Odkud pocházejí původní obyvatelé Ameriky?
Když připlul Kryštof Kolumbus do Ameriky, vítali ho místní obyvatelé, které nazval
Indiány, neboť si dle známé historie myslel, že objevil novou cestu do Indie.
Je však jisté, že Kolumbus nebyl první Evropan, který do Ameriky přijel přes Atlantský
oceán. Před ním to byli již Vikingové, bájní severští mořeplavci a bojovníci a zdá se, že
ani jim nepatří prvenství. Podle knihy mormonů (mormonská bible) lze totiž usuzovat na
dávné společné předky obyvatel Starého i Nového světa. Kniha mormonů je u nás
dosud málo známá, proto si připomeňme aspoň základní informace.
Zakladatel mormonské církve Joseph Smith měl podivné vidění. Jednou, když se modlil,
ozářilo jeho pokojík jasné světlo, z něhož vystoupil anděl jménem Moroni, který sdělil
překvapenému Smithovi místo úkrytu knihy, která obsahuje úplné svědectví o původních
obyvatelích Ameriky. Při dalším zjevení připojil i proroctví o budoucích obrovských
živelných pohromách. Joseph Smith skutečně na udaném místě, pod vrcholem kopce
Cumorah, jižně od Palmyry (stát NY), nalezl v září 1827 v kamenné schránce knihu
napsanou neznámým písmem. Ke knize obdržel od anděla i návod k překladu. V
následujících 2 letech knihu přeložil a tato se stala biblí mormonů. Dnešní ústředí
několika milionů mormonů - příslušníků Církve Ježíše Krista posledních dnů, je v Salt
Lake City ve státě Utah. Pravost knihy byla ověřena protokolárně ctihodnými a váženými
svědky, nebudeme tedy o ní pochybovat.
Co obsahuje Kniha mormonů?
Je to především popis historických událostí, dávného národa Jereditů, který žil před
3.000 lety na Americkém kontinentě. Jered znamená totéž co "sestoupivší" a proto
Jeredité hovoří o svém božském původu. Podobně jako v Bibli, byl národ jereditů
zachráněn při potopě světa na osmi lodích a doveden do zaslíbené země. Rovněž je
zde zmíněna návštěva Ježíše Krista v Americe. Je proto možné, že Bible i Kniha
mormonů měly stejný zdroj informací, což nasvědčuje tomu, že spojení mezi Amerikou a
Euroasijským kontinentem existovalo od nepaměti.
Dokládají to i další shodné znaky mezi civilizacemi v Americe a na Středním východě :
- přesné kalendářní výpočty
- astronomicky orientované megalitické stavby
- mumifikování zemřelých
- legenda o potopě světa
- uctívání "létajícího hada", nošení ozdob z peří
- umělá deformace lebky u dětí - prodlužování temene (snaha o podobu Bohů?)
- stavba pyramid
- shodný popis stvoření světa aj. událostí v Bibli a mýtech původních obyvatel Ameriky,
např. v knize Popol Vuh.
Kniha Mormonů sestává z kapitol (knih) podobně jako Bible. I názvy těchto oddílů
připomínají biblická jména : Kniha Mosiáš, Omni, Jarom, Enos, 1.-4. kniha Nefi, Jacob,
Helaman, Alma, Ether. Její obsah se někdy shoduje s Biblí téměř doslova, je-li legenda
o původu Knihy mormonů pravdivá, je to důkazem toho, že obyvatelé Ameriky přišli z
východu a donesli si s sebou opisy svatých židovských knih. Knihu Mormonů můžeme
tedy považovat za historický doklad spojení mezi kontinenty již v dávné historii lidstva,
případně za jednotný původ současné civilizace.

