklonení k násiliu. Marx veľmi horlivo 

obhajoval „revolučný teror“ ako jediný prostriedok k urýchleniu príchodu komunizmu a Lenin 

opísal „diktatúru proletariátu“ ako moc neohraničenú zákonom založenú na násilí“. (Porovnaj О 

выводах Маркса о насилии – J. E. LeRossignol, From Marx to Stalin, New York 1940, s. 321-322 

a tiež „Koммунизм левого крыла“ cit. po kn. СТАЛИН: Основы ленинизма. New York 1932, s. 47 – 

Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, Little Lenin Library, N 18, s. 19). 
3 Pozri knihu СЕРЕБРЕНИКОВ, А. : Соблазн социализма, 12. Париж Moсквa 1995, vydanú pod 

redakciou Alexandra Solženicyna. 
4 Zväčša zločinci a zlodeji. 



196 
 

ruského národa. Viera v národe však nezmizla a po „Veľkej októbrovej socialistickej 

revolúcii“ (ďalej iba VOSR) r. 1917 začali boľševickí ideológovia a agitátori1 vymývať 

mozgy a preorientovávať vieru ruského človeka „správnym smerom“. Existuje jedno 

príslovie: „Viera v čokoľvek bez lásky vedie k fanatizmu“, na ktorom je veľa pravdy . 

Prot. Sergej Bulgakov2 hovorí, že Pravoslávie v Rusku bolo vystriedané 

„novým štátnym náboženstvom, a to vojnovým ateizmom komunistickej sekty“. 

Novodobí historici tento rodiaci sa vzťah medzi štátom a Cirkvou nazývajú 

„bolševickou križiackou výpravou proti pravoslávnej Cirkvi“. Dokonca taliansky 

fašistický diktátor Benito Mussolini, ktorý sa zaoberal myšlienkou náboženstva 

v socializme povedal: „Někteří filosofové zastávají názor, že náboženství nevyhyne. 

Též v socialistickém režimu bude náboženství: druh oduševnělého křesťanství bez 

kultu, pevný v morálce bratrství. Socialismus bude tedy náboženstvím 

budoucnosti.“3 

Práve ideológia, ktorá sa opierala o takzvaný „vedecký ateizmus“ zaviedla do 

školských učebných osnov Darwinovu evolučnú teóriu4 – o vzniku človeka z opice5. 

Je paradoxom, že to, čo kedysi archeológovia ponachádzali a tvrdili, že ide 

o prechodné medzičlánky vo vývoji opice na človeka, sa dnes kritizuje 

                                                 
1 Pozri knihu LAVROV, S.: Lebo s nami je Boh. Prešov 1996, s. 5-50 – kapitola I. Dialóg, ktorý pojednáva 

o ateistických prednáškach v ZSSR. 
2 Pozri СТЕПАНОВ, Р.: Свидительство обвинения, č. 1., s. 45. 
3 Pozri knihu HELAN, P.: Duce a Kacíř, literárni mládí Benita Mussoloniho jeho kniha „Jan Hus, muž 

pravdy“. Brno 2006, s. 27. Mussolíni, žiaľ i napriek tomu, že sa zaoberal mučeníkom a bohabojným 

kňazom Jánom Husom významnou osobnosťou v dejinách českého národa, ktorý chcel odstrániť isté 

nedostatky zo života rímskokatolíckej cirkvi v podstate vôbec nepochopil duchovný odkaz sv. 

mučeníka. Ako anticirkevný človek skúmal Jána Husa skôr ako „rebela a kacíra“, ktorý sa postavil 

proti predstaviteľom rímskokatolíckej cirkvi a obdivoval skôr jeho „voľnomyšlienkárstvo“ a odvahu 

postaviť sa proti cirkevnej vrchnosti a vytýkať jej chyby. Žiaľ z takého uhla pohľadu sa dívalo na 

základných a stredných školách v ČSSR na Jána Husa aj v čase totalitného režimu, ale to že Hus 

vyžadoval iba to, čo mala Pravoslávna cirkev (prijímanie pod obojím, prijímanie Božieho tela a krvi 

aj deťom...), že boli zo strany husitov vyvíjané kroky zjednotiť sa s Pravoslávnou cirkvou v 

Konštantinopoli, že Jeroným Pražský prijal pravoslávie v Kyjeve, to už sa samozrejme pre istotu 

nepovedalo. Neúplné informácie mali poslúžiť k diskreditácii rímskokatolíckej cirkvi. Podobnú prax 

však v médiách vidíme žiaľ aj v demokracii, kde sa podáva pravda o cirkvi neúplná, vytiahnutá 

z kontextu, tak ako to komusi „hore“ nejakému režisérovi vyhovuje. 
4 ХУДОШИН, А.: Эволюционизм против Бога. Воронеж 2005. 
5 Pozri publikáciu – Той повеле и создашася. Современные ученые o сотворении мира. Kлин 1999, s. 188. 
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neodarwinistami v USA, že išlo o genetické abnormality (mutácie) či falzifikáty1 

nájdených kostí opice a človeka, ktoré mali vytvoriť ilúziu – „obraz našich predkov,“2 

ako ich znázornil český maliar Z. Burián v učebniciach dejepisu. Išlo samozrejme 

o predstavy umelca, ktoré nepochybne má každý umelec, ale to sú iba jeho predstavy 

a vlastne jeho fantazírovanie. Žiaľ, dodnes je táto pseudovedecká (evolučná) teória 

hlásaná v učebniciach základných škôl ako jediná teória vzniku človeka, pričom sú 

potláčané a diskriminované na svetských školách na Slovensku kresťanské, židovské 

či mohamedánske názory a to, že jediná nadprirodzená bytosť - Boh, Jahve (Adonai), 

či Alah je príčinou stvorenia človeka. Položme si otázku: „Akým spôsobom, akými 

prístrojmi môže materialistická veda skúmať duchovnú bytosť - Boha? Ako môžeme 

skúmať Boha v nejakom laboratóriu, či vedeckom pracovisku, keď Boh podľa učenia 

Cirkvi nemá počiatok a nemá koniec3 a nemôžeme Ho experimentálne umiestniť do 

jednej miestnosti?“ Svätí otcovia poukazujú, že Ho môžeme spoznávať vďaka 

Svätému Písmu a tiež prostredníctvom prírody, ktorá je najlepšou knihou svedčiacou 

o Stvoriteľovi.  

Keď v r. 1961 vyletel do vesmíru prvý sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin 

jedna z prvých otázok, ktoré mu dali po návrate na zem bola, či videl Boha a anjelov 

v nebi. Keď odpovedal, že nie, urobili z toho senzačný vedecký objav a dôkaz, že 

„nebo, Boh ani anjeli neexistujú, a že Cirkev klame“. Christova Cirkev vždy tvrdila, 

že Boha a anjelov je možné vidieť, iba očami viery. To, že si pred odletom na jednej 

recepcii vypýtal od patriarchu Alexeja I. požehnanie, o tom už samozrejme média 

neinformovali.4 

Na povinné štúdium marxizmu leninizmu na vysokých školách v bývalej 

ČSSR si každý dobre pamätá. Najmä stredná či staršia generácia, ktorá zažila 

socialistický systém v bývalej ČSSR, si určite spomenie na doby svojich študentských 

                                                 
1 Pozri príspevok Koľko času uplynulo od stvorenia sveta, alebo aká stará je ľudská civilizácia – 7500 

rokov? In: Pravoslávny teologický zborník, Prešov 2008, s. 7 – porovnaj LAVROV, S., cit. dielo, s. 55-57 - 

viď kapitolu Ako vznikol člověk? 
2 Pozri ПAВЛОВ А.: Откуда явилось все это? Наполи 1972. 
3 Pozri Zj 22, 13: „Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec“. 
4 Pozri publikáciu HLINKA, A. : Viera veľkých vedcov. Rím 1974. 
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rokov, keď sa „VOSR“ všemožne oslavovala a ospevovala ako najlepší úsek 

v dejinách ľudstva, ktorý priniesol v spoločnosti radikálnu zmenu k lepšiemu.  

Lenin a jeho spoločníci sa hlásili k materializmu a predsa to bol politický 

systém, ktorý na jednej strane veľmi agresívne bojoval proti Ruskej pravoslávnej 

cirkvi ako najmocnejšej duchovnej inštitúcii v ZSSR, no na druhej strane si zo svojej 

ideológie urobil svojím spôsobom náboženstvo. Od počiatku sveta v dejinách 

ľudstva nikde nenachádzame národ ani žiadnu inú kultúru, ktorá by neverila v čosi 

vyššie, nadzmyslové a duchovné. Až paradoxne na počiatku 20. storočia prichádza 

„pokrokové“ ľudstvo vo svojej úbohosti k záveru, že nič duchovné neexistuje. Aj 

Sväté Písmo hovorí: „Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Hospodin hľadí z nebies na 

ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci skazení sú napospol, niet 

nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi 

ľud zožierajú, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú?“1 Práve vyššie uvedené slová 

Svätého Písma boli charakteristické pre bezbožný systém, ktorý bol nastolený 

a agresívne vystupoval proti všetkému kresťanskému, morálnemu a tradičnému ako 

proti tmárstvu. Niet divu, že mnohí kresťania v ZSSR tento červený systém 

prirovnávali k apokalyptickej šelme2 Antichrista, ktorý vystúpil na boj proti Cirkvi 

a celú dobu socializmu vnímali eschatologicky ako dobu konca sveta. „Možno je to 

zhoda náhod“ alebo istá symbolika, že mená Lenin alebo Stalin, ktoré ak zostavíme 

v azbuke z 15-tich zápaliek, z toho istého počtu zápaliek zostavíme aj antichristovo3 

číslo šelmy a to 666.4 Mnoho ľudí v Rusku, a najmä emigrantov v Ruskej zahraničnej 

cirkvi jednoznačne považovalo týchto diktátorov, ak nie za samotných antichristov, 

tak aspoň za predchodcov Antichrista a celý tento systém za bohoborecký, čiže 

satanský a diabolský. Ako profesorský štipendista v Trojicko-Sergejevskej Lavre 

                                                 
1 Ž 14, 1-4. 
2 Zj 13, 1-18. 
3 V prípade seriózneho záujmu pozri knihu: БЕЛЬЯЕВ, А.: О безбожии и Антихристе. Т. I.- II. Валаам 

1996. 
4 Zj 13, 18. 
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v rokoch 1986-19881 som mal možnosť nahliadnuť do istého proroctva sv. Jána 

Kronštadského, v ktorom sa opisuje prvomájový sprievod v duchovnom ponímaní, 

keď démoni sedeli na päťcípej hviezde a ľudskými výkalmi „posväcovali“ divákov. 

Tento komentár som však dodnes nikde nenašiel v dielach sv. Jána Kronštadského, 

ktorý predpovedal VOSR v Rusku. Niektorí autori2 nazývajú antireligióznym, 

boľševickým vandalizmom delostreleckú paľbu na Kremeľ, ktorá sa uskutočnila 

v novembri 1917. Z vojenského uhla pohľadu tento útok nebolo potrebné urobiť, 

pretože junkéri3, ktorí sa postavili proti boľševikom, tieto obranné pozície v noci 

opustili. Týmto spôsobom došlo k poškodeniu starobylých chrámov a ich interiérov.  

Hneď po revolúcii boli zakladané kluby „bojujúcich bezbožníkov,“ ktoré mali 

v svojom programe naplánované útoky na chrámy. Isté satanistické a bohorúhačské 

prvky v tomto systéme boli evidentné. Boli zaznamenané prípady, keď mládež pod 

vplyvom učenia boľševikov si robila malú potrebu v zvoniciach a to presne na 

paschálny obchod s ikonami a krížom okolo chrámu, na ktorom sa zúčastnili ich 

vlastní rodičia. Tak sa vychovávali „sovietske“ deti v školách k úcte k tradíciám, 

ktoré si ctila ruská rodina. V tých časoch sa organizovali v školách aj „bohorúhačské“ 

maškarné plesy, ktoré mali za úlohu zosmiešniť všetko, čo bolo posvätné a ctené 

každému kresťanovi. Verejné bohorúhačské odkrývanie ostatkov svätých 

v chrámoch a monastieroch mali za cieľ poukázať na to, že ostatky svätých nie sú 

neporušené, sú mumifikované a boli sprevádzané pľuvaním a patričným 

posmešným ateistickým komentárom. Pľuvanie na ikony počas školských hodín bolo 

„bežným“ pedagogickým aktom v ZSSR ako aj verejný výsmech v triedach zo 

spolužiakov, ktorí sa zúčastnili na Paschu bohoslužieb v chráme. V tom čase boli 

bežné divadelné predstavenia, ktoré sa vysmievali zo všetkého kresťanského, ako 

                                                 
1 Pozn. autora - v tom čase, keď sa rozprávalo o Gorbačovovej glasnosti celý komplex - monastier aj 

škola boli odpočúvané. 
2 ВОЛОДСКИЙ, И.: Истоки зла II. Тайна коммунизма. In: Православная жнзнь. Н 4, Джорданвил 

2008, s. 9; porovnaj Истоки зла. Moсква 2004, s. 30-71, pričom celá druhá kapitola je nazvaná – Lenin 

– „geniálny“ praktik satanistického ničenia. Jedna z podkapitol 2.5 má názov: Boľševická genocída 

vlastného národa, s. 41-51. 
3 Pozn. študenti vojenských akadémií. 
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napr. hra Čierne vrany, ktorá mala za úlohu zosmiešniť duchovnú autoritu a starca 

sv. Jána Kronštadského. Zhodné prvky, ktoré nachádzame v satanistických1 

praktikách pri slúžení „čiernej omše,“ keď sa vzdáva úcta diablovi a prinášajú sa 

zvieracie či ľudské obete nachádzame aj v praxi bezbožných boľševikov, ktorí 

priniesli na oltár revolúcie v ZSSR 75 miliónov ľudských obetí,2 ktoré boli rôznymi 

spôsobmi brutálne3 a častokrát aj sadisticky likvidované. Lenin vyhlasoval, že hoci sa 

toho 90% ruského národa nedožije, 10% ľudí v Rusku uvidí „požiar svetovej 

revolúcie“, ktorý sa rozhorí po celom svete.4 Týmto výrokom vlastne „veľký vodca 

predvídal“5 nespočetné množstvo ľudských obetí, ktoré „museli byť obetované 

v mene revolúcie a ideálov.“ Katmi – „žrecami,“ ktorí prinášali tieto ľudské obete 

boli čekisti a neskôr aj pracovníci NKVD. Podľa Dimitrija Pospelovského6 bol Lenin 

zakladateľom preventívneho teroru. Ako udáva V. N. Iljin7 „podstata revolúcie je boj 

za absolútnu moc“ a to znamená, že aj moc nad ľudským životom, ktorý má právo 

(odobrať podľa kresťanského učenia) iba Boh. Vyššie spomenutú ideológiu nazýva 

                                                 
1 Pozri ИЛИИН, В.: Религия революции и гибель культуры. Moсквa 1994, s. 7; porovnaj vydanie 

YMCA-Press Paríž 1987, ktorý vyššie spomenutý náboženský mysliteľ, ktorý žil (1891-1974) 

v zahraničí vyjadril a hovoril o revolučných duchoch, ktorý ovládli svet a zhypnotizovali a ovládli 

revolucionárov ako služobníci „kniežaťa tohto sveta“. Niet div, že svetoznámy pravoslávny 

spisovateľ V. M. Dostojevský v románe Besy (pozn. bes v preklade démon, zlý duch) sa snaží 

dešifrovať revolučné hieroglyfy a poukázať na metafyzickú podstatu revolučných démonov. Podľa 

niektorých zahraničných teológov sa prvá „revolúcia“ t. j. vzbura voči Bohu uskutočnila pred 

stvorením sveta, keď Lucifer – Jasná zora vystúpil proti svojmu Stvoriteľovi a spolu s ním odpadla aj 

jedna tretina anjelov nebeského sveta. 
2 Štatistiky hovoria o 50 až 100 miliónov obetí z toho 200 000 pravoslávnych biskupov, kňazov, 

diakonov, mníchov a mníšok – pozri publikáciu Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha Tichon 

(Bellavin). Prešov 2002. 
3 Pozri príspevok Boľševický teror v praxi a niektoré brutálne popravy likvidovaných klerikov 

a mníchov Ruskej pravoslávnej cirkvi. In: Pravoslávny teologický zborník, Prešov 2004, s. 466-478. 
4 Pozri Pastiersky list patriarchu Tichona z 11. 11. 1917, poslednú vetu ohľadne celosvetových vojen – 

porovnaj Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha Tichon, s. 74. 
5 Udáva sa, že po brutálnom vyvraždení cárskej rodiny 16.-17. júla 1918 po zničení telesných ostatkov 

sv. cárskych mučeníkov bola amputovaná hlava sv. mučeníka cára Nikolaja II. a uložená v liehu vo 

fľaši, na ktorú sa Lenin často díval. Po smrti Lenina mozog „veľkého vodcu“ uložený v sklenenej 

banke v liehu na Inštitúte V. I. Lenina. Jedna polovica mozgu bola pritom zdravá a druhá však 

značne deformovaná. 
6 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Тоталитаризм и вероисповедание,cit. dielo, s. 308. 
7 ИЛИИН, В., cit. dielo, s. 11. 
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Iljin1 degradáciou rozkladu, ktorá zapácha nie politikou a žurnalistikou, ale 

samotným peklom. Na inom mieste tento autor hovorí,2 že revolúcia je „rytierskym“ 

rádom mŕtvol a vrahov, a že v revolucionároch sa usídlil „legión démonov,“3 čím 

chcel poukázať na evanjelskú posadnutosť. Samozrejme, že v boji s náboženstvom 

mal Lenin4aktívnych spolupracovníkov a to: Sverdlov5 Stalin6 Trockij7 Zinovjev8, 

Kamenev9 Dzeržinskij10 Volodarskij11 Jaroslavskij12 a ďalší. 

Práve posledná kniha Nového Zákona – Zjavenie sv. Jána bola obľúbenou 

knihou, ku ktorej sa veriaci v krízových obdobiach pri prenasledovaní vždy obracali. 

Niektorí bohabojní kresťania, ktorí pamätali na slová zo Svätého Písma: „Každá duša 

poddaná buď nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, ak len nie od Boha a tie, čo sú, 

Bohom zriadené sú“13 ju sebakriticky v ZSSR komentovali slovami: „Boh dopustil túto 

vládu za naše hriechy, aby sa očistila Cirkev“. 

Každý totalitný režim, ktorý bojuje proti kresťanstvu, si zároveň vytvára svoje 

„pseudonáboženstvo“. Všetci spomíname ako sa „posvätne“ vyjadrovalo o „výstrele 

z krížnika Auróra“, ktorý bol signálom pre útok na Zimný palác. Tiež sa 

vyzdvihovalo, že v prvé dní revolúcie neboli takmer žiadne ľudské obete. Pozemskí 

                                                 
1 ИЛИИН, В., cit. dielo, s. 13. 
2 Tamže, s. 15. 
3 Tamže s. 19 - porovnaj Mk 5, 9 – Isus v kraji Gerazénov. 
4 Vladimír Uljanov bol pokrstený 16/29 apríla 1870. Jeho otec Eliáš Nikolajevič bol veriacim človekom. 

Ako to, že syn veriaceho človeka sa vyberá antireliogióznou cestou? Pravdepodobne sa v ňom 

prebudili gény pradeda. Nestal sa však iba odpadlíkom od viery, ktorý sa zriekol kresťanstva, ale 

stal sa fanatickým nepriateľom Pravoslávnej cirkvi. Podľa svedectva G. M. Križanovského, ktorému 

to osobne povedal Lenin počas štúdia – V. Uljanov v piatom ročníku gymnázia skoncoval 

s náboženstvom tým, že dal dole krížik z krku a hodil ho do smeti (Pozri článok ВОЛОДСКИЙ, И.: 

Богоборчествo Ленина, s. 8. In: Православная жизнь. Джорданвил 2008). 
5 Rozenfeld. 
6 Džugašvili. 
7 Bronstein. 
8 Apfelbaum.  
9 Rozenfeld.  
10 Rufinov. 
11 Kogen. 
12 Gubelman. 
13 Rim 13, 1. 
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„bohovia“ či novodobí „svätí“1 znázorňovali sa na veľkých plagátoch či 

transparentoch na 1. mája bez svätožiare – Marx, Engels, Lenin, Stalin. Totalitarizmus 

nemôže byť priateľský k viere v Boha, pretože sa sám javí ako novopohanský kult 

idolu, pričom si vytvoril viaceré modly ako modla – štátu, modla - národa... a 

nakoniec modla – vodcu2. Na druhej strane došlo k nevídanému sovietskemu 

ikonoborectvu, keď množstvo starobylých a vzácnych posvätných ikon3 bolo 

spočiatku verejne zničených v ohni, znesvätených, či predaných do zahraničia. Pri 

vykrádaní chrámov bolo bežné, že ozbrojený boľševik so zapálenou cigaretou vstúpil 

do chrámu s čiapkou na hlave a bez problémov vstúpil do oltárnej časti a z oltára 

skonfiškoval v mene štátu darochranitelnicu, evanjelium, zlatý kríž alebo zlatom 

ozdobenú ikonu – všetko, čo malo cenu. V ZSSR došlo k hrubému zneužitiu 

kresťanského cítenia ruského národa, keď tzv. cirkevné procesie s krížmi, ikonami 

a cirkevnými zástavami boli zamenené v politickom systéme prvomájovými sprie-

vodmi na tzv. sviatok práce a demonštrácie, ktoré oslavovali Boha boli zamenené za 

demonštrácie na oslavu človeka. Práve na prvé výročie revolúcie, napísal výzvu 

patriarcha Tichon Bellavin4.  

                                                 
1 Pozn. – aj v ČSSR boli takýmto spôsobom „kanonizovaní novodobí svätí“ ako napr. zbojník Juraj 

Jánošík. Idealisticky znázornený hrdina bol podľa režiséra P. Bielika predstavený ako ten, ktorý 

bohatým bral a chudobným dával. Samozrejme, že takýto hrdinovia vyhovovali vtedajšej 

spoločnosti, pretože komunisti mali v programe znárodniť majetky „kapitalistov“ a prerozdeliť ich 

ľudu. Historická pravda o Jánošíkovi bola však iná. Podľa vtedajších zákonov ako sa vyjadril prof. 

RNDr. Zdenko Hochmut, CSc. mu boli riadne dokázané dve vraždy a bol právoplatne odsúdený 

a popravený. Ako by sa nám páčilo, ak by dnes bezdomovci, voči ktorým sa my normálne pracujúci 

ľudia javíme ako boháči, ak by nás vykradli a porozdávali veci svojim priateľom bezdomovcom? 

Cirkev učí, aby sme nezabúdali na núdznych ľudí, ale máme im darovať z vlastných finančných 

prostriedkov a nie z cudzích. 
2 Pozri ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д.: Тоталитаризм и вероисповедание, cit. dielo, s. 34. 
3 Pozri kapitolu Hlad a konfiškácia cirkevných cenností - Svätý novomučeník a vyznávač patriarcha 

Tichon, s. 121-131. 
4 „Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú“ (Mt 26, 52). Týmto proroctvom Spasiteľa obraciam sa 

k Vám, terajší vykonávatelia osudu našej vlasti, ktorí sa nazývate „národnými“ komisármi. Už rok 

máte vo svojich rukách štátnu moc..., ale rieky preliatej krvi našich bratov, nemilosrdne 

zavraždených na Váš príkaz, kričia do neba a sme prinútení povedať Vám horké slovo pravdy. 

Uchvátili ste moc a vyzývali ste národ, aby Vám veril. Aké sľuby ste mu dávali a čo ste splnili 

z týchto sľubov?... Rozdelili ste celý národ na nepriateľské strany a uvrhli ste ho do nebývalej 

a krutej bratovražednej vojny... Vojna, ktorú ste začali, sa tak skoro neukončí, pretože vy sa snažíte 

rukami ruských pracujúcich a sedliakov dosiahnuť víťazstvo prízraku svetovej revolúcie. Rusko 

nepotrebovalo uzatvoriť hanebný mier s vonkajším nepriateľom, tým sa Vám podarilo definitívne 
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Mnohí kresťania nazývali revolúciu „Judášovým dňom“1, pretože tu došlo 

k zrade všetkého kresťanského. Úcta k ostatkom svätých bola zamenená úctou 

k „ostatkom veľkého vodcu“ v mauzóleu. Všetci chlapi pri vstupe do moskovského 

mauzólea2 museli dať dole svoje čapice, podobne ako to robia bežne a dobrovoľne 

kresťania v chrámoch. Mauzóleum sa stalo protikladom chrámu, v ktorom sa 

prejavovalo „zbožšťovanie človeka“, ktorého telo bolo mumifikované. Práve 

egyptskí faraóni, ktorí boli považovaní za bohov na zemi, boli po smrti 

mumifikovaní a uložení v pyramídach. Existuje istá nepríjemná udalosť, ktorá sa 

odohrala v moskovskom mauzóleu, keď potrubia z ľudskými výkalmi vytryskli 

práve na mieste odpočinku veľkého vodcu revolúcie. Istý pravoslávny mních to 

                                                                                                                                                         
zničiť vnútorný mier. Nikto sa necíti bezpečne. Všetci žijú v neustálom strachu z domových 

prehliadok, rabovania, vysídlenia, väzenia, zastrelenia. Postačujú stovky bezbranných, ktorí sú celé 

mesiace vo väzeniach a sú trestaní smrťou, často aj bez vyšetrovania a súdov.... Uväzňujú biskupov, 

kňazov, mníchov a mníšky, ktorí nie sú vinní, no prosto všeobecne obviňovaní z akejsi neustále sa 

šíriacej a nepremožiteľnej kontrarevolučnosti... Vám je však málo, že ste pošpinili ruky ruského 

národa bratskou krvou... Vďaka Vášmu nabádaniu boli vyrabované alebo odoberané zeme – parcely, 

hospodárske budovy, závody, fabriky, domy, dobytok a došlo ku krádežiam peňazí, vecí, nábytku, 

odevov. Spočiatku ste pod rúškom „buržujov“ okrádali ľudí, ktorí boli zabezpečení, potom ste začali 

rabovať aj viac majetných a pracovitých sedliakov. Takýmto spôsobom napomáhate k množeniu sa 

chudobných, hoci si uvedomujete, že zlikvidovaním množstva rozličných občanov sa ničí aj národné 

bohatstvo a rozpadáva sa aj samotná krajina. ...Sľubovali ste slobodu... Kde je sloboda slova a tlače? 

Kde je sloboda cirkevnej kázne? Mnoho smelých cirkevných kazateľov už za to zaplatilo mučeníckou 

krvou... Zvlášť ťažko a kruto ste narušili slobodu v otázkach viery...Svoje ruky ste položili na 

cirkevný majetok...Ničíte odvekú formu cirkevnej farnosti, likvidujete bratstvá a iné cirkevno-

dobročinné a osvietenecké organizácie, rozháňate cirkevné eparchiálne zhromaždenia, miešate sa 

Pravoslávnej cirkvi do jej vnútorného riadenia. Zo škôl vyhadzujete posvätné ikony a obrazy 

a zakazujete učiť v školách naše deti viere, nedovoľujete, aby sa nakŕmili duchovným jedlom, ktoré je 

nevyhnutné pre pravoslávnu výchovu...Vieme, že naše fakty vás podnietia k zlobe a nedobrému 

vzťahu a že v nich budete hľadať iba dôvod, aby ste nás mohli obviniť z protivenia sa moci... Avšak 

nie je našou úlohou súdiť pozemskú vládu. Každá vláda je dopustená Bohom a privolala by na seba 

naše požehnanie, ak by sa skutočne javila „Božím služobníkom“ na blaho podriadených a bola 

„strašná nie pre tých, čo dobre robia, ale pre tých čo robia zle“ (Rim 13, 3-4). Teraz naše napomínajúce 

slová k Vám, ktorí používate moc na prenasledovanie blížnych a likvidovanie nevinných. Oslávte si 

ročné výročia svojho vládnutia oslobodením uväznených, ukončením krviprelievania, násilia, 

ničenia, utláčania viery. Obráťte sa od ničenia k nastoleniu poriadku a zákonnosti... Tichon, 

patriarcha moskovský a celej Rusi.“ (ШТРИККЕР, Г.: Русская православная церковь в советское 

время. T 1., cit. delo, s. 20-21; pozri ГУБОНИН, Е., cit. dielo, s. 149-151) 
1 Иудин день. 
2 Pozn. - mauzóleum K. Gotwalda v ČSSR zaniklo podľa môjho neskromného názoru aj z dôvodu, že 

úcta k ostatkom svätých nebola v kresťanskom českom a slovenskom národe taká silná ako v národe 

ruskom. Táto úcta k ostatkom svätých nebola zneužitá na politické účely v ČSSR, žiaľ v ZSSR sa to 

uskutočnilo. 
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komentoval slovami: „Aký svätý, také aj myro“1. Pre lepšie pochopenie komentára 

treba poukázať, že v Pravoslávnej cirkvi existuje fenomén, tzv. „myrotočenija,“ keď 

ostatky svätca vylučujú posvätný voňavý olej a Božia milosť prebýva v ostatkoch 

svätca aj po jeho smrti, podobne ako udáva Biblia o prorokovi Elízeovi.2 

Úlohou revolúcie bolo zrovnoprávniť ľudí – triedne masy a to čo Cirkev hlása, 

že pred Bohom sme si všetci rovní – bohatí i chudobní, v živote však nie je možné 

zameniť inžiniera3 upratovačkou. V Pravoslávnej cirkvi je bežné, že dieťa pri krste 

dostáva meno podľa cirkevného kalendára a to nejakého svätého, ktorý sa stáva jeho 

ochrancom a patrónom. O to isté sa usilovali boľševici, ktorí vytvorili svetský 

kalendár a pokúsili sa vymyslieť nové mená ako ženské meno NINEL, ktoré treba 

čítať odzadu, na počesť veľkého vodcu. Toto meno sa však v ruskom národe 

neudomácnilo.  

Cirkevný krst v ZSSR bol nahradený – zapísaním dieťaťa do štátnej matriky 

a Bohom požehnané manželstvo v Cirkvi zamenené civilným sobášom. Desatoro 

Božích prikázaní bolo zamenené morálnym budovateľom komunizmu. Najväčší 

chrám Christa Spasiteľa v Moskve bol v tridsiatych rokoch vyhodený do vzduchu 

a na mieste chrámu mala byť postavená socha Lenina a v jeho hlave sa mala 

nachádzať vedecká knižnica. Avšak Boh nedopustil takéto znesvätenie a napokon 

bolo na mieste chrámu vybudované termálne kúpalisko. Mnohé chrámy4 v ZSSR 

však boli premenené na stajne, koniarne, garáže, sklady, učebne, elektrárne, kluby, 

                                                 
1 Podľa posledných zverejnených dokumentov a svedectiev vtedajších špičkových odborníkov a 

profesorov ako V. M. Zernov, Štrumpel, I. P. Pavlov príčinou jeho smrti bol jednoznačne syfilis. 

V čase keď ešte žil veľký vodca revolúcie však tieto informácie boli prísne tajné a za ich únik hrozil 

trest smrti. Zo zápisnice Stalina, na rokovaní kde sa zúčastnili členovia Politbyra zaznela informácia, 

že sa Lenin pokúsil o samovraždu. Portréty a fotografie v tom čase Nadežda Krupská radikálne 

zakazovala. I napriek tomu sa jedna fotografia veľkého vodcu na konci života zachovala a nedávno 

bola publikovaná v istých novinách na Slovensku. Lekárske výsledky ako rozbory krvi a všetko 

ostatné čo potvrdzovalo vyššie spomenutú chorobu boli zničené. (Pozri kapitolu „Смерть 

грешников люта“ (Пс 33) Православная жизнь. Джорданвил 2008, s. 19-21). Český spevák Karel 

Gott, ktorý je známy aj tým, že maľuje obrazy, znázornil na jednom svojom diele Lenina 

s francúzskymi prostitútkami v Paríži. 
2 2 Kr 13, 21. 
3 V. N. Iljin, s. 21. 
4 Pozn. - v r. 1917 bolo v Rusku okolo 78 000 . V Moskve v tom čase bolo 568 chrámov a 42 časovní. 
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chemické laboratória alebo paradoxne na múzeum ateizmu1. Večné svetlo v chráme 

a svetla lampád boli nahradzované „večným ohňom“ na hroboch padlých vojakov.  

Pod mnohé divotvorné ikony boli umiestnené nastražené bombové systémy 

tak, aby vybuchli priamo počas modlitieb, keď v chrámoch bolo plno ľudí. Ale tieto 

systémy zlyhali. O týchto podvratných akciách, kajúcne s odstupom času svedčia 

priamo ľudia, ktorí sa dali oklamať na boj proti Cirkvi. Títo ľudia robili v chrámoch 

experiment, pričom si hovorili, ak Boh existuje určite nedopustí, aby zahynuli jeho 

veriaci ľudia. A tak sa ľudia na vlastné oči presvedčili, že modlitba ľudí v chráme 

bola silnejšia ako nastražený bombový systém, ktorý z nedefinovaných dôvodov 

zlyhal práve vtedy, keď mal vybuchnúť. Podobný prípad je opísaný na začiatku 

druhej svetovej vojny prof. Ďuricom,2 keď slovenský prezident Jozef Tiso, ktorý bol 

zároveň aj rímskokatolíckym kňazom navštívil našich vojakov na ukrajinskom fronte 

a pritom navštívil aj Kyjevo–Pečerskú Lavru. Po odchode z jedného chrámu došlo 

k detonácii, pričom došlo k úplnému zničeniu chrámu. Historické dokumenty 

neodhaľujú či neúspešný atentát na nášho vtedajšieho prezidenta spáchali sovieti 

alebo fašisti.  

Satanizmus3 je protikladom kresťanstva a všetky vyššie spomenuté príklady 

boli a sú evidentnými príkladmi bohorúhačstva a znesvätenia. Všetky zverstvá, ktoré 

boli napáchané na ruskom národe sa nedajú v stručnosti opísať. Ruský národ v 20. 

storočí prešiel svojou Golgotou a bol vystavený politickým a ideologickým 

experimentom. I napriek tomu, že zažil takúto hrôzovládu prežil a za to si tento 

národ (pozn. a tiež všetky národy a národnosti v rámci federácie) treba vážiť a ctiť. 

Celé Rusko - bývalý Sovietsky zväz je posvätené obrovským množstvom hektolitrov 

                                                 
1 Napr. Kazanskij sobor v Leningrade. 
2  ĎURICA, M.: Jozef Tiso. Bratislava 2006. 
3 „Keď nečistí duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si: 

Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy 

odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako je on sám, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné 

veci onoho človeka horšie než prvé. Takto bude aj s týmto zlým pokolením“ (Mt 12, 43-45). Podľa učenia 

Pravoslávnej cirkvi, človek sa zrieka diabla pri krste a oddáva sa do služby Bohu. Ak však človek 

ignoruje a protiví sa Svätému Duchu, vtedy sa stáva nádobou zlého ducha. (Pozri kapitolu Posedlost 

démonská, s. 798; In Nový biblický slovník. Red. J. D. Douglas. Praha 1996). 
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ľudskej krvi a tú si treba vážiť. Neskromne sarkasticky ak porovnám dva totalitné 

režimy v ČSSR a ZSSR prvý označujem neviem či vhodne za „pioniersky, avšak 

druhý za koncentračný tábor“. Je to preto, že v našom národe bolo povraždených 

niekoľko tisíc ľudí - okolo 3000 max. do 5000, avšak v ZSSR to bolo niekoľko desiatok 

miliónov obetí. Štatistiky udávajú 50 – 100 miliónov obetí. O týchto zverstvách 

v ZSSR svedčí významný spisovateľ Alexander Solženicyn v dielach Súostrovie 

Gulag, Červené Koleso, Dvesto rokov spolu a iných. Na túto apokalyptickú dobu 

nesmieme nikdy zabudnúť a treba o tejto duchovnej dobe temna hovoriť aj našim 

deťom. 

Škoda, že ľavicovo orientovaní historici dokázali tak podávať kresťanské 

dejiny v školách na Slovensku a v Čechách, že sa nepoukazovalo na nič pozitívne, iba 

na negatívne veci ako križiacke výpravy, náboženské vojny protestantov proti 

katolíkom, upálenie majstra Jána Husa atď. To, že majster Ján Hus zomrel 

s modlitbou na perách, na tieto fakty sa už nepoukazovalo a aj z Jána Amosa 

Komenského sa urobil iba učiteľ národov, avšak ,že bol protestantským kňazom 

(kňaz Jednoty Bratskej) a veriacim to už sa veľmi nerozpitvávalo. To, že sa v čase 

socializmu pri prísahe na Základnej vojenskej službe hrala bojová národná pieseň 

v inštrumentálnej podobe - bez slov „Kdož jste Boží bojovníci“, ktorú spievali husiti, 

pretože sa spoliehali na pomoc Božiu, keď išli do boja, o tom málokto z prisahajúcich 

vojakov socialistickej vlasti vedel. Bol to paradox, že náboženská pieseň v socializme 

mala nadchnúť vojakov brániť socialistickú vlasť, ktorá oficiálne vyznávala 

marxistickú ideológiu. Najmä český národ, ktorý má bohaté cirkevné dejiny sa žiaľ 

pri poslednom sčítaní ľudí, kde sa vyjadroval aj k otázke viery, stal najateistickejším 

národom1 v Európe a vo svete. Nad tým všetkým je potrebné sa zamyslieť, či 

satanské plody ateizmu, z ktorých sme sa niekedy najedli v totalitnom režime nám 

teraz náhodou neprinášajú duchovnú a morálnu otravu národa. Práve o tom 

                                                 
1 60% obyvateľstva. 
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pojednáva istá ruská publikácia pod názvom „Trpké plody sladkého zajatia“,1 

v ktorej autorka žijúca na západe rozoberá tragické následky, ktoré napáchal 

socializmus na ľudskej duši. Ale to budú odborníci ešte dlho skúmať. Veď ľudia boli 

vedení k tomu, aby nemysleli, ale iba vykonávali to, čo im bolo prikázané zhora, 

prípadne boli učení k tomu, aby nehovorili pravdu, aby klamali. Klamárom je vo 

Svätom Písme nazvaný diabol. Socialistické heslo „kto nepracuje nech neje“ bolo 

politickými ideológmi prepožičané z Biblie, pretože ide o slová apoštola Pavla: „Ak 

niekto nechce pracovať, nech ani neje!“2 

Vyššie spomenutý patriarcha Tichon, ktorý stal na čele Ruskej pravoslávnej 

cirkvi v tom najkritickejšom období (1917-1925) v svojich listoch, obežníkoch 

a kázaniach neraz používa termín satanisti, bezbožníci, antichristi, ktorý adresoval 

boľševikom. V Zjavení sv. Jána3 sa dozvedáme: „Anjelovi pergamonskému 

cirkevnému zboru napíš....Znám tvoje skutky, viem, kde bývaš: tam, kde je trón 

satanov...Antipasa, môjho verného svedka zabili u vás, kde býva satan“. Každá 

publikácia adresovaná pre turistických sprievodcov po uliciach Berlína obsahovala 

informáciu, že do r. 1914 sa v jednom z berlínskych múzeí nachádza Pergamský trón 

- oltár. Objavili ho nemeckí archeológovia a bol uschovaný v centre nacistického 

Nemecka. Isté švédske noviny „Svenska Dagbladit“ zaznamenali správu 27. 1. 1948, 

že Sovietska armáda, ktorá dobyla Berlín premiestnila oltár satanáša do Moskvy. Je 

zaujímavé, že tento oltár nebol vystavený v žiadnom sovietskom múzeu. Architekt 

Ščusev , ktorý r. 1924 vybudoval Mauzóleum sa opieral pri vypracovaní projektu 

práve o Pergamský oltár ako náhrobný pamätník. Mauzóleum bolo z vonkajška 

postavené podľa vzorov starobabylonských obetíšť – ziguratov, pričom najznámejší 

bola práve všetkým známa biblická Babylonská veža, pri ktorej došlo k zmeteniu 

                                                 
1 КРАХМАЛЬНИКОВА, З.: Горкие плоды сладкаго плена. Монреаль 1989, s. 7-8, poukazuje, že 

globálnou úlohou ateistickej vlády bolo zničenie náboženstva v ZSSR. Antichristove sily pozdvihli 

meč proti Bohu a jeho učeníkom a zmenili postavenie Cirkvi nie iba v Rusku, ale zmenili duchovnú 

situáciu v celom kresťanskom svete. (Pozri ešte knihu tej istej autorky В поисках обещанного рая. 

Moсквa 1993). 
2 2Tes 3, 12. 
3 Zj 2, 12-13. 
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jazykov. V knihe proroka Daniela, ktorá bola napísaná v 7. storočí pred narodením 

Christa sa nachádza zmienka, že Babylončania mali modlu, ktorú nazývali Baál. 

V ruštine sa táto modla nazýva VIL - Vladimír Iljič Lenin a pričom je pozoruhodné, 

že sa vytvárajú iniciály veľkého vodcu. Cirkevná archeológia svedčí, že vyvolený 

národ, keď sa postavil proti Mojžišovi a viere v pravého Boha si postavil zlaté teľa, 

ale aj Remfanovú1 päťcípu hviezdu, ktorá sa bežne užíva v satanistickom kulte. 

Satanisti ju pomenovávajú Luciferovou pečaťou. Ako udáva I. Volodskij2 - pokiaľ 

Luciferove hviezdy budú ozdobovať Kremeľ a pokiaľ na Červenom Námestí, vnútri 

presnej kópie Pergamského oltára satanáša sa bude nachádzať múmia veľkého 

marxistu vieme, že vplyv temných síl sa zachováva. V. Marčenko hovorí, že 

kozmopolitizmus alebo inakšie povedané satanizmus neskrýva svoje meno ani svoje 

skutky, predsavzatia a zanecháva masku komunistického, demokratického alebo 

iného druhu „patriotizmu“, keď je otec diabol.3 Je skutočne zaujímavé, že päťcípa 

hviezda, ktorá sa stala okrem kosáka a kladiva jedným zo štátnych symbolov sa ozaj 

používa v slobodomurárskom symbole na znázornenie „boha“ - diabla“ Bafometa4. 

Ak niekto slúži diablovi môže si z neho urobiť božstvo.  

V súčasnosti vieme, že mnohé komunistické symboly v Moskve boli zamenené 

novými symbolmi ruskej štátnosti, medzi ktoré patrí aj byzantská orlica. Nie všetky 

však boli zlikvidované a to preto, aby to národu pripomínalo jednu tragickú etapu 

v dejinách ruského národa. Vyššie spomenutý totalitný systém sa v dejinách očiernil 

dostatočne sám a nie je potrebné ho ešte viacej očierňovať ako skutočne bol. Aj tento 

                                                 
1 Sk 7, 43: „Či ste nebrávali so sebou radšej stánok Molochov a hviezdu svojho boha Romfa, obrazy, ktoré ste si 

sami urobili, aby ste ich vzývali? Preto vás presťahujem až za Babylon”. 
2 ВОЛОДСКИЙ, И.: Истоки зла II. In: Православная жизнь. Джорданвил 2008, s.22-23. 
3 Pozri Predslov, s. 9; In: РОУЗ, С.: Человек против Бога. Moсквa 1995. 
4 „Bafomet: skláda se z kozlí hlavy s rohy vzadu, z převrácené pětcipé hvězdy, nezřídka uvnitř kruhu 

nebo prstence (který často obsahuje runové symboly). To je jeden z nejběžnějších satanistických 

symbolu. V satanismu koza představuje Satana, pretože toto zvíře symbolizuje chlípnost. Hvězda je 

převrácená, dva cípy směrují nahoru a představuji univerzální dualismus dobra a zla, naopak jediný 

cíp, který směřuje dolu, symbolizuje peklo a označuje pervezní povahu satanismu. Kruh nebo 

prstenec představuje moc, která je soustředená doprostřed kruhu a která chrání jednodlivce před 

vnějšími silami.“ (CANTELMI, T.: Černá kniha satanismu. Kostelní Vydří 2008, s. 52, pozri kapitolu 

Satanistická symbolika). 
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príspevok nech prispeje k odhaleniu zvráteností, ktoré sa v ZSSR uskutočnili keď sa 

ľudia klaňali a vyznávali „knieža tohto sveta“,1 keď boli satanistami a protivili sa 

Bohu. I napriek tomu bolo v ZSSR v tomto období veľa bohabojných kresťanov, ktorí 

za svoje presvedčenie priniesli tu najväčšiu obeť, keď sa nebojácne postavili na 

obranu kňazov, biskupov, chrámov, ostatkov svätých a Cirkvi a stali sa mučeníkmi. 

Nikdy na nich nezabudnime!!!  

Aj keď vyššie spomenutý totalitný systém existoval v ZSSR niekoľko desaťročí 

a znevážil, zneuctil mnohé duchovné a morálne hodnoty a napáchal na ľudskej duši 

obrovské škody, zlo a knieža tohto sveta nezvíťazilo nad pravdou, ktorá je Božia. Na 

krvi novomučeníkov sa Ruská pravoslávna cirkev i celá spoločnosť duchovne 

obnovila a dodnes pretrváva kresťanské obrodenie a túžba po ozajstnom mysticizme 

a skutočnej kresťanskej duchovnosti. Pozostatky satanizmu určite v tejto spoločnosti 

ešte kdesi zostali ukryté, ale vždy je to iba o človeku či si vyberie zlo alebo dobro, či 

si vyberie Boha alebo diabla. A stále ešte aj v 21. storočí sú aktuálne slová F. M. 

Dostojevského, že ľudské srdce je bojové pole, kde zvádzajú zápas o človeka Boh 

a diabol. Iba od človeka záleží koho z nich vpustí do svojho srdca. Aj dnes sú ľudia, 

ktorí sa odvracajú od satanizmu a navracajú sa s pokáním do Cirkvi. Týmto ľuďom 

sa však treba špeciálne venovať. Boh chce, aby každý bol spasený a Cirkev je tu na to, 

aby to zrealizovala za predpokladu, že to chce aj konkrétny človek.  

 

                                                 
1 Jn 14, 30. 


