PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, èlovìka, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitìjí podoby
v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naí souèasné spoleènosti se setkáváme s desítkami
nejrùznìjích náboenských skupin, je jsou výrazem tohoto rozmìru èlovìka.
Zámìrem naeho èasopisu je pozornì sledovat
a zkoumat tuto souèasnou náboenskou scénu.
Východiskem naí práce jsou principy a metody vìdy o náboenství, religionistiky. Nesnaíme se tedy
náboenská hnutí hodnotit nebo kritizovat, chceme je podrobnì monitorovat, popisovat a adekvátnì jim rozumìt
z hlediska pøíèin a souvislostí jejich vzniku a vývoje. Budeme se tedy vìcnì tázat, kdo nebo co je DINGIRem tìch,
kdo se k tìmto hnutím hlásí, jak právì jejich DINGIR
ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto
cílem nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci odbornì zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou souèástí ivota lidstva, a pøesto zùstává
pro mnohé nezmapovanou a nepøehlednou krajinou.
redakce

RECENZNÍ
ØÍZENÍ
Dingir se jako religionistický èasopis vìnuje pøedevím
souèasné náboenské scénì. Kromì doprovodných textù dokumentujících rùzné náboenské postoje a zpráv obsahuje
kadé èíslo odborné èlánky (je na nì upozornìno dole na
stránce), které podléhají recenznímu øízení. Na kadý èlánek
vypracovávají dva písemné posudky akademiètí pracovníci,
èlenové redakèní rady nebo její spolupracovníci. U tìchto
èlánkù se posuzuje soulad s bibliografickou normou, jazyková úroveò textu, spolehlivost informací a vìdecký pøínos pøi
jejich interpretaci. Dingir je jediným odborným èasopisem,
který se systematicky vìnuje souèasné religiozitì.
Autorem fotografie na první stranì obálky je Petr
Hlouek. Fotografie je z návtìvy kazatele hnutí
víry Ulfa Ekmana v Brnì.
Fotografie na protìjí stranì je z propagaèního
letáku kazatele hnutí víry Reinharda Bonkeho.

%"

Instalace nových faráøù Èeskobratrské církve evangelické. K èlánku na str.
44-46.
Fotografie Jan Mamula.

Známý Mezinárodní soubor lidových tancù z Univerzity Brighama Younga
(provozuje ji mormonská církev) v Provo v americkém státì Utah vystoupil
na zaèátku kvìtna v nìkolika mìstech Èeské republiky.

Velkou liturgií na pøaském Václavském námìstí si èetí pravoslavní køesané
v sobotu 7. èervna pøipomnìli 160. výroèí první novovìké pravoslavné liturgie v èeských zemích, konané tamté roku 1848.
Foto: Ondøej Vojtíek.

Reklamou na tramvajích a billboardech na sebe po delí dobì upozornilo
pùvodnì tchaj-wanské hnutí kolem etnické Èíòanky narozené ve Vietnamu,
Nejvyí mistrynì (Su-ma) Èching Chaj (*1948).
Foto: Ondøej Vojtíek.
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HNUTÍ VÍRY:
DRAMATICKÉ VÝKØIKY,
POMÌRNÌ RYCHLÝ VÝVOJ
Zdenìk Vojtíek
Vidìl jsem na YouTube záznam rockového koncertu, kde se zpìvák dostal
do jakési extáze, vykøikoval slova Boí království jede, vaøí smaí, Haleluja, Jeí, Jeí, nakopeme ïábla do pr..., Bùh! Bùh! Bùh! Zpìvák øval
jak ílený. Pøipomíná to nìjakou americkou sektu, ale není to bohuel v Americe, ale u nás a tato skupina si øíká Triumfální centrum víry. Pøipadá mi, e
jsou tito lidé hroznì nebezpeèní. Nebo se mýlím? - K této ètenáøské otázce
pøipojuje redaktor listu, který otázku obdrel, jetì jednu: Jedná se o sektu,
nebo jen o nechutné zneuití køesanské teminologie? 1
V èasopise Dingir ponecháme odpovìï na tyto otázky na samotných ètenáøích. Spíe ne aby pøijali hotové názory, stojíme o to, aby hnutí víry porozumìli. V úvodním èlánku tématu proto naznaèujeme kontext probuzenecké,
a zvlátì pentekostální (letnièní) tradice, v nìm hnutí víry (jeho souèástí je
kromì stovek podobných spoleèenství také Triumfální centrum víry) vzniklo. Na tento krátký èlánek Zdeòka Vojtíka navazuje obsáhlejí pojednání
teologa Milana Bubana, jeho zámìrem je odliit teologii hnutí víry od teologie køesanského pentekostalismu. Milan Buban si pomáhá odkazem na
E. W. Kenyona, z nìho hnutí víry èerpá (ani by si to mnozí jeho jednotliví
pøedstavitelé uvìdomovali a pøipoutìli). Pavel Hoek pak v dalím èlánku
diskutuje o bezpochyby nejvíce kontroverzním dùsledku teologie hnutí víry
- o pøesvìdèení, e kadý skuteènì vìøící køesan má nárok na uzdravení.
Za pomoci dvou pamìtníkù, pastorù Slova ivota Alexandra Fleka a Jiøího
Zdráhala, rekonstruuje v dalím èlánku Zdenìk Vojtíek vznik a vývoj prvního
èeského spoleèenství hnutí víry. Do pøítomnosti se naopak obrací Martin
Koøínek, kdy hovoøí s jedním ze dvou biskupù novì ustavené Církve ivého
Boha, biskupem Vítem Danem Kolingerem. (Druhým biskupem této církve
je Petr Szlauer). K tématu patøí také úryvek z letáku Jak pøevést nae vykoupení do skuteèného ivota na tøetí stranì obálky. Otiskujeme ho proto,
e dobøe dokumentuje teologii hnutí víry a e to èiní autentickým jazykem
tìch, kdo k tomuto hnutí náleejí. Tento leták byl souèástí èasopisu Voda
ivota, prvního èeského èasopisu hnutí víry. Tøi zmenené obálky tohoto èasopisu z roku 1991 jsou otitìny na zadní stranì obálky Dingiru.
K porozumìní hnutí víry jsou tøeba jetì dvì následující poznámky.
Pøedevím: zdaleka ne vichni ti, kdo tvoøí jednotlivé sbory hnutí víry, jsou
seznámeni s jeho naukami. V tomto hnutí je obvyklé pøistupovat k víøe ponìkud ivelnì a pøebírat dùrazy a kazatelské závìry bez dlouhého promýlení. Dùleitá je pøedevím akce - zasáhnout, oslovit, pøitáhnout a získat posluchaèe je daleko více ádoucí ne hluboce uvaovat. Stává se, e ani kazatelé a hlasatelé hnutí víry nemají to, co øíkají, moc promylené.
A to druhé: sbory hnutí víry vìtinou pomìrnì rychle opoutìjí radikální
doktríny a pøibliují se ostatním probuzeneckým, pøedevím pentekostálním
spoleèenstvím. Dìje se to tím, jak jejich pøísluníci stárnou a osobnostnì
a duchovnì vyzrávají. Pro Triumfální centrum víry jsme dnes vlastnì jako
odpadlíci, øíká Alexandr Flek, zakladatel prvního sboru hnutí víry u nás,
v rozhovoru, jeho èást je otitìna na str. 57. Je proto pravdìpodobné, e za
deset let bude podobná slova, jaká jsou dnes zachycena na YouTube, vykøikovat nìjaký mladí kazatel v nìjakém mladím spoleèenství hnutí víry.
Poznámka
1 Dopis ètenáøe obdrela v èervnu 2008 redakce Katolického týdeníku.

n

PhDr. Zdenìk Vojtíek, Th. D. (*1963) je odborným asistentem na Husitské teologické fakultì UK
a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Na tragédii pøed 15 lety mìla podíl i pøezíravost, nevìdomost a necitlivost

KONFLIKT SKONÈIL
A OHNÌM
Zdenìk Vojtíek

Letos uplynulo 15 let od tragické události v sídle davidiánù u texaského mìsta Waco. Komentáøe
k této události nìkdy vyznívají tak, jako by pøíèiny tragédie bylo nutné hledat pouze v interních
charakteristikách nového náboenského hnutí davidiánù. Snahou této studie je naznaèit také
podíl externích faktorù - pøedevím odpadlíkù, médií, úøadù a ozbrojených sil - na vyhrocení
konfliktu. Zatímco na stranì davidiánù se setkáváme s pøezíravostí vùèi zákonùm a normám
spoleènosti, typickou pro mileniální hnutí, na stranì jejich kritikù lze zase nalézt pøezíravost
vùèi náboenství, typickou pro sekularizovanou spoleènost.
Kvùli popisu konfliktu se tedy soustøedíme
pouze na poslední léta pøed tragickou událostí, tedy na období, kdy v èele hnutí stál
Vernon Howell. 1
Vernon Wayne Howell (1959-1993) se
o existenci davidiánù dozvìdìl ve svých
dvaceti letech v dobì, kdy tato skupina existovala ji 44 let a ji 22 let ila v poètu
kolem sta pøísluníkù na rozsáhlém ranèi
Mount Carmel asi devìt mil od mìsta Waco.
Na ranèi se nejdøíve nechal nezávaznì
zamìstnat, ale brzy získal mezi davidiány
významné postavení díky své znalosti bible a díky strhujícímu výkladu biblických
proroctví.2 Jeho úspìch dokonce ohrozil
ambice pøedpokládaného pøítího vùdce
skupiny George Rodena. V zápase s ním
nejprve prohrával a musel se svými stoupenci Mount Carmel roku 1984 opustit.3
Na cestì k novému svìtlu
Pøed odchodem se Vernon Howell oenil
s Rachel Jonesovou (1970-1993), tehdy
ètrnáctiletou dcerou jedné z významných
davidiánských rodin. Ve vyhnanství skupina zaívala misijní úspìch. Howell potvrdil svou vedoucí roli vykladaèe bible
a proroka. Roku 1985 získal zjevení, podle
nìho byl nejen prorokem, ale i mesiáským
králem Kýrem a Beránkem z biblické knihy Zjevení Janovo. Následující rok si vzal
za manelky dalí dívky (té jednu dvanáctiletou) z komunity a ve sòatcích pokraèoval i v dalích letech. Jeho první manelka Rachel se s tím na základì vidìní smíøila, a dokonce novým manelkám radila,
jak se Howellovi zalíbit. Ty se cítily poctìny
svatbou s Beránkem4 a rozením dìtí pro
Krista. Také jejich rodièe s manelstvími
souhlasili.5 Aby nemohl být Howell obvinìn z nezákonného jednání, uzavírali jiní

davidiáni s tìmito Howellovými manelkami formální sòatky.
Boj (a to i ozbrojený 6 ) mezi Howellem
a Rodenem skonèil trvalým umístìním
Rodena v nemocnièním zaøízení.7 Howell
se svými stoupenci se do usedlosti Mount
Carmel vrátil. Podaøilo se mu ji ekonomicky konzolidovat a své postavení duchovního vùdce roku 1989 jetì více posílil
novým výkladem bible (novým svìtlem)
i organizací nìkolika misijních kampaní ve
Spojených státech i v zahranièí, soustøedìných na nespokojené nebo bývalé adventisty.8
Howellovy výklady9 èerpaly z apokalyptických motivù v bibli;10 jejich ústøedním tématem byly události sedmi peèetí,
popisované v biblické knize Zjevení Janovo.11 V jeho pojetí bylo sedm peèetí klíèem
k porozumìní celé Bible.12 Howell byl pøesvìdèen, e souèasnost odpovídá událostem
páté peèetì. Pøedpokládal, e roku 1995
vypukne apokalyptická válka mezi Izraelem
a Organizací spojených národù (vedenou
Spojenými státy), e se davidiáni do Izraele
pøepraví, aby bojovali na stranì idù a e
budou zabiti v bitvì u Armageddonu. 13
Povaoval se za posledního proroka (posledního z andìlù s polnicemi14 ) a za mesiáe,15 který musí být zavren jako trpící
sluebník.16 V rozhodující armageddonské
bitvì se silami zla sice zahyne, ale vrátí se
v moci a slávì, aby porazil Boí nepøátele,
soudil svìt a v Zaslíbené zemi nastolil Boí
království. V nìm pak bude vládnout s tìmi,
kdo mu v tìchto událostech zùstali vìrní.17
Vhled do této své role získal Howell pøi své
cestì do Izraele roku 198518 a v srpnu 1990
ji potvrdil zmìnou jmen na David Koresh.
Obì jména pøitom ukazují na jeho mesiáské sebepochopení.19

Ve svých mnohahodinových biblických
studiích Koresh spojoval historické události
s obrazy biblických knih (pøedevím Zjevení Janova), vytváøel významová spojení
mezi rùznými biblickými texty, byl fascinován proroctvími konce èasu a citoval
dlouhé biblické pasáe zpamìti. Podle
nového svìtla z roku 1989 se vechny
eny davidiánské komunity (a byly vdané,
nebo ne) staly jeho sexuálními partnerkami. Mui a eny bydleli od té doby oddìlenì. Mui ili v celibátu a pøipravovali se
tak na Království nebeské, v nìm bude
podle Koreshe rozdìlení muství a enství
pøekonáno ve prospìch jednoty a celistvosti.
Beránek (Koresh) ale zatím musí se svými
manelkami plodit dìti, aby tyto zvlátní
èisté due vládly v Boím království.20
Na cestì k morální panice
Sexuální ivot davidiánù (zejména Koreshùv sex s nezletilými) a jejich oèekávání
blízké apokalypsy vzbuzovaly pozornost.
Kromì samotných davidiánù byli o pøesvìdèeních komunity nejlépe informováni
odpadlíci. Jeden z nich, Marc Breault,
pøesídlil po odchodu z Mount Carmel do
Austrálie a získal nìkteré tamní davidiány
pro mylenku, e Koresh je falený prorok.
Breault od davidiánù odeel spolu s manelkou roku 1989 poté, co bylo vyhláeno
nové svìtlo a on se stal svìdkem toho, e
si Koresh vzal tøináctiletou dívku. 21 Pøed
Koreshem pak varoval jako pøed tím, kdo
se chystá vykonat dìtské obìti. Byl také
pøesvìdèen o tom, e davidiáni mohou spáchat hromadnou sebevradu a e Koresh
bude vzdorovat úøadùm, a to i za cenu pouití zbraní, s nimi komunita obchoduje
a které hromadí. Breault se úèastnil také
soudních øízení o opatrovnictví dìtí a pod-

Tento èlánek proel recenzním øízením.
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nítil vyetøování úøadù na ochranu
popisovala právì probíhající události,
dìtí.22
a své mylenky zapisoval do budoucí
Aèkoli se Breaultovy pøedpoklady
knihy o sedmi peèetích ze Zjevení Janovìtinou ukázaly jako pøehnané, získava.39 Ètyøicátý estý den obléhání (14.
23
ly velkou pozornost médií. Americká
dubna) Koresh svému právnímu záveøejnost i úøady se zaèaly obávat
stupci oznámil, e získal od nebeského
moného opakování traumatizující
Otce ujitìní o tom, e výklad o sedmi
zkuenosti s hnutím Svatynì lidu roku
peèetích dokonèí, a e mùe ranè opus1978 24 a vytvoøily kolem davidiánù
tit, aby díky tomuto výkladu získal poroku 1992 výbunou spoleèenskou atzornost svìta a dal lidem novou nadìji
mosféru (morální paniku). Koresh se
pøed koneèným vylitím Boího hnìv této atmosféøe cítil ohroen ze strany
vu.40
Babylonu, tedy svìta vzdorujícího
Koreshovo zaujetí pro náboenské
Bohu. Ohroení pro nìj patrnì nejotázky ani jeho pøíslib opustit usedlost
Ranè Apokalypsa.
více pøedstavovala monost, e by
ale obléhatelé u nebrali vánì.41 Jeho
Foto z knihy J. D. Tabora a E. V. Gallaghera
úøady davidiánùm mohly chtít násilnì
výklady bible a jeho sliby povaovali
Why Waco?, 1995.
odebrat dìti. Pravdìpodobnì proto zajen za zdrovací taktiku. O Koreshovì
èal usedlost vyzbrojovat a povolal davidiá- vidiáni si boj nepøáli a dva z nich - zjevnì pøíslibu neinformovali ani generální prokuny z Kalifornie a z Anglie, aby se k obyva- vystraeni - volali na nouzovou linku.34 rátorku Janet Renoovou.42 Ta o nìkolik dní
telùm Mount Carmel pøipojili. 25 Koresh Agenti BATF se ani nepokusili jednat pozdìji dala vzhledem ke stále se zhorutaké pøipustil mylenku, e by se armaged- s obyvateli usedlosti nenásilnì a bez varo- jícím podmínkám na ranèi svolení k násildonská bitva s ozbrojenými silami Spo- vání zahájili útok støelbou z vrtulníkù. Na- nému ukonèení obléhání.
jených státù mohla odehrávat mimo území vzdory oèekávání agentù (zpravodaj BATF
Silovému øeení ostatnì obléhatelé
Palestiny (pøímo ve Spojených státech) tìsnì pøed útokem hlásil, e se davidiáni dávali od samého poèátku pøednost: proti
a snad i døíve, ne pùvodnì oèekával. 26 Da- modlí a e nechystají zbranì35 ) se ale oby- ranèi vedli psychologickou válku tím, e
vidiáni se proto zaèali vybavovat potravi- vatelé usedlosti sebrali k obranì a útok na- pozemek odpojili od vody a elektøiny, znenovými i energetickými zásobami a Koresh konec odrazili. V boji ètyøi agenti zahynuli monili komunikaci s okolním svìtem (jeroku 1992 pøejmenoval Mount Carmel na a dvacet jich bylo zranìno (nìkteøí tìce), diná telefonní linka vedla k vyjednavaèùm),
ranè Apokalypsa.27
zahynulo také pìt davidiánù a ètyøi byli odpírali davidiánùm monost spánku a odzranìni. Mezi zranìnými byl i David Ko- poèinku hlasitou reprodukcí monotónních
Na cestì k tragédii
resh. Odpoledne se tøi davidiáni pokusili a nepøíjemných zvukù (recitovaných tibetV kvìtnu 1992 oznámila zásilková firma vrátit do usedlosti ze zamìstnání, jeden ských manter, køiku umírajících králíkù
doruèení podezøelé zásilky obalù na graná- z nich byl ale agenty BATF zastøelen, jeden a jehòat, rockové hudby apod.), dìsili je
ty davidiánùm28 a Úøad pro záleitosti alko- zadren a jeden uprchl. Následující den pøelety helikoptér nad usedlostí, nièili jeholu, tabáku a støelných zbraní (BATF) za- pøevzali kontrolu nad obléhanou usedlostí jich majetek apod.43 Navzdory tomu, e tato
hájil vyetøování ve vìci nepovoleného hro- agenti Federálního úøadu pro vyetøování taktika nemìla úspìch (bìhem obléhání
madìní zbraní. 29 Ve vypjaté atmosféøe úøad (FBI).36
opustilo ranè Apokalypsa jen 14 dospìlých
usoudil, e je oprávnìn a povinen opatøit
I v dobì pøestøelky se David Koresh a 21 dítì44 ), projevili obléhatelé jen velmi
dùkazy o nelegální èinnosti davidiánù a za- pokouel vysvìtlit, e právì probíhající málo snahy o porozumìní a o rozhovor,
bránit jí. Od Vánoc 1992 úøad diskutoval události korespondují s biblí. Teologie je který by respektoval Koreshùv zpùsob myo strategii, která by umonila usedlost pro- ivot a smrt, øekl.37 Bìhem následujícího lení. Náhlé ukonèení obléhání také zmaøihlédnout a získat dùkazy. V lednu 1993 se obléhání, které trvalo 51 dní, se vyjedna- lo snahu dvou religionistù, Jamese D. Tabov blízkosti ranèe Apokalypsa usadili agen- vaèe pokouel dlouhými biblickými výkla- ra a J. Phillipa Arnolda, nabídnout Koreti BATF v pøevleèení za studenty. Davidiá- dy (trvajícími mnoho hodin a nìkdy i celý shovi pøijatelný alternativní výklad Bible,
ni zámìr agentù odhalili a jejich pocit den) získat pro své pochopení posledních na jeho základì by mohl opustit ranè
ohroení jetì vzrostl. Kdy na konci led- dnù svìta. Byl spolu s ostatními davidiány Apokalypsa, aby své poselství pøedal svìna davidiáni odhalili dalího pøevleèeného pøesvìdèen, e je skuteèným trpícím (zranì- tu.45
agenta, David Koresh si telefonicky stìo- ným) mesiáem (ve vìku 33 let, v nìm
Útok zaèal 19. dubna 1993 v 6 hodin
val erifovi. 30 Úøad se nakonec rozhodl pro patrnì proil své utrpení i Jeí Nazaret- ráno.46 Tanky FBI pokodily nìkteré z obútoènou strategii, a to proto, aby moment ský) a e obyvatelé Ranèe Apokalypsa sto- jektù usedlosti a rozptýlily v nich slzný plyn
pøekvapení davidiánùm zabránil v sebe- jí v bitvì proti silám zla, reprezentovanými za pomoci asi 400 granátù. Obléhaní ztravradì.31 Útok ovem nebyl odvolán ani ozbrojenými silami Spojených státù. První tili telefonické spojení a prostøednictvím
tehdy, kdy bylo jasné, e plán je vyzrazen den obléhání se pøipravoval na odchod transparentu o nìj poádali. Agenti FBI ale
a moment pøekvapení ztracen. 32 V dobì z usedlosti, ale pak vyjednavaèùm sdìlil, e komunikaci neobnovili. Krátce po 11. hodiútoku bylo v usedlosti ranè Apokalypsa 42 ho Bùh vyzval, aby vyèkal na jeho dalí nì zaèaly tanky nièit domy a jejich vnitøní
muù, 46 en a 43 dìtí nìkolika národù pøíkazy.38 Bìhem obléhání tedy Koresh zaøízení ve vìtí míøe, a zpùsobily tak
a barev pleti. 33
vyèkával na znamení, usilovnì se snail po- zhroucení èástí objektù a smrt nìkolika lidí.
Útok 76 tìce vyzbrojených agentù chopit, co pøesnì znamenají slova knihy Ani slzný plyn ani nièení majetku nepøimìBATF zaèal 28. února 1993 asi v 9:45. Da- Zjevení na místech, která podle jeho víry ly ádného z davidiánù, aby opustil usedTento èlánek proel recenzním øízením.
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lost. Ve 12 hodin vyjednavaè Byron
Sage vyzval pomocí ampliónu Davida Koreshe k oputìní usedlosti do
patnácti minut. Jeho krátká øeè obsahovala také zpochybnìní Koreshova
nároku na mesiáství.47 Pøed uplynutím patnáctiminutové lhùty se objevila tøi ohniska poáru, který velmi rychle zachvacoval vechny budovy.
Bìhem poáru tanky nepøestávaly budovy nièit. Agenti FBI sice zavolali
hasièe, ale dovolili jim hasit a sedm
minut po jejich pøíjezdu - patrnì kvùli
obavám o jejich bezpeèí (hasièi nebyPoár ranèe Apokalypsa.
li dostateènì chránìni pøed pøípadným
napadením ze strany davidiánù ani pøed pøí- patrnì k sebevradì - pokud by byla plánopadnými výbuchy zásob pohonných hmot). vána a organizována - pøipojili.
Pøi poáru zahynulo celkem 74 lidí (z toho
21 dìtí, 14 z nich bylo Koreshových),48 jen Na cestì k pochopení
devíti davidiánùm se podaøilo pøed ohnìm Bezprostøednì po tragédii pøevládalo
uprchnout.
v americké veøejnosti mínìní, e davidiáni
Není jasné, kdo ranè Apokalypsa zapá- za svou smrt i za smrt svých dìtí mohli
lil. Oheò vypukl na místech, která byla sami. Roku 1994 bylo osm pøeivích davipokozena tanky, ale mohl být i zpùsoben diánù odsouzeno k vysokým trestùm vìzení
davidiány, kteøí by tak zabránili svému (pìt v délce 40 let) a k tìkým pokutám za
(apokalyptickému) nepøíteli ve vítìzství podíly na smrti federálních agentù.51 Krimiv boji, o jeho kosmických rozmìrech byli nální èiny Davida Koreshe není moné
pøesvìdèeni. Dvacet sedm davidiánù 49 popøít a ozbrojený odpor není moné omluz celkového poètu sedmdesáti ètyø mrtvých vit, pøesto se ale bìhem následného vyetzemøelo støelnou zbraní, nìkteøí z nich øování stále více prosazovala kritika nepropravdìpodobnì obrátili zbraò proti sobì, fesionálního a pøíli cynického pøístupu sil,
nìkteøí patrnì zemøeli ranou z milosti.50 které dbají na dodrování zákonù. Rok po
Je otázkou, zda je moné hovoøit o hromad- tragickém konfliktu na ranèi Apokalypsa
né sebevradì, nebo se nezdá, e by smrt napsal americký sociolog James T. Richardjednotlivých davidiánù byla jakkoli organi- son: Potøebujeme v této zemi sníit úroveò
zována. Davidiáni navíc sebevradu ve hysterie vùèi novým a minoritním náboensvých vyjádøeních výslovnì odmítali a mezi stvím a zvýit úroveò porozumìní nátìmi, jim se podaøilo z ohnì uprchnout, boenství mezi obèany a politickými èinitebyli velmi oddaní pøísluníci, kteøí by se li. Neznalost, kterou prokázala média a orDeset bodù, které mìly být jasné pøed útokem na ranè Apokalypsa
1. Náboenské experimentování je základní právo, hluboce zakoøenìné v americké
historii.
2. Nová náboenská hnutí jsou èasto mileniální.
3. Vìtina nových náboenských hnutí pokojnì pøestane existovat.
4. Nová náboenská hnutí témìø vdy provokují své sousedy.
5. Mnoho nových náboenských hnutí vyaduje oddanost, která se pøi pohledu zvenku
zdá nenormální.
6. Oddanost novým náboenským hnutím je zpravidla dobrovolná.
7. Náboenská skupina mùe vytvoøit alternativní symbolický svìt, který je logický
pro její èleny, ale mùe se zdát nelogický neèlenùm.
8. Charisma není individuální charakterový rys, ale vyrùstá ze stále se vyvíjejícího
vztahu mezi vùdcem a následovníky.
9. Neusazenou náboenskou skupinu mùe stihnout tragédie, jak nám pøipomíná smrt
více ne devíti set pøísluníkù Svatynì lidu v roce 1978.
10. Kadá skupina, která je pod tlakem, se pravdìpodobnì stáhne dovnitø a nátlak
zvnìjku mùe posílit vazby mezi jejím vùdcem a následovníky.
Podle Nancy T. Ammermanové, in: BAINBRIDGE, William Sims,
The Sociology of Religious Movements, Routledge 1997, str. 116-117, pøeloil Z. V.

gány vymáhající právo, byla údìsná
a pøímo pøispìla k tragédii.52
Pro Spojené státy je velmi nadìjné, e postup svých úøadù dokázaly
reflektovat. Ochota k pouèení se vyplatila u v roce 1996 pøi povstání tzv.
svobodných muù Montany. Toto
povstání mìlo øadu podobných charakteristik jako pøípad obléhání ranèe
Apokalypsa, pøesto se agentùm FBI
trpìlivostí a vìtí citlivostí podaøilo
nebezpeènou situaci vyøeit bez násilí.53 To u je ale jiná kapitola.
n

Poznámky
1 Poèátky hnutí, které se oddìlilo od Církve adventistù
sedmého dne v Los Angeles roku 1935, jsou velmi
struènì popsány v èlánku VOJTÍEK, Zdenìk, Waco
zmìnilo svìt, Dingir 6 (2), 2003, str. 43.
2 BROMLEY, David G., SILVER, Edward D., The Davidian Tradition. From Patronal Clan to Prophetic Movement, in: WRIGHT, Stuart A. (ed.), Armageddon in
Waco. Critical Perspectives on the Branch Davidian
Conflict, The University of Chicago Press 1995, str. 5253.
3 PITTS, William L., Jr., Davidians and Branch Davidians: 1929-1987, in: WRIGHT, S. A. (ed.), Armageddon... str. 36-37.
4 Na základì biblické knihy Zjevení Janovo, 19,7.
5 WESSINGER, Catherine, How the Millenium Comes
Violently. From Jonestown to Heavens Gate, Seven
Bridges Press 2000, str. 82-83.
6 Pøestøelka mezi Rodenem a osmi mui, vedenými Howellem, se udála roku 1987. - Více viz The Davidian
Tradition... str. 54; viz té TABOR, James D., GALLAGHER, Eugene V., Why Waco? Cults and the Battle
for Religious Freedom in America, University of California Press 1995, str. 43.
7 Tamté.
8 How the Millennium ..., str. 53-57.
9 Struènì, ale velmi srozumitelnì popisuje Howellovu teologii Why Waco? ..., str. 52-63.
10 Jednalo se pøedevím o biblické knihy Danielova, Ezechielova a Zacharjáova proroctví, o Jeíova slova ve
24. kapitole Evangelia podle Matoue a o Zjevení Janovo.
11 Zjevení Janovo, 6. kapitola.
12 REAVIS, Dick J., The Ashes of Waco. The Investigation, Syracuse University Press 1998, str. 99.
13 How the Millennium ... str. 91.
14 Zjevení Janovo, 8.-10. kapitola.
15 V Howellovì pojetí nebyl mesiá jedineènou postavou;
Howell se povaoval za jednoho z øady mesiáù.
16 Podle slov biblického proroka Izajáe, 53. kapitoly.
17 How the Millennium ... str. 91.
18 Why Waco? ..., str. 61.
19 Oèekávaný mesiá konce vìku mìl být podle Bible
z rodu Davidova (napø. podle proroka Izajáe 11,1). Mesiáem je v Bibli (proroctví Izajáe 45,1) nazván také
perský král Kýros (hebr. Kore).
20 How the Millennium ... str. 84.
21 HALL, John R., Mass Suicide and the Branch Davidians, in: BROMLEY, David G., MELTON, J. Gordon
(eds.), Cults, Religion, and Violence, Cambridge University Press 2002, str. 153-154.
22 Podrobnì o otázce zneuívání dìtí u davidiánù ELLISON, Christopher G., BARTKOWSKI, John P., Babies Were Being Beaten. Exploring Child Abuse Allegations at Ranch Apocalypse, in: WRIGHT, S. A. (ed.),
Armageddon... str. 111-149.
23 Mass Suicide ... str. 154-157 a 162, viz té How the Millennium ... str. 95-97.
24 Toto nové náboenské hnutí se dopustilo násilí, pøi nìm
vradou èi sebevradou zahynulo celkem 918 lidí.
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Dalí poznámky vpravo.
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Hranièní fenomén souèasné duchovní scény, jen zùstává pøehlíen

MEZI PSYCHOTERAPIÍ
A RELIGIOZITOU
Anna Marie Dostálová

V následujícím èlánku bychom ètenáøe rádi uvedli do dosud neprobádané sféry souèasného
duchovního ivota, která si podle naeho názoru zaslouí blií pozornost odborné i laické
veøejnosti. Tématem naeho pilotního èlánku jsou takzvané alternativní psychoterapie.1 Ty jsou
urèitým hranièním jevem, který zasahuje do oblasti religiozity a spirituality. Mají proto zcela
odliné cíle ne klasické psychoterapie i zpùsoby jejich dosahování.
Odpustíme si proto jiná, ménì lichotivá terapeuti2 pro své prezentace a ivotopisy.
Nìkteré význaèné rysy
jména a oznaèení, které tyto metody dostá- Údaje o absolvovaném psychologickém èi
alternativních terapií
vají (arlatánství, psychoblábol, doj- psychoterapeutickém vzdìlání prakticky
mologie), je naznaèují jejich nevìdeckou nenalézáme, zato hojnost výpovìdí o le hypotéza raného traumatu, které sahá
povahu. Chápat je pouze jako pavìdu by tech meditaèní praxe, duchovní zkuea do prenatálního stavu, minulých ivoznamenalo opomenout podstatný duchovní nosti, rùzných zasvìceních a podobnì.
tù èi pøedchozích generací;
rozmìr a vposledku si tak uzavøít cestu Prakticky nepøehlédnutelná je také korelace
 pøedstava vis vitalis, ivotní energie;
k jejich pochopení. Jako daleko lepí se nám s dalími (èasto vícerými) alternativními
pøedstava vytváøení blokù v jejím toku;
zdá hovoøit o terapiích náboensky (spiri- léèebnými a psychoterapeutickými meto význam abreakce jako oèisty, odblokotuálnì) zabarvených, terapiích se zøejmý- dami.
vání;
mi náboenskými pøesahy nebo obecnì
Esoterní vìtve náboenství pøipomína fatalismus, pøedstava Øádu, chybí dùraz
o praktiky, kde se pøekrývá úsilí o zlepení jí tyto terapie v tom, e zdùrazòují uèedna volní sloku;
duevního zdraví s duchovním ivotem.
nické (zasvìcovací) linie. Rùzní terapeuti
 samospasitelnost, metoda øeí veTento dvojí uitek a skuteènost, e samy se i nezøídka jako duchovní uèitelé oznaèují
keré problémy, je nìèím pøelomovým,
sebe nechápou jako náboenství ani ne- a vychovávají si své áky, kteøí svou legitispásným;
vytváøejí instituce pro náboenství typické mitu zase odvozují od svých uèitelù. Vzhle vyuívání zmìnìných stavù vìdomí,
(církev), zajiuje tìmto metodám ne- dem k tomu, e systém vzdìlávání typicky
hypnózy;
smírnou popularitu i v naí domovinì. Pøí- není nijak standardizovaný,3 neexistuje jiný
 mechanistický model èlovìka, mysli,
znivce tìchto metod lze odhadovat na de- zpùsob kontroly kvality ne právì vzájempamìti.
setitisíce a svými poèty by jistì pøesáhli né odvolávání se na osoby obdaøené charismnohé tradièní církve.
matem.4
pro toho, kdo svou perspektivu neobohatil
Na vysoce náboenský charakter tohoto
Alternativní terapie nesou øadu nábo- o trochu fenomenologického pøístupu. Jedjevu poukazuje napøíklad zpùsob, jaký volí enských rysù, je jsou ale neviditelné nou z nápadných paralel s klasickými poð Dokonèení z pøedchozích stran.
25
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Mass Suicide ... str. 159.
Tamté, str. 91.
The Davidian Tradition... str. 61.
Mass Suicide ... str. 159.
Why Waco? ..., str. 100-103.
How the Millennium ... str. 60.
Mass Suicide ... str. 162-163.
Tamté, str. 163, viz té How the Millennium ... str.
64.
Jedna tøetina obyvatel pocházela z Velké Británie, pøítomni byli davidiáni z Kanady, Austrálie, Nového
Zélandu, Jamajky, Filipín, Mexika a Izraele. Asi 45
mezi nimi bylo èernochù, asi 25 Asiatù a Hispáncù. How the Millennium ... str. 95-97.
GALLAGHER, Eugene, Theology Is Life and
Death. David Koresh on Violence, Persecution, and
the Millennium, in: WESSINGER, Catherine (ed.),
Millennialism, Persecution, and Violence. Historical
Cases, Syracuse University Press 2000, str. 82.
Mass Suicide ... str. 164.
How the Millennium ... str. 57.
Rozhovor je pøepsán in: How the Millennium ... str.
69.
Tamté, str. 71.
Podle biblické knihy Zjevení Janovo, 5.-8. kapitola.

40 How the Millennium ..., str. 93.
41 Koreshovy výklady vyjednavaèi povaovali za Bible
babble - biblické blábolení. Tamté, str. 92.
42 Tamté, str. 94.
43 DAWSON, Lorne, Comprehending Cults. The Sociology of New Religious Movements, Oxford University
Press 1998, str. 135-136.
44 How the Millennium ... str. 57.
45 Tamté, str. 92-93.
46 Následující popis èerpá z: How the Millennium ... str.
77-78.
47 Vernon is no longer the Messiah.  Tamté, str. 78.
48 Dvì eny byly tìhotné, take se celkový poèet mrtvých
davidiánù (vèetnì esti, kteøí zahynuli 28. února 1993)
udává buï 80, nebo 82. Celkový poèet mrtvých vèetnì
agentù BATF je pak 84, resp. 86.
49 Tento poèet uvádí STORR, Anthony, Na hlinìných nohou. Studie guruù, Volvox globator, 1998, str. 37.
50 HALL, John R., From Jonestown to Waco, in: HALL,
John R. et al., Apocalypse Observed. Religious Movements and Violence in North America, Europe and Japan, Routledge 2000, str. 70.
51 Analýzu tohoto kriminálního procesu i civilního procesu proti federální vládì poskytuje RICHARDSON,
James T., Showtime in Texas: Social Production of
the Branch Davidian Trials, Nova Religio 5 (1), 2001,
str. 152-170. - Podle zprávy z pamìtního shromádìní

19. 4. 2007 byli ale vichni vìznìní davidiáni (a na
jednoho) ji proputìni. (Dokument 4/19/2007 Memorial, vytvoøený 23. 4. 2007, je dostupný na adrese
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=
blog.view&friendID=149897138&blogID=256785433,
download 29. 9. 2007.)
52 RICHARDSON, James T., Lessons from Waco: When
Will We Ever Learn? in: LEWIS, James R. (ed.), From
the Ashes: Making Sense of Waco, Roman and Littlefield 1994, str. 183.
53 Struèný popis povstání poskytuje WESSINGER, Catherine, How the Millenium Comes Violently. From
Jonestown to Heavens Gate, Seven Bridges Press
2000, str. 158-217.

Summary
Putting aside the internal factors, this article focuses on
external factors (media, defectors, government agencies,
child protection agencies, etc.) that contributed to violent evolution of the conflict between Branch Davidians
and law enforcement in 1993. In the eyes of Davidians,
these external forces confirmed that their apocalyptic
predictions are coming true. Paradoxically, these external factors contributed to feeling of Davidians that they
are involved in the final battle of Armageddon.
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dobami náboenství je navýpovìdím odpadlíkù,
pøíklad konverze - pøíznivjak je známe z náboenci tìchto metod èasto proských spoleèenství.
cházejí procesem duchovDrtivá vìtina dostupného materiálu pochází
ního oivení a nadchnutí se
tedy z produkce pøívrenpro metodu, napø. na zácù a sympatizantù metod,
kladì proitku zázraku (záa tvoøí tak nepøehledný
zraèného uzdravení). Setbalík reklamy, propagankáme se pak i s vydáváním
svìdectví. Konverze mùe
dy, duchovní literatury,
povzbudit i relativnì radiapologetiky a více èi mékální kroky, napø. zmìnu
nì zdaøilých pokusù o nestrannou reflexi vlastního
partnera.5
Peredrij Serge Georg (vlevo) a frekventanti jeho kurzu rozhvoje osobV alternativních psysmìru.12
nosti.
choterapiích se frekventoTato produkce se pøivanì setkáváme s rituály a ritualizovaným avak nechybí odsudek. Tak se napøíklad tom vdy zabývá pouze jednou danou mepoèínáním. Objevují se témata teleologická o alternativních psychoterapiích doèítáme, todou, a aèkoliv tedy mùeme najít jisté
(koncept spásy), kosmologická (pøedstava e pøes svá absurdní východiska tyto tera- pøekrývání a výpùjèky, koncept alternaSpravedlnosti, Øádu) i antropologická peutické bludné balvany pøinejmením uka- tivních terapií jako urèité kategorie se spo(otázka determinace minulostí). Èinnost zují klientùm urèitý metafyzický smìr s ko- leènými vnitøními a vnìjími rysy je èistì
a úlohu terapeutù lze bez váhání oznaèit nejivou mytologií, která vysvìtluje, proè akademický (objektivní, vnìjí). (Sami
jako knìskou a klienti ji èasto i tak vní- jejich ivoty nejsou tak uspokojivé, jak oèe- úèastníci by nejspíe hovoøili o prostøedmají. Nesetkáváme se sice s explicitním kávali. Nepøímo tyto podivné rituály posky- cích osobního rùstu, duchovním ivotì
uctíváním, ale nepochybnì s (posvátnou) tují existenèní podporu, emocionální útì- nebo lapidárnì o Cestì.)
úctou. Rùzná jsoucna jsou obdaøena nu- chu nebo nìkdy i uiteèné podnìty ke zmìminózní povahou a praktikant se k nim nì problematických návykù.7 Svou roli Augiáùv chlév
náboensky obrací (napø. v kineziologii ke bohuel nejspíe hraje i známá skuteènost, Pro bìného èlovìka je nejspíe nejvýrazsvému Mozku). Jinak ne jako zásadu ritu- e mezi psychology panuje statisticky vý- nìjím rysem alternativních psychoterapií
ální èistoty pak mùeme tìko pochopit znamná hostilita vùèi náboenství. 8
jejich odstraující nepøehlednost. Tato hnutí
zásadu, e regrese se není moné zúèastnit
Jiným problematickým zdrojem reflexe nìkdy vytváøí vlastní newspeak,13 enigpod vlivem psychofarmak (který v pøedsta- jsou rùzné pamflety z oblasti scientistického matický jazyk plný bìnì pouívaných slov
vì terapeutù pøetrvává mnoho mìsícù).
hnutí proti arlatánství. Rùzným èlánkùm se zcela pøeznaèenými významy nebo paraProtoe vak chybí dva nejtypiètìjí a iniciativám Klubu skeptikù Sisyfos tìko zituje na odborném názvosloví tím, e vyrysy náboenství, toti explicitní uctívání mùeme pøipisovat vìdecký zámìr.9 (Spíe tváøí vlastní odbornì znìjící terminologii.
Boha (bohù) a vytváøení náboenských in- by se daly vykreslit paralely s náboenským
Tak kadý, kdo není profesionálem
stitucí, zùstávají tato náboenství bez víry scientismem 19. století.)
v oboru, snadno zamìní rodinné (systemica kostela opomenuta.
Jediným skuteènì odborným zdrojem ké) konstelace za systemickou rodinnou tereflexí tak zùstává sociologie nových nábo- rapii nebo pøi pohledu na sezení dojde
Dosavadní odborné zpracování
enských hnutí se svými popisy psychotera- k závìru, e se jedná o variantu dramateraSetkáme-li se pøece se zpracováním téma- peutických sekt a kultù, které se nìkdy do pie;14 v pøípadì kineziologie se dokonce
tu, jedná se nejèastìji o psychologickou této podoby vyvinou.10 I v této oblasti je setkáváme se stejnojmennou medicínskou
práci, která zcela rezignuje na popis nábo- ale tøeba mít se na pozoru v hodnocení vý- disciplínou (sic!), která se zabývá pohybem.
enského rozmìru (v jedné diplomové prá- povìdí, které mohou pøekroèit hranice do Nae pøední regresní terapeutka tvrdí, e
ci byly dojmy badatelky pregnantnì vysti- tzv. antikultovního hnutí nebo vyvolávat neprovozuje hypnózu,15 avak terapeueny pojmem tajemno6 ) a soustøedí se morální paniku.11 Do této kategorie spada- tický postup pouívá hypnózu víc ne cokopouze na kritiku nevìdecké metodologie. jí té rùzné výpovìdi (zejména na Inter- liv jiného. Nauky a praxe jednotlivých
Jindy je tuení religiózního pøítomno, netu), které se ánrovì podobají klasickým smìrù (a dokonce jednotlivých terapeutù)
jsou èasto tak synkretické, e je inspiraèní
zdroje ve výsledné nauce obtíné identifikoNìkteré u nás známé alternativní psychoterapie
vat.
(o nìkterých z nich ji psal Dingir; èíslo Dingiru je takovém pøípadì uvedeno v závorce)
dianetika/scientologie (1/1998, 2/1998, 3/1998, 1/1999, 2/1999, 3/1999, 4/1999, téma
Problémy výzkumu
èísla 4/2000; 2/2001, 3/2001, 3/2003, 4/2003, 1/2004, 3/2004, 1/2005, 2/2005, 4/2005),
Dovolím si osobní domnìnku, e studium
hlubinná abreaktivní terapie (4/2005), regresní terapie, reinkarnaèní terapie,
alternativních psychoterapeutických metod
prvotní terapie, rebirthing; amanská terapie, rodinné konstelace, kineziologie
není pøíli atraktivní. Kromì výe popsa(2/1999, 3/2007), Avenna (2/2002); Oshovy metody, terapie hnutí lidského potenného markantního nedostatku sekundární
ciálu (4/2005), Silvova metoda (4/2005), Modrá Alfa (4/2005), holotropní dýchání
literatury se musí religionista vypoøádávat
(4/2005); enneagram, neurolingvistické programování (NLP), Principy ivota,
s øadou nepøíjemných výzev, z nich nìkteré
Noetis, ivot v radosti, etikoterapie.
patøí k prokletí naeho oboru - rozdíl mezi
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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pohledem zvenèí a zevnitø, který je v oblasti náboenství vdy pøítomný, mùe být
zdrojem výrazného konfliktu, kdy ze strany vyznavaèù není vùle (èi schopnost?)
k sebereflexi. Co je pøesnì pøípad náboensky zabarvených psychoterapií.
Badatel se v pozici bezvìrce, lhostejného k misijnímu úsilí, stává uprostøed náboensky intenzivního prostøedí terèem
rùzných naráek a manipulace. Namátkou:
není duchovnì vyzrálý, brání se tomu,
vytváøí si racionální bloky. Samotný
smysl bádání je - na rozdíl od etablovaných
náboenských institucí, které o pozitivní
hodnocení spoleènosti stojí nebo jsou k nìmu alespoò lhostejné - zásadnì zpochybòován, dùleitá je (duchovní) praxe, ne
teorie. Zaujmout pozici zúèastnìného pozorovatele je obtíné.
V neposlední øadì díky specifické povaze tohoto fenoménu jsou vekerá sezení
(konzultace, semináøe, soustøedìní) placená
- místy snad a pøíli nákladná - a proto
s sebou výzkum nese i nutné finanèní náklady.
Zboní spotøebitelé?
Alternativní psychoterapie vytváøí volná
spoleèenství, organizovaná na základì spoleèné praxe spíe ne vìrouky, je zùstává
kdesi v pozadí jako teologická opora poèínání. Tato spoleèenství jsou utuována intenzivními náboenskými a citovými proitky. Typicky se koncentrují kolem vùdèí
osoby (terapeuta), je se mùe tìit znaèné duchovní autoritì (charismatu), ovem
zároveò je vùèi klientùm-vìøícím v postavení obchodníka, jeho sluby konzumují.
Entuziastické prostøedí, v nìm je zdùrazòován význam proitku a podceòován význam kritického rozumu, nabízí paralelu
k fundamentalistickým spoleèenstvím letnièního typu.
Religionistické uchopení alternativních
psychoterapií zvlátì znesnadòuje jejich

komerèní charakter, který souvisí se zcela
novou formou, jí si moderní èlovìk buduje svou (náboenskou) identitu - toti jako
konzument rùzných nejen produktù a slueb, nýbr i náboenských praktik a idejí.16 Okøídlenì: náboenství (spiritualita) se
stalo pøedmìtem spotøeby a spotøeba se stala
náboenstvím.
S tím souvisejí urèité etické otazníky.
Je-li náboenský produkt alternativní psychoterapie nìèím, co si èlovìk zcela dobrovolnì mùe koupit, nebo nechat být, kdo
v takovém pøípadì nese odpovìdnost za
újmu na psychospirituální integritì klientù?
Oni sami, odpoví vìtina terapeutù, nebo
souhlasili s prohláením, v nìm vyznávají krédo této nové formy spirituality, toti
e se zcela dobrovolnì a na vlastní odpovìdnost úèastní formy osobního rùstu.
Alternativní psychoterapie se tak ponejvíce
provozují v prostøedí spirituality Nového
Vìku, pro nìj je tento model typický.
Skuteènost, e se nespokojený spotøebitel náboenského produktu obrací na
poradnu pøi Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù, vak napovídá, e si i laik uvìdomuje jistou paralelu
s novými náboenskými hnutími.17 Vnímáme proto potøebu se tímto fenoménem
nadále zabývat z religionistického hlediska, které umoòuje s vyuitím rùzných disciplín (psychologie a sociologie náboenství, fenomenologický pøístup) zaujmout
výhodnou perspektivu bez nárokù na normativní hodnocení a dopracovat se tak ke
skuteènému porozumìní tomuto mnohostrannému jevu, které doposud chybí.
n

Èlánek vznikl jako reflexe výsledkù práce v semináøi Alternativní religiozita a psychoterapie, který na Husitské teologické fakultì UK vede Zdenìk Vojtíek. Autorka mu dìkuje za podnìty a konzultace, které vedly k napsání tohoto
èlánku.
Autorka uvítá podnìty a zkuenosti k tématu alternativních
psychoterapií na adrese a.m.dostalova@gmail.com nebo na
adrese redakce.

Alternative Psychotherapies: On the Verge of Religion and Psychotherapy
So-called alternative psychotherapies present a borderline phenomenon between spirituality and psychotherapy. Therefore it is not advisable to think about the phenomenon in terms of unscientific, charlatanry for both concepts ignore
the obvious religious overlaps. Perhaps because of its liminal nature this phenomenon, massively popular in Czech Republic as well, has been overlooked so far by academics, leaving us with only three problematic sources of scholarly
description: writings by psychologists, who only concentrate on the non-scientism and critique of methodology, ignoring or condoning the religious dimension; pamphlets from the scepticism movement, whose main aim is to fight charlatanry and sociology of New Religious Movements, whose descriptions of occasional psychotherapy cults need to be
read with precautions common in this field. Thus the majority of available writings comprises primary material accompanied by occasional testimonies of apostates. The use of quasi medical terminology in alternative psychotherapies and
creation of newspeak contribute to prevailing impression of confusion. The general suspicion of practitioners towards
science and enthusiastic atmosphere in which meetings are held means a challenge for field research. The understanding
of this phenomenon is furthermore obscured by its commercial nature which raises some ethical questions. Alternative
psychotherapy movements are a remarkable case of religious identity being built upon the role of consumer, a concept so
well described by D. Lyon. Religious dimension of these therapies is showed in the stereotypical way the therapists
present their CVs, stressing spiritual qualities over education. The master-adept lineage resembles esoteric traditions.
Although explicit worship and creation of religious institutions is not present, many parallels can be drawn with mainstream religions in terms of cosmology, anthropology, fate, conversion and piety.

Poznámky
1 V tomto èlánku budeme hovoøit pouze o alternativních
terapiích vlastních, tj. o tìch, která toto pøízvisko
získávají, protoe jsou vystavìné místo na vìdecké metodice na èasto zcela nereflektovaných náboenských
pøedstavách a praktikách a nesou podobnost s novými
náboenskými hnutími. Ne vechny metody se spirituálními pøesahy jsou toti nutnì nevìdecké, a tím pádem
kontroverzní. Existuje øada psychoterapií, které jsou
zaloeny na obecnì-psychoterapeutickém modelu nebo
východiscích uznávané koly (rogersovské, jungiánské),
které vìdomì obohacují o urèité náboenské praktiky
a pøedstavy. Tento solidní základ jim zajiuje podstatnì ménì problémové pøijetí a setkáme se s nimi i v lékaøských zaøízeních (napø. jógová terapie, hagioterapie, satiterapie, terapeutické uití meditace).
2 V èlánku budeme pouívat pojem terapeut obecnì pro
osobu, která danou slubu - alternativní psychoterapii nabízí, aèkoliv mnozí by se takto neoznaèili (spíe jako
lektor, facilitátor, auditor, duchovní uèitel atp.).
3 Nebo je vysoce centralizovaný na zpùsob pyramidových
obchodù (kineziologie, dianetika, Silvova metoda).
4 Jak ovem pøipomíná recenzent tohoto èlánku, uèednické linie s iniciaèními rituály svého druhu, ba i s jistou posvátnou úctou k otcùm zakladatelùm jsou typické i pro øadu tradièních kol (klasická psychoanalýza, katatymnì-imaginativní terapie, ericsonovská hypnoterapie).
5 Mezi klienty poradny pøi Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù se èasto setkáváme
s oputìnými partnery tìchto konvertitù, kteøí se buï
pøipojili k urèité skupinì èi duchovnímu uèiteli nebo je
spoleèné nadení pro metodu silným pojítkem jejich
nového partnerského vztahu.
6 K. Malíková, Rodinné konstelace Berta Hellingera jako
terapeutická a poradenská metoda, dipl. práce, Praha:
Katedra psychologie FF UK, 2006. Online: <http://www.
konstelace.info/diplomovaprace-Klara-Malikova .doc>.
7 Barry L. Beierstein, Fringe Psychotherapies: The Public at Risk, pøísp. na Annual Convetion of Canadian Psychological Association, Simon Frazer University, 2002.
Dost. online: <http://www.sfu.ca/~beyerste/research/articles/05FringePsychotherapy.pdf>.
8 Tak D. M. Wulff, Psychology of Religion: Classic and
Contemporary, 2nd ed., místo vyd. neuv.: Wiley, 1997,
kap. Introduction.
9 Hnutí Sisyfos má obdoby i v zahranièí, kde ovem èasto
postrádá explicitní ateisticko-materialistický postoj a má
blíe k popularizaci vìdy (srv. program 4. svìtové konference skeptikù, 20.-23. 6. 2002, Burbank, California,
dost. online: <http://www.csicop.org/list/listarchive/
msg00326.html>).
10 Tento smìr reprezentují napø. M. T. Singerová, J. Lalich, Crazy Therapies: What are They? Do They
Work?, San Francisco: Jossey-Bass, 1996.
11 Angl. moral panic, jedná se o spoleèenský konstrukt,
vyvolávající extrémnì silné emoce. Strach ze sekt je typickým tématem morální paniky.
12 U nás vydává napø. Pragma, Fontána, Maitrea.
13 Fiktivní jazyk totalitního státu v románu George Orwella
1984. Vytváøení specifického jazyka je vak obecnì nìèím velmi typickým pro náboenská hnutí a komunity,
nebo jazyk je nedílným odrazem naeho (náboenského) mylení.
14 Oba pøíklady Dostálová, A. M., Rodinné konstelace
v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie, seminární práce, Katedra psychosociálních studií HTF UK:
Praha, 2007. Dostupné online: <http://www.jitrnizeme.
cz/download.php?soubor=39>.
15 Fouèková, M., Jsem, Praha Publishing: Praha, 1996.
16 Vztah náboenství a konzumní kultury rozsáhle mapuje
D. Lyon, Jeí v Disneylandu: Náboenství v postmoderní dobì, Praha: Mladá Fronta, 2002.
17 Jiným fenoménem, který svojí neotøelou formou stále
znepokojuje, jsou takzvané ekonomické kulty (pyramidové hry, multi-level marketing). Podobnì jako u alternativních psychoterapií není zcela zøejmé, do kompetence kterého oboru vlastnì jev náleí. Je jím ekonomie,
sociologie nebo religionistika?
Anna Marie Dostálová (*1987) studuje religionistiku
na FF UK a psychosociální studia na HTF. Zabývá se
fenoménem novopohanství a oblastí alternativní spirituality a psychoterapie.
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Evangelická církev se letos doívá 90 let

ÈESKÉ
EVANGELICTVÍ
Jiøí Hoblík

Religionistika jako obor za mnohé ji od svého vzniku vdìèí
právì protestantské pùdì, kde se doposud setkává, i kdy ne
vdy, s pøejností. Toto tvrzení platí rovnì o èeském evangelictví, kde nalezla své zastoupení a bìhem komunistického
reimu i své akademické útoèitì na bohoslovecké fakultì,
a to pøedevím díky osobnosti Jana Hellera (1925-2008). Tím
spíe se tedy nabízí èinit Èeskobratrskou církev evangelickou
(ÈCE), která se zkrácenì oznaèuje i jako Evangelická církev,1
pøedmìtem studijního tázání zvenku.
Èeskobratrská církev evangelická je jedi- nì jako nelze øíkat, e Jeí byl køesanem.
nou církevní organizací v Èeské republice, Navíc èeská reformace má øadu aspektù,
která navzdory radikálním dìjinným césu- k nim patøí i Jednota bratrská a utrakvisrám, kromì jiného díky nìkolikasetleté ge- mus éry pøedbìlohorské, to znamená vlastneraèní následnosti, bez oklik navazuje na nì protestantské.
èeskou reformaci. (Samozøejmì není zdaleVzhledem k tomu byla nejvánìjí raka sama, kdy se k èeské reformaci pøihla- nou, kterou kdy èeský protestantismus
uje.) Mùeme ji tedy poèítat k církevním utrpìl, protireformace a rekatolizace (od
organizacím klasického typu.
roku 1620, resp. 1627). Nelze se divit, e
se souèástí pozdìjího evangelického sebeHistorická diskontinuitní kontinuita
pochopení stalo vìdomí oné køivdy, i kdy
Vìdomí návaznosti na èeskou reformaci je jím se historické sebepochopení nevyèerzákladní oporou historického sebevìdomí pávalo. Toleranèní patent z roku 1781 navíc
a vùbec sebepochopení klasického èeského pøinesl jen monost být køesany alespoò
protestantismu. Pøitom není správné v di- druhého øádu pod hlavièkou úøednì stanostancovaném pohledu bazírovat na tom, e veného buï reformovaného (kalvínského)
Jan Hus jako nejvýznamnìjí z inspirátorù nebo augsburského (lutherského) vyznání.
èeské reformace nebyl protestantem - stej- A to do vydání Protestantského patentu
1861 (s pøedstupnìm v Protestantském provizoriu 1849), který obì konfese zrovnoprávnil s øímskokatolickou církví. Výsledkem tohoto vývoje byla ivá meninovost,
od ní se odvíjí i souèasná tváø èeského
protestantismu. Dosud patrný je i primárnì
venkovský ráz obnoveného èeského protestantismu.
Dalím výrazným mezníkem se stalo
sjednocení obou konfesí do Èeskobratrské
církve evangelické na generálním snìmu
17.-18. 12. 1918, který té zvolil prvním
synodním seniorem Josefa Souèka (18641938). Vnímat to mùeme jako ekumenický
závdavek, ale i jako zpeèetìní pøevahy kalvinismu, resp. zwinglianismu nad lutherstvím. Nesmíme ale opomenout ani vznik
vysokokolského teologického uèilitì,
jím se ji roku 1919 stala Husova èeskoNejvìtí evangelický kostel - v Praze
slovenská evangelická fakulta bohoslovecu Salvátora - pøi bohoslubách.
Vechny fotografie Jan Mamula.
ká, tehdy nepøijatá mezi fakulty univerzit-

ní (roku 1950 z její evangelické èásti vznikla Komenského evangelická bohoslovecká
fakulta - dnení Evangelická teologická fakulta UK).
ourání rudou dobou
Nástup komunistického reimu pøinesl restrikce a nátlaky (o nich se tu nemùeme
rozepisovat),2 vzdor i kolaboraci.3 Nárazníkovou funkci pøitom sehrávala významná teologická a v porevoluèní dobì velmi
diskutovaná osobnost profesora Josefa Lukla Hromádky (1889-1969), který il iluzí
o koexistenci reimu a køesanství.4 (Ocenìní by si ale spíe zaslouila jeho pouèená
a ekumenicky otevøená kniha Køesanství
v mylení a ivotì z roku 1931.) Kritiètìji
zaloené bylo teologicky motivované hnutí
Nová orientace,5 které se objevilo koncem
50. let mezi mladími duchovními a studenty teologie a reprezentovalo opozièní,
pøitom politických ambicí prosté tendence.
Reim její pøívrence stejnì jako jiné nonkonformisty postihoval odnímáním tzv.
státního souhlasu s výkonem duchovenské
èinnosti, v horím pøípadì soudními postihy. Ideovì bylo hnutí ovlivnìno nìmeckým
teologem Dietrichem Bonhoefferem (19061945) a v návaznosti na nìho zavedlo pojem civilní interpretace (evangelia, resp.
bible). Pozdìji de facto vplynulo do èinnosti
Charty 77. Opozièní tendence mìla nadto
svá individuální zosobnìní v Miladì Horákové a Janu Palachovi, kteøí k církvi patøili.
K vedním peripetiím patøilo nìkdy srdnaté hledání klièek v úzkých mantinelech,
hlídaných krajskými a okresními tajemníky
pro vìci církevní, a pomoc zahranièních,
zejména nìmeckých souvìrcù církvi i faráøským rodinám, a to zejména prostøednictvím podpùrného spolku, který od svého
vzniku roku 1832 dbá na diasporní protestanty: Gustav-Adolf-Werk se vìnoval evangelíkùm v èeských zemích u v 19. století.6
Nechybìly tedy ani pozitivní vnitøní
události. K nim patøí té jeden symptom
oslabení døívìjí mravní senìrovanosti: od
roku 1953 toti církev za své duchovní ordinuje také eny, které døíve po studiu teologie mohly být nanejvý katechetkami èi
sborovými sestrami, jak se øíká pomocným silám ve sborech.
Právì tak se v Evangelické církvi a jejích aktivitách projevilo spoleèenské uvolnìní a oivení konce 60. let. Na akademické rovinì docházelo k rozhovorùm mezi
teology a marxisty.7 Mláde získala, i kdy
nakrátko (1969-1972), obnovený èasopis
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Bratrstvo (zaloený 1919) a sjezdy mládee,
které se konaly v letech 1969 a 1971 v návaznosti na ji pøedváleèné sjezdy a na tehdejí dosti málo vyvinutou práci s mládeí. Kadoroènì se poøádají a od roku 1990
(s výjimkou roku 1992). Pod titulem Sjezd
(nejen) evangelické mládee se skrývá
bohatý tøídenní program pokadé v jiné
lokalitì, navtìvovaný stovkami úèastníkù.
K aktivitám mládee patøily dále zejména brigády (vyhláené lesní brigády navazovaly na praxi, kterou pìstovala zakázaná
Akademická YMCA, a pokraèovaly do roku 1975, kdy je rozehnala StB) a biblické
kurzy. Jejich integrální souèástí bylo spoleèné zpívání nekostelních písní pøi kytaøe.
Aktivity tohoto druhu byly sice s nástupem
normalizace znaènì pøidueny, ale vytvoøily
substrát, z nìho vyrostlo evangelické písnièkáøství 70. let. Nevynoøili se v nìm sice
èetí Dylanové, ale kapely jako Berani (od
1972) pøedstavovaly dnes neodmyslitelný
element evangelické kultury8 a základ k oblíbenému zpìvníku pro mláde Svítá
(1992, 3. vyd. 2002).
Pod drobnohledem se ukáe jistá pestrost evangelictví. Vedle prostého biblismu
aktivismus, vedle konzervativismu nonkonformismus, vedle racionalizující støízlivosti
evangelikální tendence. Nevyhnulo se mu
ani entuziastické charismatické hnutí, svým
pùvodem protestantské a svým zaloením
naddenominaèní. Dokonce jeden z jeho nejvýraznìjích protagonistù, Dan Drápal, byl
pùvodnì evangelickým faráøem sboru
v Praze-Holeovicích. O ten roku 1990
ÈCE pøila právì kvùli onomu hnutí a vzniku nové denominace, která se od roku 2002
oficiálnì jmenuje Církev Køesanská spoleèenství.
Koneènì si kontinuitu zachovávala, co
do sil a prostøedkù skromná teologická vìda, která si v nìkolika osobnostech - k nim
patøí jazykovìdec a semitista Stanislav Segert (1921-2005), systematický teolog Jan
Miliè Lochman (1922-2004), v úvodu zmínìný starozákoník a religionista Jan Heller
nebo novozákoník Petr Pokorný - získala
svìtový ohlas.
Nedávnost
Vývoj po roce 1989 se vyznaèuje jistou
bezradností, poèínaje ji krátkodobým úøadováním synodního seniora Josefa Hromádky ve funkci místopøedsedy vlády
(10. 12. 1989 - 27. 6. 1990) a dobovými
nadìjemi na lepí èasy.
Dosavadní opora v tradièních sociálních
strukturách nemá ale ji svou nìkdejí sílu.

Pokles èlenstva a úèastníkù církevních shromádìní, markantní od 70. let, nelze samozøejmì odvozovat jen z pøímého tlaku
reimu (poèet èlenù k 31. 12. 2006 èinil
102 166,9 ovem pøi nedùsledném zpùsobu evidence). Pohled na odcírkevnìní a irí
kulturní, spoleèenské a civilizaèní procesy,
ale i na interní slabosti a selhání nutí ke støízlivìjím a diferencovanìjím úsudkùm.
Vedle toho je tu i drobný proselytismus
a generaèní obmìna s pozitivními známkami. Patrné je to na zvýené agilnosti pøi zasedání synodu, který zasedá kadý rok ve
ètyøletých cyklech. A také na nových aktivitách, do nich se ti podnikavìjí poutìjí,
jmenujme napøíklad historickou spoleènost
Veritas, sdruení Exulant; letní festival Parrésia v Horních Dubenkách; letní festival
Otevøeno v Jimramovì, který má výraznì
nadevangelický charakter.
K postrevoluèním pozitivním posunùm
patøí zvýená ekumenická komunikace
a vzájemné uznání køtu roku 1994 spolu
s øímskokatolickou církví a Církví èeskoslovenskou husitskou. Objevují se nové èinnosti: práce ve veøejných médiích, vìznicích, armádì, v poslední dobì i v nemocnicích. Znovu se rozbìhlo církevní kolství,
zastøeené Evangelickou akademií. O první
adventní nedìli roku 1995 byla otevøena
nová budova Evangelické teologické fakulty v Èerné ulici v Praze. Fakulta je sice od
roku 1990 souèástí praské univerzity,
avak o budovu se postarala Evangelická
církev spolu se zahranièními dárci.
Po obsahové stránce je jednou z nejdiskutovanìjích otázek úèast dìtí na Veèeøi
Pánì (evangelický výraz pro pøijímání chleba a vína, k nemu dochází vìtinou paradoxnì pøi ranních bohoslubách). Díky
novele církevního zøízení z roku 1995 se
následujícího roku objevil vikariát jako pøípravná fáze faráøské práce, po ní teprve
následuje ordinace (ustanovení) duchovních. Svéráznou organizaèní zmìnou se stalo roku 1999 vytvoøení nového 14. správního okrsku - Ochranovského seniorátu
(souèasnì zvlátního distriktu svìtové Jednoty bratrské) s devíti sbory. K ustanovení
dolo po rozkolu v Jednotì bratrské, její
èást i jméno do svých rukou vzala vìtev
charismatických køesanù.
Kompatibilita evangelické církve a trního prostøedí není nijak skvìlá. V jeho
kontextu se akcent na dobrovolnictví a nadenectví, jako i pøetíenost mnoha faráøù
jeví dvojznaènì. Snaha o otevøenost vùèi
spoleènosti musí navíc pøekonávat iroký
a hluboký pøíkop mezi obìma stranami
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Synodní senior Joel Ruml pøi bohoslubách.

(tradiènì se rozliuje církev a svìt). Tato
snaha se zèásti opírá o vazbu mezi církví
a Diakonií ÈCE. Uvedená charitativní instituce je nyní dokonce - z hlediska personálního i finanèního - výraznì silnìjím tìlesem (ve 33 støediscích pracuje témìø tisíc
zamìstnancù). Byla zaloena ji 1. 6. 1989
v návaznosti na práci Èeské diakonie (19031952).10 Rostoucí specializace spolu s dalími faktory vedou ovem k oslabování jejího vnitøního církevního charakteru.
Formy náboenského ivota
Praxe evangelické církve je výraznì ukotvena v soustavì farních sborù, pùsobících
dosti autonomnì, sdruených do celkem
ètrnácti seniorátù. Jejich správu øídí vdy
senior (duchovní) a seniorátní kurátor (laik),
ale nejvýe stojí konventy jako seniorátní
shromádìní. Analogický je synod (nejvyí orgán církve), scházející se v roèních
intervalech v rámci ètyøletých cyklù, a synodní rada (estièlenný správní orgán), sestávající ze zástupcù duchovních a laikù.
V jejím èele je synodní senior, nyní Joel
Ruml, souèasnou synodní kurátorkou je
Mahulena Èejková. Spolu s aparátem
Ústøední církevní kanceláøe sídlí v praské
Jungmannovì ulici. Duchovní (faráøi a rovnì jáhni, kteøí mají nií vzdìlání) jsou profesionály, obvykle ijícími na farách, povìtinou s vlastními rodinami. Církev má tedy
demokratickou strukturu (jí si je tradiènì
vìdoma, aèkoli u nepøekvapí), navazující
na reformaèní synodalismus, a spravuje se
na spolkový zpùsob (pravidla pøístupu
a ukonèování èlenství, èlenské pøíspìvky tzv. salár, osvìtová èinnost).
Charakter sborù se lií v mentalitì, vypovídací hodnotu má i hustota jejich geografické lokalizace (evangelictví je napøíTento èlánek proel recenzním øízením.
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klad více zastoupeno na Vysoèinì a východní Moravì ve srovnání zvlátì s jiními
Èechami) anebo okolnosti vzniku (tzv. toleranèní sbory oproti tìm, které vznikly v souvislosti s pøestupovým hnutím zvlátì za
tzv. první republiky anebo díky demografickým pohybùm).
V náboenském ivotì je pøítomna jednak subtilní rozmanitost, ale také pøísada
konzervativismu, která je znát i na smýlení svobodnìjím. Nìkterým duchovním
více svìdèí èinnost mimo tradièní struktury, které zùstávají okolní spoleènosti spíe
skryty. Správní strukturu dalece pøesahuje
rozsáhlá sple zvlátì pøíbuzenských vztahù, v ní se projevuje sociální exkluzivita
(zøídka vak nepøátelsky). S tím zároveò
ladí dalí rys, jím je jistá plachost a nenápadnost a nevýraznost èeského evangelictví, která vynikne ve srovnání s agresivními misijními aktivitami nìkterých køesanských i nekøesanských uskupení.
V kontextu sborù jsou praktickým jádrem bohosluby, pøevánou vìtinou charakteru reformovaného (ménì pak lutherského) s dùrazem na kázání a kolektivní
zpìv. Èetnost vysluhování Veèeøe Pánì,
jedné ze dvou evangelických svátostí (spolu se køtem) kolísá od vysluhování pouze
o svátcích a ke kadonedìlnímu vysluhování. Kromì bohoslueb jsou shromádìní
organizována pøednì podle vìku, pøièem
biblické hodiny, definované vìcnì, ne vìkovì - jako pøíleitost k lidovému biblickému studiu, navtìvuje spíe starí generace.
Typicky evangelickým fenoménem (ovem
neomezeným jen na ÈCE) je nedìlní kola jako alternativa bohoslueb urèená
dìtem. Mláde se setkává navíc mimo sbor
na tzv. kurzech o prázdninách (analogické
kurzy jsou i pro jiné skupiny) a na zmínìných sjezdech. Pro pravidelná setkání mimo
bohosluby, zejména u mládee, je typická
obsahová dvoufázovost: k programu biblickému (èetba, výklad, diskuse) patøí i druhý
program, zejména kulturního zamìøení.
V nìm mùeme spatøovat drobný symbol
toho, e zejména mláde (výrazu se uívá
rovnì pro schùzky samy), nýbr i dalí
evangelické podniky se nemalou mìrou
kryjí s tím, co bìnì rozumíme tzv. volnoZusammenfassung
Der Aufsatz Der tschechische Protestanstismus behandelt die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (begründet 1918) aus einer religionswissenschaflichen Sicht,
die den historischen und phänomenologischen Ansatz
verbinden will. Er zeigt deisen traditionellen, klassischen
religiösen Phänomen in Hinsicht zu seinem historischen
Selbstverständnis und vor allem verknüpft seine charakterischtischen Züge mit seiner Entwicklung während der
20. Jahrhundert.

èasovou aktivitou. K ní patøí rovnì nìkolik církevních rekreaèních støedisek.
Publikaèní produkce evangelické církve
je pomìrnì silná: nakladatelství Kalich,
Eman, Mlýn, Zdenìk Susa; èasopisy Èeský
bratr, nezávislý Protestant, mládenické
Bratrstvo. Velmi volnì s ÈCE souvisí Køesanská revue a Evangelický týdeník (èasopis evangelické ekumény, pùvodnì Kostnické jiskry); doplòme akademická periodika Teologická reflexe (od 1995) a cizojazyèné Communio viatorum.
Rozhraní mezi minulým a vyhlíeným
Tìitì v generaèní návaznosti a jisté míøe
otevøenosti vùèi proselytismu odpovídá klasickému hávu církve, která systematickou
misijní èinnost prakticky nezná. U proto
záleí pro budoucí èasy na tom, kolik pøísluníci církve vzelé z reformace, jak ji
sami tradiènì nazývají, najdou v sobì
otevøenosti, odvahy a snahy o reformy, bez
nich by si sami protiøeèili. Hlásí se pøece
k heslu semper reformanda, tj. stále se obnovující (míní se církev). Anebo je neustálá
obnova podobnì nemyslitelná jako permanentní revoluce?
Letoního roku slaví ÈCE devadesáté
výroèí, je vybízí k zamýlení. Staøenka si
pøi své vìkovitosti zaslouí shovívavost ke
své letoøe. A pohled na ni vyvolává tázání
po vlastní identitì, které je pøítomné
v letoním roèníku Èeského bratra, oficiálního církevního èasopisu, ale i ve sborníku
Zpytování (uspoøádal Ondøej Macek,
vydal Zdenìk Susa). 11 Najdeme v nìm
málo pøekvapivý sklon k samomluvnosti
a samochvalnosti, hlavnì vak rùznost pøístupù a výrazný historický zøetel, jeho
význam jsme naznaèovali na zaèátku.
Opìt odkazujeme k dìjinám, abychom
naznaèili, e z èeských dìjin nelze náboenské dìjiny vykuchat. I k tomu mùe poukazovat religionistika jako kritická, rozliující vìda, která pøitom nemusí zamlèovat
jistou kritiènost i sebekritiènost, které jsou
pøítomny v Evangelické církvi samé.

n

Poznámky
1 Srv. Církevní zøízení, http://www.evangnet.cz/cce/czr/
cz.htm. V usnesení 1. zasedání 31. synodu ÈCE roku
2003 se uvádí: Synod doporuèuje více uívat kratí
název církve Evangelická církev. Úøední název zùstává
Èeskobratrská církev evangelická, srv. http://www.
srcce.cz/includes/2003_usneseni_synodu/usneseni.html.
Jinak na adrese http://www.evangnet.cz/cce/czr/ najdeme
pravidelnì aktualizované øády církve.
2 K situaci církve po roce 1948 srv. Otter, P. Církevní politika 1949: Dokumenty a komentáøe. Herpice: EMAN
1991.

Ústøedí Èeskobratrské církve evangelické v Praze. V pøízemí je nakladatelství
a knihkupectví Kalich.
3 Diskusi vyvolala studie Petera Dinue Èeskobratrská
církev evangelická v agenturním rozpracování STB. Praha: Úøad dokumentace a vyetøování zloèinù komunismu 2004.
4 O Hromádkovi toho bylo napsáno mnoho, z poslední
doby uveïme zástupnì Dobe, J. L. Hromádka - hlas
pravého nebo faleného proroka. In: Marek, P.; Hanu,
J. (eds.). Osobnost v církvi a politice. Èetí a sloventí
køesané ve 20. století. Brno: CDK 2006; s. 462-474;
Trojan, J. S.; Veber, J.; Vokoun, J. (eds.). Nepøeslechnutelná výzva: Sborník prací k 100. výroèí narození
èeského bohoslovce J. L. Hromádky 1889-1989. Praha:
Institut pro støedoevropskou kulturu a politiku 1990.
5 K vìci blíe Pfann, M. »Nová orientace« v Èeskobratrské církvi evangelické v letech 1959-1968: Malá
historie jednoho hnutí evangelických køesanù podle archivních dokumentù. Støedokluky: Zdenìk Susa 1998.
6 Melville, R. Evangelický Spolek Gustava Adolfa a èetí
protestanti v dobì pøedbøeznové. In: Hojda, Z.; Prahl,
R. Bùh a bohové: Církve, náboenství a spiritualita
v èeském 19. století. Sborník pøíspìvkù z 22. roèníku
sympozia k problematice 19. století, Plzeò, 7. - 9. bøezna 2002. Praha: KLP 2003, s. 145-154. Navíc alespoò
odkame k tìsným vztahùm mezi èeskými a nizozemskými protestanty a k tomu kníeèku ebesta, Pavel (ed.).
Trhlina v oponì (aneb církevní kontakty nizozemských
a èeských protestantù v letech 1959-1989). Beneov:
EMAN 2002.
7 Pamìtnické svìdectví podává imsa, J. Dialog s marxisty aneb Nadìje èi slepá ulièka? - Atheismus 60. let.
In: Kitta, M. (ed.). Èeský atheismus: pøíèiny, klady, zápory. Kninice Speku sv. 11. Beneov: Eman 2006, str.
40-46.
8 Fenomén se pokusil zachytit Nepor, Z. R. Dìkuji za
bolest: Náboenské prvky v èeské folkové hudbì 60.-80.
let. Brno: CDK 2006.
9 msb. Údaje o ÈCE za rok 2006. Èeský bratr è. 8, 83
(2007), s. 20.
10 Srv. blíe http://www.diakoniecce.cz.
11 Srv. O. Macek v úvodu: ...svým volnìjím theologickým profilem skýtá tøeba Èeskobratrská církev evangelická zároveò iroce otevøený a tolerancí se vyznaèující
prostor, srv. Macek, O. (ed.) Zpytování. Støedokluky:
Zdenìk Susa 2007, s. 17. Otázkou je, zda tento prostor
není spíe prostorem mezilidské vlanosti a pøíleitostné
tendence ke klubovému modu vivendi.
Mgr. Jiøí Hoblík, Th. D., (*1966) vyuèuje religionistiku
a etiku na Filozofické fakultì UJEP v Ústí nad Labem. Je
zastáncem filosofické interpretace náboenství a religionistické biblistiky. Letos nakladatelství Vyehrad chystá
k vydání jeho monografii Proroci, jejich slova a jejich
svìt.
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sekta rozpráena

dìti zachránìny

TEXASKÝ
ÈERNÝ DUBEN
Jan Suer

Kdy si v novinách pøeètete zprávu o tom, e v Texasu, Utahu
èi jinde byla policisty rozbita sekta, která nutila dívky, aby se
vdaly za polygamisty ve vìku okolo padesáti let, ba která tyto
dívky sexuálnì zneuívala, patrnì spokojenì kývnete, e se
tak stalo po právu. e pedofilové zneuívající náboenství skonèili za møíemi a dìti jsou koneènì v bezpeèí. Také s dubnovou
texaskou kauzou by bylo moné se vypoøádat podobnì. Budete-li se jí ovem chtít zabývat podrobnìji, zaènete záhy naráet
na skuteènosti pøinejmením podezøelé
Základní východiska
Koøeny FLDS
Fundamentalistická církev Jeíe Krista plurálního manelství
Svatých posledních dnù (FLDS), která hra- Pøi uvaování o mnohoenství je tøeba si
je v texaských událostech hlavní roli, není uvìdomit, jaké spirituální a sociální konnièím, co by vzniklo letos nebo vloni. Ne- texty toto mormonské specifikum utváøemùeme ji ani podezøívat z pøíliného nová- ly. Bylo ustanoveno zjevením J. Smithovi
torství - její pro nás dosti neobvyklá víra dne 12. 7. 1843. Zjevení je zaneseno v mora praxe náleí k tradici, je ve Spojených monských kanonických textech jako oddíl
státech pùsobí ji bezmála sto osmdesát let 132 Knihy nauky a smluv (NaS). Jak znáa svého èasu pomáhala nalézt vlastní ame- mo, mormoni vìøí, e po vzkøíení budou
rické národní sebevìdomí. Tato tradice se moci ít s Nebeským Otcem a Jeíem Krispoèíná vystoupením mladého proroka Jo- tem v tzv. celestiálním království, tj. v nejsepha Smitha a souhrnnì se dnes nazývá vyím stupni království Nebeského, a stanou se sami bohy. V tomto stavu budou
mormonismus.
Pøestoe v rámci tohoto duchovního tvoøit vlastní vesmíry a plodit se svými neproudu patøí FLDS k hnutím mladím, beskými manelkami dìti pøesnì tak, jako
z hlediska svého ivotního stylu a teologie byli sami kdysi zplozeni Bohem a nìktehledí k raným obdobím mormonské histo- rou z jeho manelek a - za asistence svých
rie. Její vznik souvisí s protestním hnutím, pozemských rodièù - pøivedeni na tento
které je typické pro tzv. utaskou vìtev svìt. Mormoni se tedy snaí pøivést na svìt
mormonismu1 a je se definitivnì od Církve co nejvìtí poèet dìtí, aby tak poskytli fyJeíe Krista Svatých posledních dnù zické schrány pro dìti Nebeského Otce.2
(CJKSpd) oddìlilo v dobì, kdy prorocký
Musí ovem také absolvovat pøísluné
úøad zastával prezident Heber J. Grant chrámové obøady, tj. mimo jiné zpeèetìní
(1918-1945). V tomto období docházelo manelství na vìènost. Pokud manelství
k precizaci mormonské teologie - vzpomeò- není zpeèetìno v chrámu,3 nebudou manme napø. rozsáhlé dílo Jamese E. Talmage elé moci po vzkøíení vstoupit do celesti- a ta dostávala postupnì tváø, kterou známe álního království, nebo nebudou svázáni
i ze souèasnosti. Pro tyto reformy bylo ty- Boím zákonem, ale jen zákony pozemskýpické i ustupování z tìch teologických fun- mi, a proto po jejich odchodu ze svìta jim
damentù, které nebyly pøijatelné pro okol- nelze vstoupiti v sòatek a jsou urèeni pro
ní svìt a bránily tudí zaèlenìní církve do andìlskou slubu na nebesích a slouí tìm,
spoleènosti. Hlavním takovým fundamen- kdo si zaslouili vynikající velkou a vìètem bylo tzv. plurální èi celestiální man- nou slávu. Nebo tito andìlé neobstáli
elství, tedy spirituálnì motivovaná poly- v mém zákonì, proto jim nelze získati povýgynní praxe, která pøestávala být v rámci ení, nýbr zùstanou oddìlení a svobodní
církve tolerována ji za pùsobení prezidenta ve svém spásném stavu a na vìky a nelze
Josepha F. Smitha (1901-1918).
jim státi se bohy, nýbr zùstávají andìly
Boími navdy a vìènì (NaS 132:16-17).
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Podívejme se nyní na mnohoenství
mormonù jetì z hlediska historického.
Zjevení, které plurální manelství zanáí do
mormonské vìrouky, pøichází r. 1843, tedy
necelý rok pøed smrtí Josepha Smitha v dobì, kdy ji mormonská komunita mìla
za sebou mnoho konfliktù s nemormony. Po
tìchto konfliktech zùstalo znaèné mnoství
ovdovìlých en, které bylo nutno zabezpeèit, ale jen málo muù, kteøí by toho byli
schopni. Zde lze tedy vidìt i sociální aspekt mnohoenství.
Místo FLDS v kontextu mormonismu
Polygamie byla sice CJKSpd oficiálnì
oputìna pøi pøíleitosti zaèlenìní utaského
teritoria do americké Unie, tedy roku 1890,
jak to dokládá slavný Woodruffùv manifest,
nicménì v podzemí byla praktikována
dále, a to i nejvyími autoritami církve.
Prezident Joseph F. Smith a po nìm Heber
J. Grant vak trvali na striktním dodrování
zákonù zemì, a tak zaèalo být nemyslitelné,
aby se mormon v rámci CJKSpd pùvodní
praxe nadále drel.
Tato situace postavila nìkteré mormony pøed sloitou volbu: mají nadále i pøes
moné sankce dodrovat pøikázání, která
byla zjevena skrze proroka Smitha a jeho
nástupce, èi se mají podøídit novému naøízení církve, které se jim zdálo (pouijemeli biblický pøímìr) podøízeno více císaøi
neli Bohu?
Situace se tak vyhrotila a nìkteøí èlenové církve se vydali vlastní cestou. K tomu
rozhodnutí jim pomohlo proroctví z 26. 9.
1886, v nìm prezident John Taylor (18801887) mimo jiné pøedpovìdìl, e bìhem
úøadu sedmého prezidenta upadne církev
do duchovního i svìtského podruèí.4 (Sedmým prezidentem se stal právì Heber
J. Grant.) Tito mormoni mohli tedy na profétickém základì povaovat soudobou církev za poruenou.
Toto zjevení bylo sesláno bìhem tzv.
setkání 1886, od nìho svùj ideový pùvod
dnes odvozuje mnoho fundamentalistických skupin. Samotná FLDS je jednou
z nejvìtích;5 a do prvních rozkolù byl
mormonský fundamentalismus jediným
irokým proudem. S postupující institucionalizací se od nìj ale odtìpovaly dalí,
i nìkteré dodnes významné skupiny, napø.
Apostolic United Brethren (1951), Centennial Park (1986) apod. FLDS je dnes vnímána jako hlavní nositel odkazu onoho
prvotního stavu. Své vlastní koøeny tedy
vidí ji u samotného poèátku fundamentalistického hnutí.
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z a h r a n i è í
Hlavní centra této církve
jsou v utaském Hildale, arizonském Colorado City a samozøejmì v Texasu poblí
mìsta Eldorado, kde FLDS
roku 2003 zakoupila pùdu
a poèala budovat ranè Yearning
for Zion (YFZ), o nìj v naí
kauze jde.

váno jetì jiné dítì. Zdá se to
jako obvyklý policejní postup,
ovem postavený na hlavu.
Texaská organizace Child Protective Services (CPS), která se
v pøípadu angauje, snad
nemusí kvùli odebrání dítìte
prokázat vinu - naopak jí musí
nevina být dokazována? Na
nepøimìøenost prostøedkù,
Pod nátlakem
které CPS pouívá, si ji v miPodobné události, jako jsme
nulosti stìovali i nemormonmohli sledovat v dubnu, nejtí obyvatelé Texasu.
sou v historii mormonismu
Kdy poèet odvedených
nièím novým. Sám Joseph
dìtí pøekroèil druhou stovku,
Vrchol hlavního chrámu na ranèi Yearning for Zion.
Smith byl za svého ivota proinformovala CNN: Více ne
Foto: www.kidk.com/news/17993334.html.
následován a nakonec zahynul
200 dìtí bylo ji pøemístìno
násilnou smrtí. Stejnì tak i mnoho význam- Wag the (Mormons) Dog
z texaského ranèe, který je domovem èlenù
ných postav rané církve, napø. známý teo- Pro bìného èeského ètenáøe není témìø polygamní sekty, ale úøady stále neidentilog a apotol Parley P. Pratt, který byl roku moné se v událostech souvisejících s te- fikovaly dívku, která telefonovala kvùli
1857 zabit na misijní cestì v Arkansasu. xaským ranèem YFZ zorientovat. Èeská obvinìní ze zneuívání.12 V té dobì zaèíná
Roku 1846 byl na mormony v Missouri média nepøinesla o celé kauze pøíli rele- být stále patrnìjí, e napadení ranèe není
vyvíjen takový tlak, e se tehdejí prezident vantních informací a mnohdy pøednesla podloeno vlastnì vùbec nièím. Mluvèí
Brigham Young rozhodl vydat na Západ do informace pøíli zmatené, ba nesmyslné. CPS Marleigh Meisner uvádí: Vìøím stále
nových sídli døíve, ne pùvodnì zamý- O Warrenu Jeffsovi jsme se mohli napøí- pevnì, e ona dívka skuteènì existuje, ( )
lel, co se mnoha jeho muùm stalo osud- klad doèíst toto: Prohlaoval se za proroka e obvinìní, která pøedloila, jsou pøesným. Tyto pøíbìhy jsou obecnì známy.
Fundamentalistické církve Jeíe Krista ná.13 Hlavním argumentem pro tento raPoslední veliká razie na mormonské Svatých posledních dnù, kterou zaloil zantní zákrok je tedy, zdá se, pouhá víra.
skupiny se ji týkala výhradnì fundamen- v roce 2002 ( ) 8 Zpráva o tom, e Jeffs Dùkazy ale stále chybí. Úøady se domnívatalistù: máme na mysli události roku 1953 podle alující strany pøinutil dívku k man- jí, e vechny [dívky, které byly umístìny
v Short Creeku v Arizonì. Tehdy byla mor- elství a hrozil jí, e pøijde do pekla, jestlie do státní péèe] buï byly zneuívány, nebo
monská komunita obvinìna z pøípravy po- nebude mít pohlavní styk,9 je vzhledem by v budoucnu zneuívány být mohly. 14
vstání. Více ne 200 dìtí bylo komunitì k absenci konceptu pekla v mormonské teo- V 50. letech se dalo pøeít díky lidským
odebráno a umístìno do státní péèe. Tato logii rovnì ponìkud neprùhledná. Co tedy právùm. Teï to otoèili a udìlali z nich zloakce vzbudila záhy velmi kritické ohlasy: víme o tom, jak vlastnì celá akce probíha- duchy, øíká nezávislý mormonský fundamentalista Brigham,15 v 50. letech svìt oJaká to bujná fantasie mohla jednání dìtí la?
Kdy bylo z ranèe YFZ odebráno 52 kovalo pøepadení Short Creeku. Dodnes
ze Short Creeku povaovat za povstání,
tázaly se dne 28. 7. 1953 noviny The Arizo- dìtí, dozvìdìl se ètenáø z krátké zprávy lidé, kteøí byli tehdy dìtmi vzpomínají na
na Republic, jedinì snad povstání s plen- pouze to, e zástupce práv dìtí prý zavo- hrùzy, které pro nì pøedstavoval pøíjezd
kami a volejbalovými míèi!6 Zásah tehdy lala estnáctiletá dívka, kterou fyzicky týra- vozù za noci, odtrení od matek i otcù.
podpoøila pouze oficiální média CJKSpd - li.10 Vechna silná slova, která se ve zprávì A teï se situace zopakovala, jen s moderní
církev vùèi fundamentalistùm nemìla ni- vystøídala - sekta, vìzení, znásilnìní, týrání záminkou.
kdy právì vstøícný postoj. Tyto polygam- - se od poèátku opírala o malé slùvko prý,
Poèet dìtí odvedených z ranèe YFZ není skupiny nemají s církví nic spoleèného. s ním se budeme setkávat i nadále.
ustále vzrùstal, poèet dùkazù o zneuívání
Nejsou to nai èlenové, vìtina z nich ani
Bìhem víkendu bylo z ranèe odvedeno nikoli: Policie pronikla na ranè Fundamennikdy nebyla a my jejich aktivity bezvý- ji 183 lidí. Èteme: Akce se v Texasu roze- talistické církve Jeíe Krista svatých pohradnì odmítáme.7
bìhla poté, co jedna z dívek na ranèi telefo- sledních dnù po telefonátu estnáctileté
Sledujeme-li dìjiny mormonských kon- novala na policii, e je opakovanì zneuí- dívky Sarah ( ). Policisté od té doby z ranfliktù, mùeme nabýt pocitu, jakoby mor- vána. Sekta ji prý provdala proti její vùli èe nazvaného Touha po Sionu odvedla pøes
moni vyznaèovali èerné svìdomí své doby a estnáctiletá dívka otìhotnìla. Sociální 400 dìtí a je pravdìpodobné, e Sarah je
- proè byli pronásledováni? V dobì nábo- pracovníci nyní zjiují, které z dívek ve mezi nimi.16 estnáctiletá Sarah v teleenského vøení nebyli správnými køesany. vìku od esti mìsícù do osmnácti let byly fonátu oznaèila za svého mue Dalea BarNechtìli vstoupit do americké Unie a na- zneuity a pøípadnì jsou tìhotné.11 Malá lowa.17 Ten úøadùm øekl, e dívku, která
místo toho zaloili vlastní stát. Byli poly- rekapitulace: na základì telefonátu jedné ho naøkla, vùbec nezná ( ). Podle sociálgamisté - odmítali dodrovat zákony, které dívky, která má být zneuívána, oblehne ních pracovníkù není mu hledaným dívèipro nì byly odhlasovány. Bìhem války policie ranè a odvede od rodièù 183 dìtí od ným manelem.18 Tedy nejen e stále nev Koreji pøipravovali vzporu proti vládì. esti mìsícù do osmnácti let. Teprve poté máme tu správnou dívku, ale ani manel,
V èasech pøepjatého pedocentrismu - zne- se zaène vyetøovat, zda je ona dívka sku- kterého oznaèila, není - jak se zdá - ten
uívají dìti?
teènì mezi nimi, pøípadnì bylo-li zneuí- správný manel
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z a h r a n i è í
Je cosi shnilého ve státì texaském
Celé to od poèátku smrdí, uvedl ve vìci
anonymního telefonátu pro The Arizona
Republic advokát Michael Piccarreta,
myslím, e texaské úøady by mìly peèlivì
provìøit, zda se nestaly obìtí podvodu. 19
Piccarreta dále upozornil na to, e obdobný telefonát se ji vyskytl v Colorado City
v Arizonì. Vyetøovatelé tehdy navtívili
komunitu a nenali ádnou dívku, která by
telefonát uskuteènila. ádné dìti tehdy
rodièùm neodebrali.
Aktivistka neziskové organizace Child
Protection Project Flora Jessopová takovou
monost nechtìla akceptovat: To pøece
dobøí advokáti dìlají. Snaí se zdiskreditovat obìti a osvobodit dravce. ( ) Mluvila
jsem s malou holèièkou ( ), byla to velmi
vìrohodná, velmi zneuívaná malá holèièka.20
Následovalo nejvìtí soudní pøelíèení ve
vìci pøevedení dìtí do státní péèe v historii
Spojených státù. Jak se mnozí obávali 
proces se zvrhl v cirkus. 21 Soudní budovu
obklopili advokáti i èlenové FLDS, kteøí
ukazovali novináøùm fotografie svých dìtí:
Podívejte se. Tyto dìti se usmívají! Jsme
astní.22 Soudkynì Barbara Waltherová,
která dohlíela na kauzu YFZ, oznámila:
Soud rozhodl, e podmínky, v nich se dìti
nacházely, pro nì nebyly bezpeèné. Já jsem
si fakta, která tento pøípad dovedla pøed
soud, nevymyslela. 23
Známý texaský nezávislý publicista
Scott Henson rovnì neetøil kritickými
slovy: Dovolte, paní soudkynì? Vy jste
naøídila rozsáhlou domovní prohlídku jen
na základì vysoce diskutabilního anonymního telefonátu ( ). Odmítla jste povolit
individuální výslechy dìtí a sehnala jste je
dohromady jako dobytek. Pøijala jste svìdectví experta na kulty, který zná FLDS
pouze z médií, radìji ne vìdeckého pracovníka, který se jí zabývá profesionálnì
osmnáct let.24 Starí Merril Jessop z FLDS
sdìlil tisku konsternovanì: Celá ta situace
je sprostá ( ), nejpodobnìjí vìc, jakou
jsem kdy vidìl, i kdy jen v televizi, je nacistické Nìmecko.25
Zásadní zlom
Netrvalo dlouho a pomìr sil se zaèal obracet. Z faleného telefonátu byla obvinìna
tøiatøicetiletá Rozita Swintonová z Colorado Springs. Podle médií to nebylo poprvé,
co uskuteènila falený telefonát a zburcovala bezpeènostní sloky. V èervnu 2005
policie v Castle Rock Swintonovou zatkla
poté, co se vydávala za nezletilou matku
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novorozence a tvrdila ( ), e uvauje
o sebevradì a zanechání dítìte na poární
stanici.26 Oprávnìnost zákroku napadla ji
i justice.
Témìø dva mìsíce po zaèátku akce je
tedy jasné, e se stala tìko napravitelná
chyba: Texaské úøady pochybily, kdy
odvezly z ranèe mormonské sekty v Eldoradu pøes 450 údajnì zneuívaných dìtí.
Rozhodl o tom odvolací soud, podle nìho
dìtem bezprostøednì nic nehrozí. ( ) Senát
tøí soudcù rozhodl, e víra sekty tak, jak ji
popsali svìdci, nedovoluje rodièùm, aby
dìti fyzicky týrali.27
Bohuel ale stále není jisté, zda se dìti
dostanou zpìt ke svým rodièùm. Stranì
ráda bych své dìti drela v náruèi, svìøila
se CNN Maggie Jessopová, které úøady
odebraly dvì dcery a dva syny a umístili je
do ústavù po celém Texasu. Èeká nás ale
jetì dlouhá cesta.28
Výhledy FLDS
Na poèátku akce mluvèí CPS tisku tvrdila:
Dìti nebyly zvyklé pohybovat se ve svìtì
mimo ranè, take s nimi musíme zacházet
velmi opatrnì.29 Nezdá se ovem, e zpùsob, jaký pro ochranu dìtí texaské úøady
zvolily, by byl pro zvýení dùvìry dìtí
v okolní svìt nejvhodnìjí. Zatím se bohuel mùeme jen obávat toho, e i nejmladí
generace FLDS bude nyní vnímat svìt mimo komunitu jako infernální mocnosti.
A to je veliká koda - v dobì, kdy se státu
otevírají i dosud velmi uzavøené mormonské církve, ba i amiové a dalí, je prohloubení izolace FLDS velmi politováníhodné.
Na závìr je ovem tøeba upozornit jetì
na jeden aspekt texaských událostí, a to
o poznání pozitivnìjí: poprvé v historii se
oficiální média CJKSpd - jak Salt Lake
Tribune, tak i Deseret News - postavila za
práva fundamentalistù a poukazovala na
sporné aspekty zásahu. Po mnoha letech
velice opatrného sbliování CJKSpd s ostatními mormonskými církvemi (zejména
s významnou missourijskou Community of
Christ) zaèíná církev, zdá se, své bratrské
skupiny brát na vìdomí. Alespoò v tom
snad mùeme doufat v pøíznivý vývoj.
O této kauze by bylo mono napsat jetì
mnoho a v prùbìhu práce pøicházely stále
nové a nové informace. V rámci naeho
rozsahu jí vak nelze vìnovat více prostoru,
proto jsme se snaili ètenáøi ukázat jen její
nejpodstatnìjí aspekty a pomoci mu se
v kauze lépe zorientovat.
n
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t é m a
Hnutí víry - tradice a inovace v probuzenectví

OD TÁBORÙ
K HNUTÍ VÍRY
Zdenìk Vojtíek

uzdravování a dalího pùsobení divù a zázrakù. Kvùli jasnému probuzeneckému dìdictví bývá pentekostalismus povaován za
souèást probuzenectví a øada pentekostalistù se dnes zároveò povauje za evangelikály. Naopak vzhledem ke své inovaci ve
vztahu k nadpøirozeným prvkùm spirituality a hlavnì kvùli svému obrovskému svìtovému úspìchu, kterého dosáhl v prùbìhu
celého 20. století, se pentekostalismus nìkdy od probuzenectví oddìluje a povauje
se za samostatnou vìtev køesanství.
Podobnì jako celé probuzenectví prochází i pentekostalismus øadou inovací,
které v jeho tradici tvoøí urèité vlny. Jednou z nich (ze 70. let 20. století) je i hnutí
víry, u nìho se touto inovací stala teologie prosperity, navazující (prostøednictvím
E. W. Kenyona) na tzv. nové mylení. Toto
hnutí mùe být docela dobøe povaováno
buï za souèást pentekostalismu, nebo naopak za samostatné, navíc (kvùli teologii
prosperity) køesansky nepravovìrné hnutí.
Jsou to právì mnozí pentekostalisté, kdo se
od hnutí víry a hlavnì od jeho teologie prosperity ostøe distancují.
Take jak to tedy vlastnì je s tím Triumfálním centrem víry u praského Andìla?
Je pevnì zakotvené v probuzenecké, resp.
pentekostální tradici, a zároveò svou inovací probuzenectví, pentekostalismus, ba
v teologickém smyslu i samo køesanství
výraznì pøekraèuje. Ná pohled na nìj a na
jiná spoleèenství hnutí víry záleí na tom,
zda akcentujeme spíe kontinuitu tradice,
nebo diskontinuitu inovace.

Pokud si vímáme komentáøù náhodných svìdkù nepøeslechnutelného misijního vystoupení Triumfálního centra víry blízko praské stanice metra Andìl, zaslechneme kadý pátek
odpoledne rùzné odpovìdi na otázku, kdo jsou ti lidé, kteøí toto
vystoupení tvoøí. Od obecného nìjací køesani pøes protestanti, evangelikálové, fundamentalisti a k pouèenìjímu
letnièní, charismatici, a výjimeènì i hnutí víry.
Tento zmatek nemùeme odbýt pouhým í, ale pøece významné tzv. druhé velké
poukazem na nepouèenost kolemjdoucích. probuzení se odehrávalo kolem 30. let 19.
Kupodivu se s podobným zmatkem setká- století. Po obèanské válce ke konci 19. stováme v souvislosti s náboenskými spoleè- letí se v rámci probuzenectví zformovalo
nostmi, blízkými Triumfálnímu centru víry, hnutí posvìcení, které se od vnìjích, èasi v teologických a religionistických textech. to bouølivých projevù obracelo spíe k vnitøNásledující èlánek je malým pokusem to- ní zbonosti, èasto v kombinaci se sociální
muto zmatku èelit tím, e si bude vímat prací. Na zaèátku 20. století se v probuzecesty tradice a inovací, která ke spoleèen- nectví zrodil pentekostalismus (viz níe),
stvím, jakým je Triumfální centrum víry, hnutí ve svých zaèátcích blízké hnutí povede.
svìcení. V první polovinì 20. století se
Na malé ploe, která je tomuto èlánku v rámci probuzenecké tradice v úzkosti
vyhrazena, nemá smysl zacházet ve sledo- pøed modernismem utvoøilo silné køídlo
vání tradice hloubìji ne k probuzenectví fundamentalismu. Nefundamentalistiètí
(revivalismu). Tento jev mùeme sledovat pøíznivci probuzenectví se zhruba od polomezi lidmi vychovanými v køesanské pro- viny 20. století shromaïují pod prapotestantské kulturní tradici, ale odcizenými rem evangelikalismu.1 Pøivlastòují si cecírkvi. To je také pøípad britských kolonií lou probuzeneckou tradici, a tak nìkdy prov severní Americe, v nich drtivá vìtina buzenectví s evangelikalismem ztotoòují.
n
obyvatel stála mimo církev. Ve 40. letech
Z probuzenecké tradice si pentekosta- Poznámka
1 Více o evangelikalismu: HOEK, Pavel, Kdo jsou evan18. století pak byla ve velké míøe zasaena lismus (letnièní hnutí) vzal dùraz na kongelikálové, Dingir 9 (2), 2006, str. 50-51.
tzv. prvním velkým probuzením.
verzi, osobní odpovìdnost, autoritu bible Literatura
Protoe probuzení k aktivnímu køes- i typická masová shromádìní se silnou rolí MELTON, J. Gordon, Encyclopedia of Protestantism, Facts
anství bylo aktem svobodného rozhodnutí emocí. Stejnì jako hnutí posvìcení usiluje on File 2005. ISBN 0-8160-5456-8.
BURGESS, Stanley M., van der MAAS, Eduard M. (eds.),
dospìlého èlovìka, nese probuzenectví dù- o hlubí, plnìjí duchovní ivot, ale nachá- The New International Dictionary of Pentecostal and Charisraz na osobní duchovní záitek obrácení zí ho v nadpøirozených schopnostech (cha- matic Movements, Zondervan 2002. ISBN 0-31022481-0.
Roger, STARK, Rodney, The Churching of America
(konverze), osobní vztah k Bohu a osobní rismatech, tj. darech Ducha svatého) mod- FINKE,
1776-1990, Rutgers University Press 1992. ISBN 0-8135odpovìdnost øídit se biblí jako autoritou. litby v neznámém jazyku, prorokování, 1837-7.
Typickým nástrojem probuzenectví byla
táborová shromádìní, do nich se vdy na
Hnutí víry u nás
nìkolik dnù sjídìlo obyvatelstvo øídce
Zatímco klasické probuzenectví u nás reprezentují napø. Evangelická církev metoobydlené Ameriky, aby slyelo sérii bouødistická, Bratrská jednota baptistù nebo Církev bratrská a klasický pentekostalislivých kázání a bylo úèastníky a svìdky
mus Apotolská církev, hnutí víry je rozdrobené na mnoství meních spoleèenství.
divù, emotivnì silných náboenských záitNejstarím takovým spoleèenství je Slovo ivota (pùvodnì Voda ivota). Na zakù a pøíbìhù záchrany z høíného zpùsobu
èátku 90. let pøibylo severomoravské spoleèenství R. O. F. C. (Reach Out for Christ),
ivota.
Nový ivot (v Ústí nad Labem a pak dalích mìstech severních Èech) nebo Holy
Probuzenectví dalo vznik silným ameGhost End Time Ministries (Církev Oáza). V síti hnutí víry jsou i jednotlivé samorickým církvím (metodistickým, baptisticstatné sbory (nìkdy ovem misijnì pùsobí i v nìkolika mìstech), jako napø. Triumfálkým, uèednickým a dalím) a zásadním
ní centrum víry, Nové zaèátky nebo Cesta Panujícího. Nìkteré samostatné sbory hnutí
zpùsobem ovlivòovalo spoleènost i po vyvíry vytvoøily loòského roku Církev ivého Boha.
zv
hláení nezávislosti Spojených státù. Slab-
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KENYONOVÝCH
PÌT T
Milan Buban

v souladu se zjeveným poznáním, musí
odmítnout poznání smyslové. Dramatické
pøípady s odmítnutím smyslové reality se
odehrály zejména pøi uzdravování. Vìøící
byli pouèeni, aby se nedívali na pøíznaky
nemoci, ale na zjevené slovo. Dolo i k situacím, kdy lidé odmítali svìdectví svých
smyslù a k bodu smrti.
Teologie zjeveného poznání rozdìluje
køesany do tøíd. Je tu hranice mezi tìmi,
kdo zjevené poznání mají, a tìmi, kdo je
nemají. Podle Kenyona pravdu o vykoupení
nechápali ani Jeíovi uèedníci (viz níe).
Následující Kenyonùv výrok je typický:
Nejsme obyèejní lidé. Toto zjevené poznání nás vyzvedává ze vednosti do nadøíe.
Jste opravdoví supermuové
a supereny. Vyli jste z øíe
smyslù, z øíe smyslového poznání a vstoupili jste do øíe
Boí, duchovní øíe.

Teologie prosperity nabízí cestu k bohatství a oèividnému úspìchu, a sice vyuitím duchovních principù a univerzálních zákonù, údajnì odvozených z køesanské bible. V následujícím èlánku pùjde o kritické porovnání východisek a principù teologie
prosperity a pojetí prosperity vìøícího, jak o ní hovoøí bible.
Essek William Kenyon
Teologie zjeveného poznání3
Teologie prosperity má ètyøi sestry: 1. Podle této teologie mohou
teologii zjeveného poznání, 2. teologii zto- køesané neomezenì èerpat ze
tonìní, 3. teologii víry, 4. teologii uzdra- zjevených pravd, které pøevení. Duchovním otcem tìchto pìti T je kraèují lidské smysly, a z uniEssek William Kenyon (1867-1948) známý verzálních zákonù prosperity,
jako evangelista, pastor, uèitel a autor est- které fungují ve vesmíru.
Teologie ztotonìní4
nácti knih. Od roku 1892 Kenyon pùsobil Hlavní teze této teologie zní:
Pro teologii ztotonìní je tyv Bostonu, kde navtìvoval Emersonovu Musíme rozliovat mezi zjepické tvrzení, e kdy se Kriskolej øeènického umìní. Tato kola proslu- veným poznáním a smyslotus ztotonil s høíným èlovìE. W. Kenyon.
la jako semenitì filozofických koncepcí vým poznáním. Smyslové pokem, zemøel ne jenom tìleshnutí Nového mylení, je jsou zaloeny znání je prý beznadìjnì závislé na pìti nì, ale i duchovnì. Stal se satanským stvona doktrínách zdraví, hojnosti a prosperity. smyslech. Aèkoliv pøináí vìdecký pokrok øením, ale potom se znovuzrodil a porazil
V roce 1923 Kenyon odjel do Kalifornie, a vysokou ivotní úroveò, pro poznání Boha ïábla.
kde si získal povìst dynamického vyklada- je nedostateèné. Lidé závislí na smyslovém
Díky tomu, co se odehrálo mezi Golgoèe Bible. V roce 1931 zaloil rozhlasový poznání nejsou schopni poznat Boha a jed- tou a vzkøíením mají prý vìøící v nebi oteprogram nazvaný Kenyons Church of the nat podle Bible. Proti smyslovému pozná- vøený bankovní úèet, kde si skrze víru moAir.
ní stojí zjevené poznání, které jediné mùe hou nárokovat bohatství, úspìch a zdraví.
Kenyonovy mylenky ovlivnily známé uspokojit hlad èlovìka po Bohu. Zjevené Kenyonova kniha Co se odehrálo mezi
kazatele, napøíklad T. L. Osborna a Jimmy- poznání je nadsmyslové a odhaluje realitu ukøiováním a vzkøíením to øíká takto:
ho Swaggarta. Jeho díla nala odezvu té duchovní øíe. Èlovìk musí pøekroèit hra- Tato kniha vrhá nové svìtlo na konstrukv charismatických hnutích. Kenyonovy spi- nice smyslového poznání a jednat ve víøe. tivní výklad Pavlova zjevení. Odkrývá nová
sy se staly východiskem pro pùsobení KenTeologie zjeveného poznání si na první zøídla pùvodní pravdy, která byla odsunuta
netha Hagina, Kennetha Copelanda, Dona pohled získává sympatie mnoha vìøících. výkladem Slova zaloeném na smyslovém
Gosseta, Charlese Cappse a mnoha dalích Køesané pøece vìøí, e Boha je moné po- poznání. Apotolové nevìdìli, co se stapøedstavitelù hnutí víry.
znat jen díky darovanému zjevení a osví- lo na køíi ani bìhem tøí dní a nocí pøed
Kenyon bývá kritizován, e infiltroval cení a e ani nejlepí výkony lidského inte- zmrtvýchvstáním, ale my to musíme vìdìt,
do køesanství prvky gnosticismu. Jeho za- lektu nestaèí, aby èlovìk dosáhl poznání nebo právì to v nás zbuduje víru. Toto tastánci ale tvrdí, e podobnosti jeho uèení Boha. Avak blií pohled odhalí podstat- jemství je skryto v onìch tøech dnech.
Teologie ztotonìní vychází z antropos gnostickým systémem jsou jen zdánlivé.1 né rozdíly mezi tím, co uèí Kenyon a jak
logie, která neodpovídá bibli. Tvrdí, e
Øíkají, e Kenyon sice uèí, e Jeí zemøel této otázce rozumìjí ostatní køesané.
jak duchovnì, tak i fyzicky (viz dále teologii
Teologie zjeveného poznání je zaloena èlovìk i Bùh mají spoleènou pøirozenost
ztotonìní), avak starovìcí gnostikové tvr- na dualismu. Má za to, e vechno poznání a oba jsou duchovními bytostmi stejného
dili, e Jeí fyzicky nezemøel, dokonce e vychází ze dvou zdrojù, které se vzájemnì druhu a kvality. Skuteèným èlovìkem je
potøeboval sám vykoupení.
vyluèují: buï ze smyslového poznání z fy- údajnì duch èlovìka, který je stejné podKenyonovi odpùrci vidí jasné paralely zické øíe dole, nebo ze zjeveného poznání staty s Bohem. Jediný rozdíl mezi Bohem
mezi Kenyonovým uèením a metafyzický- z duchovní øíe nahoøe. Podle Kenyona je a èlovìkem je ve stupni, nikoli v druhu èi
mi kulty, jejich vlivu byl Kenyon vysta- skuteèným èlovìkem lidský duch a zjevené kvalitì. Èlovìk prý nemá svébytnou pøiroven bìhem svých studií v Bostonu. Mezi poznání pøicházející skrze lidského ducha zenost, která by byla trvale lidská, svým duKenyonovým uèením a hnutím Nového je vyí ne to, které pøichází smysly fyzic- chovním ivotem je vdy závislý na vyí
mylení, které z gnosticismu èerpá, jsou kými.
moci. Kadý èlovìk je tedy vdy úèasten
silné podobnosti. 2
Teologie zjeveného poznání odmítá buï pøirozenosti Boí nebo pøirozenosti
smyslovou realitu. Pokud chce vìøící ít satanské. Èlovìk po Pádu duchovnì zemøel,
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a tím se narodil ze satana. Èlovìk, který
pøijme Krista, narodí se z Boha a znovu
získá Boí pøirozenost.
Teologie ztotonìní vychází z christologie (uèení o Kristu), která neodpovídá
bibli. Tvrdí, e Jeí zemøel na køíi dvakrát,
tj. tìlesnì i duchovnì. Fyzická smrt prý sice
byla dùkazem dokonalé Kristovy poslunosti, ale nikdy nemohla vykoøenit høích
a nemoc, nebo jak høích, tak i nemoc jsou
duchovní a pocházejí od satana. Skuteèným
výkupným dílem Jeíe Krista tedy nebylo
jeho utrpení na køíi a tìlesné zmrtvýchvstání, nýbr jeho duchovní smrt a duchovní
zmrtvýchvstání. Fred Price napø. øíká:
Myslíte, e trestem za ná høích byla smrt
na køíi? Kdyby tomu tak bylo, byli by za
vás mohli zaplatit ti dva lotøi. Ne, oním
trestem bylo jít a do samého pekla a strávit
èas v pekle, v oddìlení od Boha.5
Teologie ztotonìní tvrdí, e Kristus se
se skuteènì stal høíchem.6 Dolo prý k pøemìnì bohoèlovìka Jeíe Krista ve smrtelného satanského èlovìka.7
Teologie ztotonìní uèí teorii velezrady, která neodpovídá bibli. Tvrdí, e kdy
Adam zhøeil, zradil tím Boha a vydal satanu, co mu Bùh svìøil. Satan prý teï zcela
legitimnì vládne nad stvoøením a jestlie
Bùh chce svìt získat zpìt, musí satanovi
zaplatit výkupné. Podle teologie ztotonìní
Bùh zaplatil satanovi výkupné právì tím,
e Jeí zemøel tìlesnì a hlavnì duchovnì.
Pak Bùh usoudil, e spravedlnosti bylo uèinìno zadost, a Jeí, který byl v pekle jako
satanské stvoøení, se znovuzrodil a satana
porazil.8 Aby Jeí vykoupil èlovìka ze satanova legálního panství, musel na sebe
vzít duchovní smrt, satanskou pøirozenost
a zloøeèenství zákona, co je høích, nemoc
a chudoba. Tím Bùh zaøídil ve pro spasení
èlovìka. Teï prý záleí na kadém vìøícím,
aby zaujal své postavení v Kristu a uplatnil
své nároky na spasení, bezhøínost, zdraví,
bohatství a úspìch.
Teologie víry
Teologie víry uèí, jak prakticky aplikovat
univerzální zákony vesmíru. Tyto zákony
mùe pouít kadý, kdo je pochopí. Kenneth Hagin øíká v knize Mìjte víru ve vlastní víru: Bùh mìl oèividnì víru ve svou
víru, nebo promluvil slova víry a ta se
uskuteènila. Jinými slovy mít víru ve svá
vlastní slova znamená mít víru ve svou
vlastní víru. Právì toto se musíte nauèit,
abyste nìco získali od Boha: mít víru ve
svou víru. Bùh, který podle Hagina potøebuje vìøit své víøe, neodpovídá biblické9
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mu pojetí Boha, Otce Jeíe Krista. Spíe
se jedná o jakousi univerzální sílu, která
musí poslechnout kadého, kdo zná formule
a duchovní zákony, a tedy ví, jak tohoto
boha ovládat.
Teologie víry èasto pouívá slova jako
formule, zákony, kroky, principy
apod. Napøíklad Hagin tvrdí, e se mu zjevil
Jeí a øekl mu: Jestlie kdokoliv a kdekoliv uèiní tyto ètyøi kroky nebo uvede tyto
ètyøi principy v èinnost, vdy pøijme, co
chce ode mne nebo od Boha Otce. Ètyøi
kroky, které Jeí údajnì pøedal Haginovi,
jsou: 1. Vyslov to! 2. Dìlej to! 3. Pøijmi to!
4. Mluv o tom!
Hagin v souladu s Kenyonem prohlauje, e duchovní zákony, které Bùh ustanovil k øízení vesmíru, mùe vìøící uvést
v èinnost pro své vlastní pouití. To platí
i o zákonu víry. Kdykoli je zákon víry uveden do pohybu, funguje. Je zaráející, e
zákon víry je dostupný nejen vìøícím, ale
i nevìøícím. S tímto rozporem se Hagin vyrovnává takto: Mátlo mì, kdy jsem vídal,
jaké výsledky mají nespasení lidé. Pak se
mi rozbøesklo. Tito høíníci spolupracovali
se zákonem Boím - se zákonem víry.
Teologie víry tedy uèí, e zákon víry je
podobnì jako zákon zemské pøitalivosti
objektivní a neosobní. Kdy teologie víry
mluví o velkých duchovních zákonech, pøijímá jakousi verzi deismu. Aèkoliv teologie víry výslovnì nepopírá, e Bùh je osobní bytost, v praxi musí poslouchat, co mu
naøizují duchovní zákony.
Podle teologie víry je vyznání hlavním
impulsem, který duchovní zákony uvádí do
pohybu. Správné nebo patné vyznání urèuje, zda je èlovìk v souladu s tìmito univerzálními zákony. Døíve nebo pozdìji se pak
vyznání vìøícího materializuje, stane se skuteèností. Aby bylo vyznání vìøícího vdy
správné, musí si podle Hagina zachovat
správný duevní postoj, správné mylení.
Teologie uzdravení10
Teologie uzdravení slibuje, e uzdraveni
mohou být vichni a vdycky, kdy uplatní
víru. Kde se tato teologie pìstuje, tam najdeme mnoství tzv. nárokovaných uzdravení, protoe mnoho lidí tvrdí, e byli
uzdraveni vírou prostøednictvím zjeveného
poznání, a to i navzdory tomu, e jejich
smyslové poznání i nadále vnímá pøíznaky
nemoci.
E. W. Kenyon v knize Skrytý èlovìk:
Odhalení podvìdomé mysli tvrdí: Vím,
e jsem uzdraven, protoe On øekl, e jsem
uzdraven a na pøíznacích tìla nezáleí. Smì-

ju se jim a ve jménu Jeíe pøikazuji pùvodci této nemoci satanovi, aby mé tìlo opustil.
Teologie uzdravení staví na pøesvìdèení, e vykupitelské dílo Jeíe Krista
v sobì zahrnuje jak odputìní høíchù, tak
i uzdravení tìla. Východiskem pro toto
tvrzení jsou biblické texty z Izajáova proroctví11 a Evangelia podle Matoue.12 Tam,
kde se teologie uzdravení pìstuje zvlá
radikálnì, není dovoleno mluvit o nemoci
ani pøi modlitbì. Ti, kteøí tak èiní, bývají
napomenuti, aby pøestali kemrat o nìco,
co jim u dávno patøí, aby vyznali Slovo
a vzdali díky za své uzdravení.13
Pøesvìdèení, e Bùh uzdravuje, je zcela v souladu s biblí. Uzdravení je uvádìno
jako jeden z darù Ducha svatého (1K 12,9).
Církev se má modlit za nemocné (Jk 5,1415). Uzdravování nemocných má provázet
kázání evangelia (Mk 16,15-20). Nadpøirozené jevy a zázraèná uzdravení jsou podle bible dìdictvím Boího lidu, avak nikdy nejsou samotným støedem zvìstování.
Názor, e Kristovo dílo spásy zahrnuje také
uzdravení, je zastáván také letnièními kazateli. Avak zatímco letnièní kazatelé svùj
názor spojují s fyzickým utrpením Krista
na køíi, teologie uzdravení vìøí, e nemoci jsou uzdraveny Kristovým duchovním
vykoupením v pekle, a nikoli jeho fyzickou smrtí na køíi.
Teologie uzdravení èasto staví na jednotlivých zkuenostech, které povyuje na
normu. Uzdravení není v biblickém pojetí
formulí zaloenou na pøíèinì a úèinku, která
funguje, kdykoliv ji vìøící pouije ve víøe.
V teologii uzdravení (na rozdíl od bible)
pøestává být uzdravení svrchovaným zázrakem, který udílí milostivý Bùh.
Bible vychází z pøedpokladu, e Bùh
odpovídá na víru, ale ne vdy uzdravením.
Kdykoliv se vìøící modlí k Bohu, má ve
víøe oèekávat vyslyení modliteb, avak pod
panstvím Jeíe Krista, nikoliv pod panstvím svých nárokù. Panství Jeíovo, jak
o nìm vypovídá bible, od vìøících vyaduje,
aby se vzdali svých nárokù a svìøili se do
jeho vùle. Teologie uzdravení, která tvrdí,
e vìøící nemusí na nic èekat, se nezakládá
na bibli.
Teologie prosperity14
Vude, kde se prosazuje teologie uzdravení,
mluví se také o naem nároku na prosperitu. Teologie prosperity odhaluje univerzální principy prosperity, která náleí
kadému køesanovi. Formuli úspìchu postavenou na slovech z Markova evangelia15
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objasòuje Gloria CopelanV zápise Jeíova Kázání na
dová: Dá 1 dolar na evanhoøe (Mt 6) je pouito øecké
gelium - patøí ti 100 dolarù,
podstatné jméno chreia a slodá 10 dolarù a dostane 1000
veso chrézó. Základním výdolarù, dá 1000 dolarù - a doznamem tìchto slov je nestane 100000 dolarù. Já vím,
zbytné. Jeí øekl, e nezbyte umíte násobit, ale chci,
né jsou pouze tøi vìci: jídlo,
abyste to vidìli èerné na bílém
pití a odìv. 19 Apotol Pavel
a pochopili, jak ohromné to je
omezuje nezbytné na dvì vìci:
Zkrátka, Marek 10,30 je
jídlo a odìv.20 Jinde Jeí øíká,
K. E. Hagin.
16
velmi dobrý obchod.
e jen jedna vìc je opravdu
Podobnì jako teologie uzdravení odsu- nezbytná. Z kontextu jeho slov21 vyplývá,
zuje nemocné køesany, tak i teologie pro- e tou jedinou nezbytnou vìcí (chreia) je
sperity tvrdí, e èlovìk, který je na tom fi- najít si èas na Boha a jeho slovo.
nanènì patnì, je si tím vinen sám. Podle
Teologie prosperity zala mnohem dál
teologie prosperity není normální, aby ne Jeí a apotol Pavel, kteøí nezbytné
vìøící byli spoutáni chudobou, ponìvad potøeby omezili na jídlo, pití a odìv. TeoloKristus umøel, aby vykoupil èlovìka z chu- gie prosperity takto zamìòuje potøebu s ádoby. Chudý vìøící je na tom podobnì jako dostivostí. Bùh podle bible slíbil, e naplní
nemocný vìøící: nectí Boha, protoe si ne- kadou oprávnìnou potøebu vìøících, ale
pøivlastnil vysvobození zaloené na du- nikoli, e bude posluhovat lidským ádoschovní smrti a duchovním vzkøíení Jeíe. tem a choutkám.
Je tøeba upøesnit, e aèkoTeologie prosperity, podoliv Kenyon kázal prosperitu,
bnì jako teologie uzdravení,
neomlouval chamtivost a maje v pøímém protikladu s uèeterialismus. Skuteèná biblická
ním a ivotním stylem apoprosperita je podle nìj pøítola Pavla, který neodráel
tomnost samého Boha. Pozvdy dokonalé zdraví, prodìjí pojetí prosperity zachází
speritu a hojnost. Èasto
daleko za Kenyonovo pojetí.
trpìl nouzí. 22 Korintským,
Zatímco Kenyon vykládal
kteøí si mysleli, e jsou sytí
prosperitu z hlediska základa bohatí a u veli do Boího
ních potøeb vìøícího, nìkteøí
království, Pavel napsal: A
Frederick Price.
jeho následovníci prohlaují,
do této chvíle trpíme hladem
e Bùh splní i kadou jejich touhu. Hagin a ízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme
je napøíklad pøesvìdèen, e Bùh nechce své bez domova, s námahou pracujeme svýma
dìti jen vysvobodit z chudoby, ale opatøit rukama. (1K 4,8-13.)
je tím nejlepím, aby nosily ty nejlepí aty,
øídily nejlepí auta atp. 17
Závìrem
Také Fred Price tvrdí, e Bùh chce vìøí- Teologie prosperity je v nìkolika klíèových
címu zajistit nejen nìjaký dopravní pro- bodech v pøíkrém rozporu s biblickým postøedek, ale chce mu opatøit luxusní vùz, jetím prosperity, nebo toto pojetí jednopo kterém touí. Øíká, e jestlie mafie mù- znaènì trvá na dvou pøedpokladech: 1. Boe jezdit v luxusních autech, pak by králov- hu patøí zemì i plnost její a 2. Bùh miluské dìti mìly jezdit v rolls-roycech. 18 To je je èlovìka a usiluje o jeho dobro.
Podle bible ovem existuje jedno podjeden z nápadných pøíkladù, jak teologie
prosperity vede ke zmatení toho, co vìøící statné omezení prosperity èlovìka - svrchovaná Boí vùle. Bùh jako Otec vech lidí
potøebuje, a toho, po èem touí.
Bible skuteènì øíká, e Bùh zná a na- sám urèuje, co je pro nì dobré (srov. Mt
plní kadou oprávnìnou potøebu vìøícího. 7,11). Bible mluví o zboných lidech, kteøí
Jeí v Kázání na hoøe øíká, e vá Otec hospodáøsky prospívali. Zbonost a prosví, co potøebujete, døíve ne ho prosíte (Mt perita se tedy v bibli navzájem nevyluèují.
6,8). Povzbuzuje vìøící, aby nebyli nadmíru Hospodáøský úspìch bývá pøirozeným dùstarostliví o nezbytné ivotní potøeby jako sledkem zbonosti (Dt 28,1-6), aèkoliv je
jídlo, pití a obleèení (Mt 6,25-31). Právì spojen s rizikem, e èlovìk zapomene, kdo
úzkostlivým hledáním tìchto vìcí trávili mu to vechno daroval (Dt 6,11-13).
Hospodáøská prosperita je tedy podle
vìtinu svého ivota pohané (Mt 6,32a).
Pøemrtìné poadavky teologie prospe- bible dobrá a ádoucí, ovem jen pokud je
rity vycházejí z jiné definice potøeby. spojena s upøímnou zboností (Mt 6,33).
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Nikdy ji ovem nelze automaticky nárokovat, vdycky je podmínìna Boí svrchovanou vùlí.
Zkratky biblických knih jsou vysvìtleny na dalí stranì.
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Zdraví, nemoc a uzdravení v hnutí víry

mat, jejich seznam vèetnì darù uzdravování (v plurálu!) uvádí apotol Pavel
v 1. Korintským 12, 4-10.6 K modlitbám
za zázraèná uzdravení a k intenzivnímu,
bezpodmíneènému oèekávání nadpøirozeného Boího zásahu vyzývají podle
uèitelù hnutí víry (a charismatických a letnièních teologù) také slova Jakubova listu:
Je nìkdo z vás nemocen? A zavolá starí
sboru, ti a se nad ním modlí... Modlitba
Pavel Hoek
víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihHlavní pøedstavitelé hnutí víry1 ve svých kázáních a knihách ne... (Jk 5, 14-15), a také konstatování
hájí specifickou teologii zdraví a nemoci, která vyvolala èetné v závìru Markova evangelia, e vìøící na
kontroverze, a to jak z hlediska køesanského pravovìøí (tedy choré budou vzkládat ruce a uzdraví je (Mk
z hlediska biblického zakotvení této teologie), tak z hlediska 16, 17-18).
jejích velmi problematických praktických dùsledkù. V tomto
Ve výe uvedených dùrazech nejsou
èlánku nejde nikterak o teologické zhodnocení tohoto pojetí, uèitelé hnutí víry nikterak osamocení. Velpouze o jeho vnitøní logiku a jeho praktické dùsledky.
mi podobné názory zastávají, jak bylo
Uèitelé hnutí víry vycházejí
lu zcela anulovala vechny zmínìno, mnozí letnièní a charismatiètí teo(stejnì jako velká èást charisdùsledky høíchù, to znamená logové. Také oni vìtinou pøedpokládají, e
matických, letnièních a evanvekeré tìlesné neduhy.
vykoupení v Kristu se týká celého èlovìka
gelikálních køesanù) z pøedDalím dùleitým argu- a zahrnuje i tìlesné zdraví. Letnièní a charispokladu, e pùvodní Boí
mentem uèitelù hnutí víry matiètí teologové ovem zároveò zdùrazòustvoøení, jak jej bible popi(který také sdílejí s mnoha jí (na rozdíl od uèitelù hnutí víry) Boí
suje v prvních kapitolách
charismatickými, letnièními svrchovanost nad zdravím a nemocí,7 dále
knihy Genesis, bylo prosto
a evangelikálními teology) je monost výchovné role tìlesných strádání
høíchu a také jeho dùsledkù:
dùsledné odmítnutí dualistic- a také skuteènost, e plnost vykoupení je
nemoci a smrti. Nemoci a tìkého pojetí èlovìka, které je spojena (a!) s eschatologickým koncem
lesné neduhy jsou dùsledkem
podle nich bibli cizí a odráí dìjin.8 Do té doby vìøící zakouejí závda2
Pádu prvních lidí. Podle
spíe neblahý vliv øecké vek spásy, její plné uskuteènìní vèetnì
Ulf Ekman (*1950),
uèitelù hnutí víry je nemoc
mylenkové tradice na køes- tìlesného zdraví mají ve víøe vyhlíet, ale
védský uèitel hnutí
víry, jeho stopy jsou u
v bibli vdy spojena s høíanskou antropologii. Èlo- Bùh mùe ve své svrchovanosti z rùzných
nás nejviditelnìjí. Foto
chem, resp. s høíným stavem
vìk není due uvìznìná dùvodù nevyslyet modlitbu za uzdravení.
z propagaèního plakálidstva (a celé pøírody) po
v tìle (jak si to pøedstavoval Plné zdraví je pak moné s jistotou oèekátu z poèátku 90. let.
Pádu.
Platon). Biblické uèení o èlo- vat a ve vzkøíeném tìle, tj. na konci dìjin,
Boí odpovìdí na beznadìjnou situaci vìku je celostní, holistické, zdùrazòují resp. za branou smrti.
èlovìka je plán vykoupení, zaslíbený v bibli uèitelé hnutí víry. Spása se podle bible rozProti tomuto pojetí, které bylo ostatnì
záhy po vyprávìní o Pádu. Podle víry køes- hodnì netýká pouze due, ale celého èlovì- více ménì bìné v dìjinách církve, se uèianù toto zaslíbení se naplnilo v Jeíi Kris- ka,4 tedy vech aspektù lidského bytí - du- telé hnutí víry ostøe vymezují. Podle nich
tu. Vykoupení, které pøinesla Kristova obì, chovní, duevní, emocionální, tìlesné Kristus vydobyl vem vìøícím plné tìlesné
odstranilo spolu s høíchem vechny jeho i sociální oblasti. Z tohoto pojetí biblické zdraví - nejen svou tìlesnou smrtí na køíi,
dùsledky, tedy i tìlesné a duevní nemoci. antropologie pak uèitelé hnutí víry vyvo- ale pøedevím svojí duchovní smrtí (v pekZnamením této skuteènosti byla také èetná zují radikální závìr: pøijetí spásy v Kristu le), kterou byl satan (jakoto pùvodce nezázraèná uzdravení, která se dála Jeíový- zakládá nárok na dokonalé zdraví ducha, mocí) definitivnì poraen. Satan tedy nemá
ma rukama. Souèástí spásy v Kristu, na due, emocí, tìla i vztahù k druhým.
nadále právo postihovat vìøící nemocemi.
kterou má kadý køesan nárok, je proto
Posledním dùleitým dùrazem hnutí Je tøeba se plnì spolehnout na platnost
plné fyzické zdraví.3
víry (který toto hnutí sdílí s charismatic- Boích zaslíbení a na realitu duchovního
Uèitelé hnutí víry trvají na tom, e slo- kým a letnièním hnutím) je pøesvìdèení svìta, resp. duchovního vítìzství Krista nad
va proroka Izajáe Byly to vak nae o nadpøirozeném pùsobení Ducha svatého silami zla, které zpùsobují nemoci. Pøíznaky
pokraèující nemoci má
nemoci, je nesl, nae bolesti na sebe vzal..., v církvi,5 jak se o nìm
proto vìøící povaovat za
jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz 53, 4-5), hovoøí v novozákonních Pouité zkratky knih køesanské bible
Dt Deuteronomium (5. kniha Mojíova)
iluzi, resp. za satanskou
je tøeba vztahovat na Krista a vykládat je spisech, zejména v knize
2 Pa 2. kniha Paralipomenon
le. Duchovní skuteèzcela doslovnì. Argumentují tím, e právì Skutkù a v Prvním listu
Jb Job
Iz Izajá
nost, tj. nárok vìøícího na
tato slova vztahuje Matouovo evangelium Korintským. Duch svatý
Mt Evangelium podle Matoue
plné zdraví, je pravdi(Mt 8, 17) na Jeíova zázraèná uzdravová- zmocòuje církev ke sluMk Evangelium podle Marka
L Evangelium podle Lukáe
vìjí a reálnìjí ne vnìjní nemocných bìhem jeho pozemského bì i ke zvìstování, mimo
1 K 1. list Korintským
ivota a 1. list Petrùv (1 Pt 2, 24-25) vzta- jiné prostøednictvím
í projevy na úrovni
F List Filipským
1 Tm 1. list Timoteovi
huje tato Izajáova slova na Jeíovu obì nadpøirozených darù
hmoty, resp. smyslù.
Jk List Jakubùv
na køíi. Kristova obì tedy v tomto smys- Ducha svatého - charis-

UZDRAVENÍ
VÍROU

Tento èlánek proel recenzním øízením.
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V souvislosti s tímto pojetím upoKritikové hnutí víry dále upozoròují mnozí kritikové na nápadnou
zoròují na to, e vìtina zázraèných
podobnost uèení hnutí víry a pøesuzdravení, udávaných v prostøedí
vìdèení Mary Bakerové Eddyové, zahnutí víry, se týká funkèních, psykladatelky Køesanské vìdy, e koøeny
chogenních a psychosomatických
kadé nemoci jsou v mysli nemocporuch, pøípadnì doèasných ústupù
ného, e vnìjí pøíznaky nemocí jsou
pøíznakù èi spontánních remisí
vlastnì zcela iluzorní, e je tøeba uvìøit
a zmìn zdravotního stavu, kde je vyplnému uzdravení navzdory vnìjímu
soká pravdìpodobnost pùsobení plazdání a plnì se ve víøe spolehnout na
cebo efektu. 16 Pøípady uzdravení
fakt zdraví, pøíznaky nemoci posléze
organických poruch jsou velmi vzácsamy odeznìjí. Nejedná se podle vené. Dalí kritickou výhradou vùèi
Jeden z nejznámìjích uzdravujících uèitelù hnutí
víry Benny Hinn (*1952) v Indii.
ho o náhodnou paralelu, ale o pøímý
teorii a praxi hnutí víry v oblasti
Foto: http://www.deliveredby grace.com.
vliv uèení Bakerové Eddyové na otceuzdravování je skuteènost, e princizakladatele hnutí víry E. W. Kenyona.9
pøirozenou událost.12 Ve záleí na horizon- py ovlivòování lidského zdraví, jak je preVelmi problematickým dùsledkem to- tu oèekávání, kdo oèekává zázraky, také zentují uèitelé tohoto hnutí, fungují - a jsou
hoto uèení hnutí víry je nevyhnutelný závìr, zázraky uvidí. A naopak.
navíc alespoò do jisté míry úèinné a úspìe kdo i po modlitbách za uzdravení zùstává
Pastoraèní dùsledky tohoto pojetí jsou né - bez ohledu na svìtonázorový rámec.
nemocen, si za to mùe sám. Bùh chce pochopitelnì tristní, nìkdy dokonce tragic- Najdeme je v náboenských hnutích, vyuzdravit vechny a vdycky, nemoc není ni- ké. Zùstává-li køesan nemocný, znamená uívajících amanské techniky, principy vikdy jeho vùlí.10 Napøíklad biblický Job si to, e buï vùbec není spasen, nebo skrývá zualizace a pozitivního mylení, zmìnìné
své choroby prý zpùsobil sám svým stra- tajné høíchy, nebo je pod vlivem démonic- stavy vìdomí atd.
chem (co uèitelé hnutí víry vyvozují z jeho kých sil, nebo má malou víru v Boí moc Tématem tohoto èlánku není teologické
vìty: Èeho jsem se tolik strachoval, to mì kadopádnì je to jeho vina.13 Nejednou se hodnocení teorie a praxe hnutí víry17 ani
postihlo, dolehlo na mì to, èeho jsem se dostává do podezøení, izolace a v nìkterých provìøování úèinnosti èi úspìnosti jeho
lekal, Jb 3, 25). Také apotol Pavel i Timo- pøípadech je dokonce za svou nemoc pojetí (zázraèného) uzdravování.18 Vedle
teus byli prý nemocní, protoe nemìli do- exkomunikován. Pøípadnì, pokud se po vztahu teoretických pøedpokladù a prakticstateènì silnou víru. Kadý vìøící mùe modlitbì za uzdravení doèasnì zlepil zdra- kých postupù ve vztahu k lidskému zdraví
nárokovat vìk minimálnì 70-80 let (podle votní stav (by v dùsledku placebo efektu), a nemoci bylo mým cílem upozornit na nìslov almu 90, ver 10: Poèet naich let je pøi návratu pøíznakù a potíí je nemocné- které problematické dùsledky uèení hnutí
sedmdesát rokù, jsme-li pøi síle, pak osm- mu øeèeno, e si uzdravení (ke kterému roz- víry v oblasti lidského uzdravení, zejména
desát) a také to, e zemøe stáøím v plném hodnì dolo!) nechal pro svou malovìrnost vzhledem k tomu, e tìce nemocní lidé se
zdraví.
Satanem ukrást.14 Nejtragiètìjí dùsledky pochopitelnì chytají kadého stébla, vzbuPodle øady uèitelù hnutí víry je pro- má tato teologie v pøípadì nemocných dìtí, zujícího nadìji na uzdravení, a jsou proto
jevem malovìrnosti brát léky a vùbec vy- které jejich rodièe odmítají vzít k lékaøi, velmi zranitelní vùèi nezodpovìdným
hledávat lékaøskou péèi. V tomto smyslu protoe vìøí v zázraènou Boí intervenci slibùm uèitelù hnutí víry. Snadno se nechají
vykládají také pøíbìh odpadlického krále a obávají se, e kdyby vyhledali lékaøskou pøesvìdèit, e popíraní pøíznakù, víra ve
Ásy, který ... ani ve své nemoci se nedota- pomoc, provinili by se nedùvìrou (malou víru, pøípadnì odmítání lékù, snáení bolestí
zoval Hospodina, nýbr vyhledal jen léka- vírou) vùèi Bohu. V nìkolika desítkách jako zkouka víry atd. jsou cestou ke zdraví
øe (2 Pa 16, 12).
pøípadù to vyústilo v úmrtí dítìte a uvìz- tam, kde tradièní medicína nepomáhá. Kdy
potom uzdravení nepøijde, jsou trápeni poUèitelé hnutí víry argumentují biblic- nìní rodièù za zanedbání povinné péèe.15
kými výroky, z nich podle jejich výkladu
city viny, pátrají zoufale po nevyznaných
vyplývá, e víra køesana smí (musí!) bezhøíích, démonických vazbách, pøíèinách
Summary
This article focuses on the theoretical presuppositions and
podmíneènì nárokovat zázrak. Jeí øíká,
vlastní malovìrnosti, pøípadnì zakouejí
practical consequences of the so called divine healing, as
e jeho uèedníci budou konat vìtí skutky
podezøení ze strany ostatních vìøících,
taught and practised by some of the teachers and leaders
of Faith Movement (E. Kenyon, K. Hagin, K. Copeland
ne on (Jn 14, 12), zázraènì uzdravenému
protoe svým stavem ztìlesòují pochybnost
and others). The central theological argument of these
øíká víra tvá tì uzdravila (Mt 9, 22), adao neomylné teologii zdraví. Snad nejvíc
teachers (based on a particular interpretation of Isaiah
zaráející je, e hnutí víry jako jedna ze
teli o zázrak øíká podle tvé víry se ti staò
53, 4-5 and supported by several New Testament texts
dealing with miraculous healing) consists in linking resoudobých podob køesanství - tedy nábo(Mt 9, 29), uèedníky vyzývá proste, a bude
demption in Christ with complete physical health. Perenství soucitu a lásky k blinímu je schopvám dáno (Mt 7, 7). V kraji, kde Jeíe
fect health (i.e. miraculous healing of any sickness) can
no takové krutosti k nemocným a trpícím
nepøijímali, neuèinil ... mnoho mocných
be claimed by all believers, because it is included in
Christs redeeming work. Those Christians, who have not
lidem ve vlastních øadách.
èinù pro jejich nevìru (Mt 13, 58), atd.
been healed and remain sick, are then blamed and made
Z tìchto a podobných pasáí bible vyvozun
responsible for their physical condition: it is caused
jí uèitelé hnutí víry pojetí víry jako v podeither by lack of faith, or secret sins, or demonic influence. Or, they are encouraged to accept healing by faith
ð Poznámky k èlánku
statì automaticky pùsobícího mechanismu
and to deny any remaining symptoms of the disease. This
jsou
na
stranì
68 dole v rámeèku.
èi duchovního principu, nìkteøí dokonce
pastoral policy, accompanied sometimes with a very ne11
hovoøí o víøe ve víru, a doporuèují v zásagative view of classical medicine, is the most serious conDoc. Pavel Hoek, Th.D., (*1973) je vedoucím katedry
sequence of the divine healing doctrine, as presented by
dì magické pojetí víry jakoto kauzálního
religionistiky na Evangelické teologické fakultì UK,
Faith Movement teachers.
pøednáí také na Evangelikálním teologickém semináøi.
faktoru, pùsobícího (více ménì nutnì) nadTento èlánek proel recenzním øízením.
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Malá historie naeho nejvìtího spoleèenství hnutí víry

CESTA
SLOVA IVOTA
Zdenìk Vojtíek

Mezi skupinami, které si v náboensky vzrueném období první
poloviny 90. let øíkaly o pozornost veøejnosti, byla snad nejznámìjí Voda ivota. Projevy mimoøádné víry, bouølivé bohosluby, které nepøipomínaly nic, co bylo tehdy o køesanství známo, masové evangelizaèní akce s uzdravováním a dalími neobvyklými jevy, pøízeò nìkterých známých osobností z umìleckého svìta - to ve poutalo znaèný zájem, podporovaný a stupòovaný médii. Dnes naproti tomu Slovo ivota (ke zmìnì jména dolo roku 1994) u není zdaleka jediným spoleèenstvím,
které vzelo z hnutí víry, a samo prodìlalo zásadní vývoj.
V následujícím èlánku se tento vývoj pokusíme sledovat a popsat s pomocí Alexandra Fleka (*1968), prvního èeského pastora Vody ivota,1 a Jiøího Zdráhala (*1970),
pastora Slova ivota v Brnì na pøelomu století.2
Zaèátky spoleèenství, které se pozdìji
pojmenovalo Voda ivota, jsou spojeny se
zambijským letnièním kazatelem a uèitelem
Henrym Kashwekou,3 který pøijel do Èeskoslovenska v èervenci 1985 jako mezinárodní student. Kolem nìho se v Praze v únoru 1987 zformovala skupina mladých zájemcù o køesanství. Byli to vìtinou svobodomyslní lidé z naprosto necírkevního

prostøedí, kteøí byli zvyklí scházet se napøíklad po hospodách, øíká Alexandr Flek,
který v této dobì díky Kashwekovi konvertoval ke køesanství, co kontrastuje s velmi sevøenou podobou skupiny, které pak
nabyla v rámci hnutí víry.
Alexandr Flek (obvykle nazývaný Saa)
a dalí konvertité ve vìku kolem 19 let si
zvykli spolu trávit témìø vechna odpoledne
a veèery a v èervnu 1987 byli kvùli svým
aktivitám vyslýcháni Státní bezpeèností
a konfrontováni s výhrùkou trestního stíhání 4 za tzv. maøení státního dozoru nad
církvemi. Východiskem bylo pøipojení
skupiny k nìkteré ze státem uznaných
církví, co se ovem - vzhledem ke kulturnímu zázemí konvertitù a vzhledem k uzavøenému prostøedí státem kontrolovaných
církví - nedaøilo. Díky letnièní konfesi pastora Kashweky skupina v záøí 1987 nala
útoèitì v praském sboru tehdy jetì neuznané, ale státem ji v podstatì tolerované Apotolské církve.5 Poté, co byl v srpnu
1988 Henry Kashweka èeskoslovenskými
úøady vyhotìn, zaznamenal Alexandr Flek
zmìnu atmosféry ve stále jetì neuznané
Apotolské církvi. Zmìna snad souvisela
s obavou, e by Kashwekova skupina mohla poslouit komunistickým úøadùm jako
záminka ke zmaøení úsilí církve o monost
jejího legálního pùsobení.
Skupina - nyní u pod neformálním
vedením Sai Fleka - se v lednu 1989 ustanovila jako (tehdy samozøejmì ilegální) církev Voda ivota. Její smìøování do znaèné
míry ovlivnila úspìná misijní akce v Holeovì v øíjnu pøedchozího roku, na ní se
skupina seznámila se védskými kazateli

hnutí víry Micaelem Lundinem a Bengtem
Wedemalmem ze sboru Slovo ivota v Uppsale. Tito kazatelé pøipomínali zbonost
Henryho Kashweky a jejich vliv na Vodu
ivota a tehdy jedenadvacetiletého pastora
Fleka pak stále vzrùstal. Je pøíznaèné, e
na svatební cestu v èervenci 1989 se novomanelé Flekovi vydali právì do Uppsaly.
První, bouølivé roky Vody ivota se
odehrávaly v dobì, kdy také celospoleèenská situace byla znaènì nestabilní. Jetì
pøed listopadem 1989 vznikly základy nových sborù v duchu hnutí víry v Brnì
(v kvìtnu, pozdìji sbor Jeí pøijde) a v Prachaticích (v èervnu, sbor Cesta ivota6 ).
Náboenské nadení pøísluníkù sboru Voda ivota se spojilo s nadením pro politickou zmìnu a spoleèenství se aktivnì zapojilo do událostí na konci roku 1989. Na
poèátku roku 1990 ve sboru Voda ivota
pùsobilo asi sto aktivních èlenù. V bøeznu
1990 se konala první masová evangelizace
s americkou misionáøkou Mary Alice Isleibovou a v záøí Støedoevropská konference
Víry.7 Na ni pøijel Ulf Ekman, zakladatel
védské církve Slovo ivota8 a jeden z hlavních pøedstavitelù hnutí víry v Evropì.
Zlatá doba sboru Voda ivota, jak ji
nazval Alexandr Flek, trvala asi do roku
1993. Charakterizoval ji rùst, spojený pronajímáním stále vìtích sálù v Praze, masová shromádìní s vykonáváním zázrakù
(akce na Letenské pláni v Praze s Petrem
Youngreenem se roku 1991 údajnì úèastnilo 20 tisíc návtìvníkù), iniciování vzniku
blízkých, by samostatných sborù v asi deseti èeských a moravských mìstech a v Bratislavì a inspirování øady místních modlitebních skupinek. Rozmach praského
sboru Voda ivota dobøe ukazuje i to, e na
poèátku 90. let mìl a 12 zamìstnancù.
V této dobì také vzrùstala kritika sboru
Voda ivota ze strany médií, která pøíbìhy
jeho èlenù zveøejòovala a komentovala.
Kritika poukazovala na vysoké finanèní
èástky, jimi nadení konvertité sboru pøispívali s pøesvìdèením, e èím více darují,
tím více poehnání (i materiálního) od Boha
dostanou. 9 Novináøi si také vímali neúspìných pøípadù uzdravování na veøejných shromádìních.10 Tuto kritiku Voda
ivota odmítala a povaovala ji za pronásledování, které je v pøípadì skuteènì itého
køesanství nevyhnutelné. Kritika zaznívala i od ostatních církví a køesanských organizací, nejdùslednìji pravdìpodobnì ze
strany Køesanské misijní spoleènosti.11
kolní rok 1991/1992 strávili pastor
Flek a jeho manelka v biblické kole v Up-
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psale. Nikdo nám to nevnucoval, ale bylo
nám jasné, e v Praze po návratu takovou
biblickou kolu zaloíme také, vzpomíná
Alexandr Flek. Biblická kola Vody ivota
pak pøipravovala asi 150 církevních pracovníkù i laikù ve ètyøhodinovém bloku kadý
vední den dopoledne ve kolním roce
1993/1994. Kromì stálých èeských kazatelù sem pøijídìli také vyuèující ze zahranièí, pøedevím z uppsalského Slova ivota,
a vedli ve kole krátké semináøe.
Jetì více se Voda ivota a dalí èeská
spoleèenství hnutí víry dostávala pod vliv
védského Slova ivota, kdy se na podzim roku 1992 na Moravu pøistìhoval védský misionáø Micael Lundin. První rok bydlel v Holeovì a pùsobil v Kromìøíi
a v Brnì, postupnì se jeho zájem soustøedil
spíe na Brno, kde zaèal pracovat se sborem
hnutí víry, který mìl tehdy asi 70 èlenù. Do
Brna se po roce pøestìhoval a sbor silnì

ovlivnil ve smìru svého mateøského Slova
ivota. Brnìnské spoleèenství pod Lundinovým vedením pomìrnì rychle rostlo
a pøevzalo praskou biblickou kolu. Vznikla církevní struktura pod názvem Slovo
ivota. Tìitì hnutí víry se v Èeské republice díky aktivitì a profesionalitì pastora
Lundina a dalích védských misionáøù,
kteøí s ním spolupracovali, pøesunulo do
Brna.
Podle vzoru védské církve se postupnì institucionalizoval i praský sbor, který
byl zpoèátku velmi neformální a jeho
zbonost byla - podle Fleka - romantická.
Opustil název Voda ivota a stal se souèástí
nového církevního spoleèenství Slovo ivota. Cítím, e nìkdy v roce 1994 se prvotní
duchovní náboj ztratil a pøiel jakoby
firemní duch, øíká Saa Flek. Namísto
vlastního duchovního rùstu jsme se èím dál
víc snaili napodobovat uppsalský sbor.

Evangelizace na praském Staromìstském námìstí. - Výøez z obálky èasopisu
Voda ivota. Revue pro boský ivot,
1 (1), leden 1991.

Se ztrátou vlivu pocítil - podle svých
slov - pastor Flek únavu a frustraci. Jeho
zájem se pøesunul k úpravì Bible kralické,
ð Dokonèení
na stranách 58 a 59 dole v rámeècích.

Snad zùstalo i dobré ovoce. Rozhovor s Alexandrem Flekem
Jak se dnes díváte na Vodu ivota v její zlaté dobì?
Na jedné stranì to bylo období spontánního duchovního probuzení, kdy se skuteènì mnoho lidí stalo køesany, ale na druhé stranì
dnes vidím dva hlavní problémy, které jsem tehdy samozøejmì nevnímal. Jednak to byl rostoucí vliv tzv. uèení víry, které pøináelo
vlastnì a ideologickou konstrukci svìta. V jejím rámci bylo vechno jasné a pochopitelné. Dávala nám monost jakoby kontrolovat realitu. Byla to dobrá obrana proti sloitosti tohoto svìta, co pøináelo urèitou úlevu, ale zároveò to byl velmi omezující,
èernobílý pohled. Kritiku této konstrukce pro nás bylo tìké pøijímat, protoe výroky, na nich je tato konstrukce vystavìna,
pocházejí z pøímoèarého pochopení Bible. To jsme povaovali za jediné správné. Ostatní lidi, kteøí Bibli rozumìli jinak, jsme
podezírali z toho, e dìlají se svou køesanskou vírou nìjaké kompromisy.
A ten druhý problém?
Zásadní vìc, ve které jsme se vzdálili svému pùvodnímu ideálu a za kterou se dnes stydím a omlouvám, bylo zacházení s autoritou.
Základem bylo vlastnì uèení o autoritì kadého vìøícího - vìøící zná Boí vùli, protoe zná zaslíbení v Bibli, napø. o zdraví
a veobecné prosperitì. Není ádnou tøtinou, která by se klátila ve vìtru, ale mùe a má se modlit v jistotì, e toto a toto je Boí vùle,
a e tedy mùe oèekávat naplnìní tìch zaslíbení. Tato autorita se vztahuje zejména na vzpírání se zlému (viz napø. List Jakubùv 4,7)
a z toho pak vyplývá odmítání nemocí a vech patných vìcí. Praktikování tìchto zásad, které jsme v Bibli vidìli, bylo v naem
pøípadì bohuel èasto spojeno s osobní nezralostí a teologickou nevyváeností. Hroznì mì mrzí, e nìkteøí lidé si z této doby
dodnes nesou urèitá osobní zranìní. Je koda, kdy nìkdo kvùli tomuto uèení, které nikdy nebylo v centru, ale které se na nai
jednoduchou víru v Krista spí nabalilo, celé to období zatracuje nebo se vemu, co jsme tehdy dìlali, vysmívá.
Myslel jsem, e budete mluvit také o autoritì jednoho vìøícího nad druhým.
To je s tím spojené. Kdy mìl èlovìk nìjaké charisma (rozumìlo se, e to byly dary pøímo od Boha, podle Listu Efezským, tzv.
sluebnosti), docházelo nìkdy k jejich zneuívání tím, e se takový Boí sluebník (a i já sám) choval dost autoritativnì. Mìl jsem
nìjakou vizi a ve na této vizi bylo velmi smìlé, razantní, èernobílé. Èleny sboru jsem pak spíe ne jako cíl své pastoraèní sluby
vnímal jako èinitele, slouící k naplnìní mé vize. To dnes vidím jako høích. Dotklo se nás i uèení o tzv. delegované autoritì, podle
nìho Bùh napø. èlovìku dá poehnání, kdy uposlechne Boího sluebníka, i kdyby tomu nerozumìl a i kdyby se nakonec ukázalo,
e ten sluebník nemìl pravdu. V takovém prostøedí se pochopitelnì ztrácí zpìtná vazba a spoleèenství se nemùe zdravì vyvíjet.
Jak dnes vidíte to, èím bylo vae hnutí typické - emotivní prostøedí, výzvy k obrácení, výzvy k plnému nasazení...?
Chápu, e to, co jsme vnímali na celé naí èinnosti jako naprosto zásadní, a sice vedení lidí k obrácení ke Kristu, mohlo z vnìjího
pohledu vypadat jako manipulace emocemi. V této vìci ale cítím èisté svìdomí. Naí motivací bylo vést lidi ke Kristu a ne k nám.
Spoléhali jsme na Boha, e se o tyto lidi postará, nechávali jsme to na nìm a také na nich. Nìkteøí obrácení zùstali, ale mnoho jich
odelo. A to nasazení? Kdy jsem nedávno zalistoval v èasopisech Voda ivota z poèátku 90. let, viml jsem si, jak èasto je v nich
pouito ne zcela obvyklé slovo sebevydání. Vydávali jsme se cele slubì Bohu, byli jsme radikální a mnozí z tìch, kdo pøicházeli,
nás v této radikalitì následovali. U nìkterých to nadení èasem vyhaslo, nìkteøí byli snad i zklamáni, ale mnozí dokázali poèáteèní
entuziazmus pøetavit do zralejí podoby víry a dnes jsou zapojeni v rùzných køesanských církvích, nebo svou víru proívají mimo
jakoukoli duchovní organizaci. Snad tedy pøes vechna nae pochybení zùstalo z té doby i nìjaké dobré ovoce.
Pøipravil Zdenìk Vojtíek
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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r o z h o v o r
Rozhovor s biskupem Církve ivého Boha Vítem D. Kolingerem

CÍLEM JE
ROZPUTÌNÍ
Martin Koøínek

V sobotu 1. 3. 2008 probìhlo v praské Betlémské kapli ustavující shromádìní Církve ivého Boha. Pøítomni byli dva novì
ustanovení biskupové této církve. Jedním z nich je Vít Dan Kolinger (*1962).
Ná rozhovor probìhl o dva mìsíce pozdìji nikoli duchovního charakteru, spíe pro
v jeho domovské Pøíbrami, kde V. D. Ko- styk s veøejností. Po uznání státem se na
linger pùsobí jako pastor sboru Archa víry. Internetu íøí èlánky, e tyjeme ze státních
penìz, e nai pastoøi jsou z nich placeni.
Mohl byste ve struènosti popsat pùsobení
To není pravda. Já pracuji na plný úvazek
vaeho sboru?
pro sbor a razím mylenku, e církev se má
Do sboru Archa víry pravidelnì dochází asi financovat sama, e nemá brát peníze od
30 dospìlých a 15 dìtí. Kadou nedìli má- státu. Samozøejmì rozdíl je tøeba u katolíkù,
me spoleèná shromádìní, mimoto poøádá- kteøí by opravy kulturních památek sami
me modlitební setkání, biblickou kolu nezaplatili. Také církevní koly a nemocv Hoøovicích, kam chodí lidé z vícero deno- nice se neobejdou bez státní podpory. Ale
minací a z asi esti sborù. V Pøíbrami se vrátím se jetì k Internetu: nae církev je
pravidelnì schází mláde, maminky s dìt- tam silnì pomlouvána a navíc zcela chybmi, máme dìtský oddíl Lev z Judy. Obèas nì ztotoòována s jinými sbory, napøíklad
poøádáme evangelizace, chodíme na výle- s praským Triumfálním centrem víry.
ty apod.
Z vaich internetových stránek (http://
Na konci loòského roku jste se stali
www.archaviry.cz) vím, e jste z ateisticstátem registrovanou církví a vy jste jeké rodiny, v roce 1984 jste konvertoval
jím biskupem. Jak se tato zmìna dotkla
ke katolické církvi a pùsobil v jejích podvaeho spoleèenství?
zemních strukturách. Jaké máte na tuto
Mùj titul biskupa je organizaèního, tedy dobu vzpomínky?
V Kromìøíi se s Micaelem Lundinem setkal Jiøí
Zdráhal, konvertita ke køeskterou hnutí sice povaovalo
anství, který stejnì jako nìza autoritativní èeský pøeklad,
kolik jeho pøátel nemìl ádné
ale zároveò si uvìdomovalo
církevní zázemí a vedl v tomtìí srozumitelnost tohoto
to mìstì asi patnáctièlennou
pøekladu pro souèasné ètenáskupinu. Díky úèasti na Lunøe.12 Flek vyuil skuteènosti,
dinových sobotních biblice v Uppsale byla novì otevkých studiích získal stipenøena poboèka Univerzity Oradium pro studium v Uppsale
la Robertse (sídlí v americké
na biblické kole Slovo ivota
Jiøí Zdráhal.
Tulse), a roku 1995 odjel do
ve kolním roce 1993/1994.
Uppsaly i s rodinou, aby tam studoval te- Po návratu se stal pomocným pastorem
ologii a pøedevím biblické jazyky. V dobì v Lundinovì brnìnském sboru. Také passvé absence byl Alexandr Flek ve Slovì tor Zdráhal vnímal urèitý nesoulad mezi
ivota kritizován a kdy se roku 1998 ze pastorem Flekem a uppsalským Slovem
védska vrátil, k této církvi se ji nepøipo- ivota. Moná to bylo nezralostí, ale Saa
jil.13 Praský sbor Slova ivota pøevzal velmi vyadoval sebevydání a byl radikálpastor Martin Janda.
ní ve smyslu buï, anebo, øíká Jiøí
ð
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Dokonèení èlánku ze
stran 56 a 57.

Cítil jsem povolání a zaèal jsem se pøipravovat na jáhenskou slubu v katolické
církvi. V podzemí jsem vystudoval teologii,
scházeli jsme se vìtinou o sobotách tajnì
po bytech, asi est manelských párù.
Kadý mìl referáty o problematice, kterou
za týden nastudoval. Lektor pak jetì ve
shrnul a rozdal nám materiály z cyklostylu.
Paralelnì s naí skupinkou pùsobilo i hnutí
enatých knìí podzemní církve, toto spoleèenství je udrováno dodnes a z podzemí
vlastnì nikdy úplnì nevylo.
Vy jste ale po revoluci opustil podzemí
S manelkou, také konvertitkou, jsme li na
faru do Mýta u Rokycan, vedl jsem katolické bohosluby slova. V té dobì bylo
mnoho obrácených a vznikaly skupinky
charismatického ladìní. Pøivedli jsme do
katolické církve desítky nových lidí, ale
postupnì jsme zjistili, e vlastnì vùbec nejsme katolíci. Kdy za námi napøíklad pøily
babièky z farnosti, e chtìjí udìlat májové
pobonosti, byl to pro mì problém. Nevìøil
jsem v mariánská dogmata a naivnì jsem
si myslel, e nenarazím. Práce v podzemní
církvi byla úplnì jiná, ne práce v dobì, kdy
byla církevní hierarchie funkèní. Stále jasnìji jsem si uvìdomoval, e pokud chci být
vnitønì pravdivý, musím se s katolickou
církví rozejít. Bylo to velmi bolestné. Ctím
autority a nechtìl jsem proti nim postupovat, proto jsem v roce 1993 odeel.
Jaká byla vae dalí cesta?
Po èase se mi dostalo zvlátního proitku
s Pánem, e máme zaloit sbor v HoøoviZdráhal. V Uppsale jsem se ve kole
setkával s citlivìjím pøístupem.
Roku 1996 se Micael Lundin vrátil do
védska. Jiøí Zdráhal po nìm pøevzal nejen brnìnský sbor Slovo ivota, ale i stejnojmenný èasopis a vydavatelství. Biblická kola nadále fungovala pod védským vedením a za výrazné pomoci védských uèitelù a do kolního roku 1999/
2000. Tehdy odjeli poslední védtí misionáøi. Za dobu pìti let existence koly
v Brnì jí prolo asi 750 studentù (nìkteøí
byli z Bulharska, Polska a dalích postkomunistických zemí). Znaèné úsilí vkládal sbor do zaloení køesanské základní
koly a spolupracoval pøitom s nìkterými
dalími církvemi v Brnì. Plánované otevøení pro kolní rok 2000/2001 se neuskuteènilo a kola vznikla (nakonec jako soukromá) a roku 2007.
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cích. Jel jsem vlakem a lehce jsem pospával.
Náhle jsem vnímal hraniènì mezi akustickým slyením a slyením v srdci zøetelnou
vìtu: Tohle mìsto ti dám. Vyhlédl jsem
z okna a vlak právì vjídìl do Hoøovic, kde
jsem nikdy pøedtím nebyl. Takto pøicházející slovo od Pána je tøeba samozøejmì ve
svém duchu kontrolovat a pøijmout je a
po modlitbì. Asi po roce jsem vnímal, e
pøiel správný èas, proíval jsem, e to slovo
tenkrát bylo opravdu od Pána. Rozjel jsem
se do Hoøovic, sedl jsem si v parku na lavièku a zaèal jsem se modlit: Tak Boe,
co se bude dít, co má pro mì? Pozdìji
jsem se setkal s nìkolika místními køesany,
kteøí uvìøili po evangelizacích Køesanského spoleèenství (KS) z Berouna, ti se stali
základem pro nový sbor. V tu dobu tady
byla evangelizace velmi sloitá. V kraji
byly náboenské aktivity silnì diskreditovány neblahým pùsobením Jana Dietricha
Dvorského alias Parsifala Imanuele. Pøesto jsme nakonec vybudovali sbor, který mìl
asi 30 èlenù. Postupnì jsme zaloili jetì
sbory v Plzni a v Èeských Budìjovicích.
Hoøovický sbor jsme pozdìji pøedali jednomu místnímu pastorskému páru a s manelkou jsme zaloili skupinu v Pøíbrami.
Jaká byla teologie sborù, které jste vedl?
Nìjaký èas jsme patøili pod KS Pøíbram,
ale èasem jsme zjistili, e dùrazy v uèení
proíváme jiným zpùsobem, a proto jsme
se osamostatnili. KS bylo silnì ovlivnìno
uèením Dereka Prince, které smìøuje k Pastýøskému hnutí - to mi nebylo tak blízké.
Myslím si toti, e jsou vìci, do nich nemá
Brnìnský sbor vyrostl do poètu asi
dvou set èlenù a pøiblinì v této velikosti
zùstává a dosud. Pastor Zdráhal dal po
témìø deseti letech pøednost misijnímu pùsobení pøed prací pro pomìrnì velký sbor
a roku 2003 Brno opustil. V Praze pak
roku 2006 zaloil spoleèenství církve ICF
(International Christian Fellowship).14
Pastor Michal Vanìk, který brnìnský sbor
církve Slovo ivota pøevzal, se vrátil k pùvodnímu dùrazu uppsalského Slova ivota
na vyuèování, semináøe a konference.15
Církev Slovo ivota má v souèasnosti osm
sborù,16 brnìnský je z nich zdaleka nejvìtí.
n

Poznámky
1 Autorùv rozhovor s Alexandrem Flekem se konal
14. dubna 2008.
2 Autorùv rozhovor s Jiøím Zdráhalem se konal 24. dubna 2008.
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pastor právo své oveèce mluvit, není-li vyzván. Musí respektovat soukromí èlovìka
a v tom vidím asi nejvìtí rozdíl mezi Pastýøským hnutím a hnutím víry. Èlovìk má
tendenci si jednotlivá uèení a hnutí spojovat s konkrétními záitky, èasem ovem
mùe zjistit, e se okolnosti mají trochu jinak. Zail jsem sbor v KS (dnes u není
souèástí této církve), ve kterém pastor mluvil vìøícím do naprosto soukromých vìcí,
pomalu i do toho, kdo si má koho vzít nebo
jaké si kdo má koupit auto. Takový pøístup
povauji za nepøípustný. Názorovì nejblíe
nám byla praská biblická kola Dómata,
kterou od roku 1998 vedl Glenn Cotton. Byl
jsem jeho studentem.
Jak byste charakterizoval hnutí víry?

tila charismatická obnova a zanechala to
pozitivní.
Hodnì se diskutuje o uèení prosperity
Uèení o prosperitì neznamená, e musím
být jen a jen dobøe obleèený a jezdit v drahém autì. Výe bankovního konta nemá
s uèením o prosperitì nic spoleèného. Jde
spíe o uèení o dávání, protoe poehnanìjí
je dávat ne dostávat. Výraz, který pouíváme pro prosperování, má nae kultura
tendenci zplotit. Jde o to, e se mi má celkovì dobøe daøit. Peníze jsou toho jen jednou èástí, ale zdaleka to není uèení o tom,
jak mít hodnì penìz.
Slyel jsem kázání jednoho z pastorù
hnutí víry, e Jeí dá svým oveèkám majetek, budovy a prostøedky, které jeho
pravé církvi náleí

Hnutí víry nebylo, dle mého názoru, v Èechách doposud objektivnì prezentováno.
Vdy bylo spojováno s nìèím negativním nebo podivným. Mnoho
lidí má proto zkreslenou pøedstavu o uèení hnutí víry. Jeho základem je uèení o Boí lásce. Kenneth Hagin (duchovní otec hnutí
víry) byl muem lásky, který nikdy veøejnì proti nikomu nekázal.
V jeho knihách se samozøejmì
hodnì píe o prosbì ve víøe apod.,
ale témìø vdy se vzápìtí mluví
o lásce, odputìní a smíøení. Tyto
prvky jsou zkrátka neoddìlitelné,
jsou podstatou køesanského uèení.
Cílem hnutí víry je, aby se rozpustilo v køesanstvu, podobnì
Biskup Vít Dan Kolinger.
jako se ve vech církvích rozpus3 O souèasném pùsobení Henryho Kashweky referuje
èlánek dostupný na adrese http://www.worthingtab.org.
uk/ministries.htm.
4 Malé dìjiny Vody ivota v datech, Voda ivota. Revue
pro boský ivot 1 (1), 1999, str. 8.
5 Postavení Apotolské církve bylo rozdílné v Èeské socialistické republice, v ní byla uznána a na zaèátku
roku 1989, a ve Slovenské socialistické republice, kde
získala postavení státem uznané církve ji roku 1981.
6 Souèasná prezentace sboru je dostupná na http://www.
cestazivota.cz.
7 Malé dìjiny Vody ivota v datech...
8 Vznikla roku 1983 pùsobením Ulfa Ekmana. - VOJTÍEK, Zdenìk, Encyklopedie náboenských smìrù a hnutí
v Èeské republice, Portál, Praha 2004, str. 118-119.
9 Tak napø. ji roku 1990 reagovala na chystanou návtìvu Ulfa Ekmana v Praze Olga Kuhnelová v èlánku
Show-business, nebo víra? v Lidových novinách
z 6. 10. 1990, str. 10.
10 Napø. Pavel Zvolánek v Jihoèeských listech z 24. 10.
1994 v èlánku Ve jménu Jeíe, bolesti odejdi, teï!.
11 Rozhovor s pastorem Flekem a obsáhlý kritický materiál vyel v èasopise ivot víry, èervenec 1993, str. 199205.
12 Roku 1991 tak vznikl projekt Nová bible kralická.
Zpoèátku mìl za cíl velmi rychle a s pomocí pøekladù
bible do jiných jazykù upravit Kralickou Bibli ve smìru
lepí srozumitelnosti. Tento zámìr byl ale postupnì

13
14
15
16

Foto: Martin Koøínek.

oputìn a vznikl zcela nový pøeklad z pùvodních jazykù. Více v dokumentu, dostupném na http://www.
nbk.cz.
V Praze pak pastor Flek vystudoval biblistiku na Mezinárodním baptistickém teologickém semináøi (IBTS)
a dosud se naplno vìnuje práci na pøekladu Bible.
Více o této církvi na http://www.icf-praha.cz.
Brno napø. navtívil v øíjnu 2006 Ulf Ekman. Více:
KYA, Leo, Boí mu Ulf Ekman, Dingir 9 (4), 2006,
str. 118-119.
Církev se prezentuje na http://www.slovozivota.cz.
Údaj o osmi sborech byl získán 15. 5. 2008.

Summary
Using interviews with two of former pastors, this article describes the development of the largest Czech Faith
Movement community. It started in 1987 as young nonconformists were converted by an African Pentecostal
missionary. This group formed a new (and illegal)
church several months before democratic revolution.
After revolution in 1989, this church was attracted by
Swedish missionaries and became closely connected to
the Swedish Faith Movement church The Word of Life
(established by Ulf Ekman). Finally, the church embraced not only the Faith Movement theology but even
the name Slovo zivota (The Word of Life) in 1995.
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Tím, co jsem uvedl, nechci øíct, e Bùh nechce, abychom byli zaopatøeni a aby se naplòovalo poehnání i v materiální oblasti.
Uèení HV ovem nelze redukovat na patnì vyuèované uèení o prosperitì: Musí mít
hodnì a teèka, pak je to nesmysl.
Podobnì nevyjasnìné je uèení o zdraví.
Podle vaí teologie Bùh nepouije nemoc,
aby èlovìka pøivedl na správnou cestu?
Bùh Otec poslal Jeíe a on nesl vekerý
trest na sobì. To je podstata evangelia. Podle Písma nemoc nikdy nepøichází od Boha.
Nevìøíme tomu, e nám Bùh dává nemoci,
aby nás vyzkouel, utuil nai víru a podobnì.
I v Bibli nalezneme momenty, kdy Bùh
výchovnì trestá èlovìka nemocí: egyptské rány - netovice a vøedy, Zachariáova nìmota, Pavlùv osten
To byly nadpøirozené zásahy, ne nemoci.
I Pavlùv osten byl démonického pùvodu.
Rozdìlujete nemoci na (psycho-)somatické a nemoci pùsobené ïáblem?
To je hodnì sloitá otázka, ale mohu øíct,
e vìøím, e v posledku je za kadou nemocí ten zlej. Samozøejmì, e existují
viry a bacily a nemoc se pøirozenì, jakoby
pøirozenì pøenáí. Nemoc kadopádnì nepochází od Boha. Boí vùlí je vdy nae
uzdravení.
V nìkterých skupinách hnutí víry existuje tlak na to, aby byl kadý køesan
zdravý. Není-li tomu tak, je nemocnému
èlovìku vyèítán nedostatek víry
No, toto je patnì Na èlovìka, který jetì
nemá zjevenou prosperitu, o které jsme
mluvili, nebo na èlovìka, který není ihned
uzdraven, se nemá vytváøet tlak a obviòování, e vìøí patnì nebo e má tajný høích.
Pokud se tak dìje, je to nesmysl a arogance
a nemá to nic spoleèného se slovem Boím.
Co kdy ale k uzdravení nedojde ani po
èase?
Nìkdy uzdravení skuteènì hned nepøijde,
pak je moné, e za tím je napøíklad nìjaké
neodputìní, protoe Písmo ukazuje na souvislost mezi uzdravením a dalími poehnáními a naí ochotou odpoutìt. Mùe být
mnoho individuálních dùvodù neuzdravení.
Rychlé soudy: Nebyl uzdraven, protoe , jsou velmi spekulativní a zraòující.
Byl jste svìdkem nìjakého náhlého zázraèného uzdravení?
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Modlili jsme se a vkládali jsme ruce na lidi,
kteøí mìli rakovinu nebo loutenku. Kdy
pak pøili k doktorovi, zjistilo se, e nemoc
zmizela.
Podle vaich internetových stránek jsou
pouze køesané duchovnì iví, ostatní
jsou tedy duchovnì mrtví?
Ano. Vìøíme, e èlovìk je duch, má dui
a ije v tìle. I èlovìk, který není køesan,
má ducha, ale tento duch není ivý. Duch
zemøe poté, co èlovìk zhøeí Ve chvíli,
kdy je èlovìk spasený, narodí se znova jeho
duch - a tehdy je èlovìk duchovnì ivý.
Vy nehøeíte?
(S pousmáním.) To je sloitìjí problém.
My neuíváme evangelický výraz omilostnìný høíník. Boí slovo hovoøí o svatosti a svatost není jen o tom, co dìlám, ale
pøedevím o tom, kdo jsem. Jestlie jsem
Boí dítì, pak jsem svatý. Samozøejmì, e
chybujeme, ale vìøíme, e krev Jeíe okamitì omyje èlovìka ve chvíli, kdy vyzná
svùj høích. V tomto smyslu je za høích zaplaceno, a tak mohu o sobì øíci, e jsem
svatý. Ve chvíli, kdy jsem znovuzrozený,
jsem svatý.
Køesanem se tedy èlovìk stává okamikem osobního rozhodnutí, jakou roli ale
hraje køest?
U nás køtíme èlovìka, který je znovuzrozen, jako potvrzení toho, co u se stalo.
Odmítáme køest nemluvòat, nebereme ho
jako køest. Znovuzrozeného proto køtíme
i v pøípadì, e byl pokøtìn jako dítì, ale konvertoval a jako dospìlý. Obøad probíhá
biblicky, tedy ponoøením.
Co znamená, e vìøíte v celosvìtovou církev vech svatých, bez ohledu na denominaèní pøíslunost?
Èlovìk je køesanem ve chvíli, kdy je znovuzrozený. A to napøíè vemi církvemi.
Známe napøíklad katolíky, kteøí jsou znovuzrození a jsou pokøtìni Duchem svatým,
a pokud chtìjí být dále katolíky, a jimi
zùstanou.
Jak si máme køest Duchem Svatým pøedstavit?
Tento køest je zkuenost nadpøirozeného
setkání s Duchem Svatým. Jinými slovy jde
o naplnìní Duchem Svatým. Neuèíme, e
by pøedtím køesan nemìl Ducha Svatého,
ale pøi této zkuenosti se jeho pøítomnost
jetì umocní.

V nìkterých skupinách hnutí víry vládne
na spoleèných setkáních velmi exaltovaná nálada, emoce jitøí i témìø diskotéková hudba. Nezasvìcenému se mùe
zdát, e jde vlastnì o adrenalinovou zábavu
Jde o to, kde jsou priority. Pokud by prioritou byly emoce, pak nìco není v poøádku.
Jsem ale naprosto pøesvìdèen, e emoce
jsou tu vedlejím produktem, a povauji je
za zcela normální. Pokud v církvi nejsou
emoce, jde o fabriku, ne o církev. Prioritou
je Boí pøítomnost, proívání Boí slávy.
Prezentujete, e vìøíte v brzký osobní návrat Krista, mùete slovo brzký specifikovat?
Nemáme tendence vypoèítávat nìjaké konkrétní datum. Vím, e kadá generace tvrdila, e se tomu tak brzo stane. Rozhodnì nevyuèujeme, e nemá cenu chodit do práce,
stavìt dùm, enit se nebo vdávat. Nejde
o tlak, kterým dovedeme lidi k vìtí rozhodnosti. Na druhou stranu, podíváme-li se
napø. do proroctví v Ezechielovi nebo v Danielovi, pak symbolika èísel i to, co je tam
popsáno, tak zjevnì poukazuje na souèasnost. Mám za to, e jsme v posledním úseku
èasu milosti.
Jak historicky zaøadíte èas milosti?
Tento nastal ve chvíli, kdy Kristus zemøel
na Golgotì, poté vstal z mrtvých a idé byli
rozehnáni po celé zemi. Èas milosti evidentnì konèí ve chvíli, kdy se Izraelci vrátí zpìt
domù, vznikne stát Izrael, Jeruzalém se
stane jeho hlavním mìstem - a Církev
bude vytrena k Pánu. Tyto vìci se v naí
dobì postupnì dìjí.
V Novém zákonì ovem èteme, e idé
budou konvertovat ke Kristu
Myslím si, e to èásteènì nastane a po
vytrení Církve.
Jak si máme toto vytrení pøedstavit?
(S pousmáním.) To nedovedu øíci. Ale myslím si, e to bude podobné, jako kdy Kristus odcházel od uèedníkù. Mluví se tam
o jakémsi oblaku, co je samozøejmì echína - Boí sláva. Vytrení Církve tedy bude
jakýsi nadpøirozený projev Boí slávy
Necháme se pøekvapit. Dìkuji za rozhovor.

n

Martin Koøínek (*1971) je publicista.
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Významný
sociolog
volá po zmìnì
postojù
k evangelikálùm

a u patøí k jakémukoliv náboenství, by
nemìl být obracen na jiné. Dále uvedl, e
je potøeba vytvoøit nátlakovou skupinu,
která by hájila zájmy hinduistù. Hinduistické strany Bharathija Danata a iv Sena
podle nìj tyto zájmy hájí nedostateènì.
Zákony proti konverzi platí v nìkolika inPøední americký sociolog Peter L. Berger dických státech. Jsou pøitom interpretovány
z Boston University inicioval projekt na- tak, e není trestné pøivádìt nìkoho k hinzvaný Evangelical Intelligentsia Research duismu, který je vidìn jako pøirozené
Project, jeho cílem je odstranit
náboenství pro Indy. Podobnegativní stereotypy pøi poných obøadù, jaký se konal
hledu na evangelikální køesv Mumbaji, bylo v Indii vykoany, na které intelektuálové
náno ji nìkolik.
podle nìj obvykle pohlíejí svrMumbajský katolický bischu a mají o nich zcela pokup Percival Fernandez na domýlené pøedstavy, zvlátì co se
taz novináøù uvedl, e ádný
jejich intelektuální úrovnì týèe.
dospìlý nemùe pøijmout sváNení dobré, kdy v elitních
tost køtu bez svého svobodného
Peter Ludwig Berger
kruzích spoleènosti panují
souhlasu; v opaèném pøípadì
(* 1929). Èeskému
ètenáøi jsou známy
pøedsudky o této komunitì. Je
by nebyl køest platný a dotyèný
jeho knihy Vzdálená
èlovìk by nebyl chápán jako
to patné pro demokracii a je
sláva , Pozvání do
èlen církve. Dále zmínil to, e
to chyba, prohlásil Berger, sociologie, Kapitalistická revoluce a Soádali ty, kteøí naruují katokterý se sám oznaèuje za libeciální konstrukce relické obøady a hlasitì pøi nich
rálního luterána. Právì proto se
ality (s Thomasem
Luckmannem).
vykøikují, e lidi køtí pod násvými akademickými kolegy
zaèal s dvouletým projektem, který má za tlakem, aby jim nìkoho, kdo byl do církve
cíl objektivní zmapování historie i sou- pøijat takto násilnì, pøivedli. Nepøivedli
èasnosti evangelikalismu, ke kterému se nikoho. Pokud se tito lidé stydí pøijít pøed
podle nìkterých odhadù jenom v USA hlásí nás katolíky, nech je pøivedou k soudu,
75 miliónù lidí, a pøedevím jeho vztah ke øekl biskup a dodal, e pokud by takový
vzdìlanosti a vìdì. Ve støedu zájmu jsou pøípad byl odhalen, bylo by potøeba toho,
souèasní evangelikální intelektuálové. Spo- kdo se takového nátlaku dopustil, potrestat
lu s Bergerem se na vedení výzkumu po- podle platných zákonù naí milované
dílí politolog a evangelikál Timothy zemì, nikoliv vymýlet zákony nové.
S. Shah. Souèástí výzkumu jsou hloubko- Zákonodárci by podle nìj mìli spíe ne
vé rozhovory s evangelikály, kteøí patøí pøípravu zákona proti konverzi promýlet
k elitì ve svých oborech (vìdì, filosofii, takovou legislativu, která by umonila pøíprávu) a kteøí hovoøí o tom, jak jejich víra stup k pitné vodì, bydlení, potravì a záovlivòuje jejich práci. Výstupem celého kladnímu vzdìlání tìm miliónùm stráprojektu bude mimo jiné kniha, která vý- dajících lidí, kteøí na toto ve mají právo.
sledky bádání shrne.

Témìø dva tisíce
indických
køesanù
se vrátily
k hinduismu
27. dubna se v Mumbaji konal obøad uddikaran (oèitìní), pøi kterém bylo 1 793
kmenových køesanù zpìt pøijato k hinduismu. Obøad vedl svámí Narendra Mahárád. Ten obviòuje køesany z toho, e pomocí metod lákání a svádìní hledají konvertity mezi hinduisty. Zastal se pøitom legislativy zakazující konverze. Zákon proti konverzím je potøebný, protoe nikdo,
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Rodièe stanuli
pøed soudem
kvùli odmítání
lékaøské péèe
své dceøi
V severoamerickém mìstì Oregon stanuli
pøed soudem Carl Worthington (28) a Raylene Worthingtonová (25), rodièe dvouleté
holèièky, která zemøela letos v bøeznu na
následky infekèního onemocnìní.
Worthingtonovi jsou èleny oregonské
církve následovníkù Krista (Oregon Citys
Followers of Christ Church). Církev, která
má své koøeny v raném pentekostálním hnutí, je známá odmítáním lékaøské péèe ve

-

s e r v i s

prospìch uzdravování modlitbou. Kvùli
tomu se dostali pod státní dohled. Podle
oficiální analýzy z roku 1998 mohlo být
z desítek dìtí, které jsou pohøbené na høbitovì této církve, minimálnì 21 zachránìno,
pokud by obdrely odpovídající lékaøskou
péèi. Podle soudních znalcù je to pøípad
i malé Avy Worthingtonové. Pokud by ji
rodièe dovedli k lékaøi, pøedepsal by jí antibiotika a mohla ít. Podle oregonského
zákona, který byl pøijat právì kvùli této
skupinì, se nevztahuje na podobné pøípady
ústavní ochrana náboenské svobody. Po
jeho pøijetí pøed deseti lety úøady nezaznamenaly ádné významné zanedbání zdravotní péèe u dìtí v církvi - a do letoní
tragédie v rodinì Worthingtonových. Pokud
bude rodièùm vina prokázána, mohou
strávit ve vìzení a est let. Proces byl odloen do poloviny èervna.

Uvìznìný
americký rabín
se soudí o místo
k modlitbám
Chasidský rabín Mordechai Samet si odpykává trest ve státì New York od roku
2003, kdy byl usvìdèen z rozsáhlých finanèních podvodù a byl odsouzen k dvacetisedmiletému trestu. Vinu vak popírá
a proti rozsudku se odvolal. Nyní ovem
k soudu dává alobu na vìznici za to, e
mu neumoòuje náleitì plnit pøedpisy jeho
náboenství týkající se modlitby. Stìuje si
na to, e mu nebylo dovoleno modlit se ve
veøejných prostorách, jako jsou knihovna
èi klubovna, ani ve vìzeòské kapli, její
otevírací hodiny neodpovídají liturgickému
èasu idovských modliteb, a e mu bylo
naøízeno, aby se modlil ve své cele. To vak
rabín odmítá, protoe ta je rituálnì neèistá,
jeliko se v ní nachází toaleta. Vedení vìznice se hájí tím, e mu modlitbu ve veøejných prostorách neumoòují proto, e ritualizovaná modlitba, která není souèástí naí
národní kultury; mùe obtìovat spoluvìznì. Rabín chce svou alobou dosáhnout,
aby vichni vìzni mìli monost modlit se
podle pøedpisù svých náboenství, ani by
tím obtìovali ostatní.

n

Podle WorldWide Religious News
(http://www.wwrn.org).
Zprávy vybral a upravil Milo Mrázek.
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Obyèejná
køesanka
14. bøezna 2008 nad ránem ve vìku 88 let
zemøela Chiara Lubichová, zakladatelka
Hnutí fokoláre. Zavril se pozemský ivot
jedné z velmi výrazných osobností moderního køesanství, eny prorockého ducha.
V devatenácti letech je v Loretu okouzlena pøedstavou harmonie a bosko-lidského souladu v ivotì Nazaretské rodiny Marie, Josefa a Jeíe. Tuí, e to nìjak bude
souviset s jejím ivotním posláním. Pozdìji,
ve tøiadvaceti letech, se zasvìcuje Bohu
soukromým slibem. Pak ji následují dalí
eny a pozdìji i mui. Snaí se ít evangelium a nachází v nìm obrovský potenciál.
Jejich ivot v radostné slubì vem
lidem, kteøí trpìli krutými zásahy druhé
svìtové války, byl jako magnet. Pøitahoval

Chiara Lubichová (1920-2008).

dalí a dalí lidi. Pøesto - kdy se Chiary
nìkdo tehdy zeptal, zda jsou nìjaké nové
sdruení, odpovìdìla nechápavì, e jsou jen
obyèejní køesané. Neplánovala zaloení
ádného hnutí. To se vytvoøilo samo, shluklo se kolem ní jako planety kolem hvìzdy
se silnou gravitací.
Na jejím hrobì v mezinárodním centru
hnutí v Rocca di Papa je pod jejím jménem
napsána vìta z Janova evangelia: aby
vichni byli jedno. Chiara chápala tuto
vìtu, která patøí do pasáe nazývané Jeíova závì, jako motto svého ivota i ivota
Hnutí fokoláre. Celý ivot vìrnì stavìla
mosty mezi bøehy èasto velmi vzdálenými.
V Hnutí fokoláre mìli vdy své místo i lidé,
kteøí se nehlásí k ádnému náboenství.
Ani by se Chiara Lubichová utíkala k synkretismu, vedla pøátelský a trvalý dialog
se idy, hinduisty, muslimy, buddhisty.
Právì projev thajského buddhistického

mnicha na jejím pohøbu byl jeden z nejvroucnìjích. Mezi køesany rùzných církví
byla vdy zastáncem ekumenismu ivota,
ít spolu to, co spoleèného máme. Významné byly její kontakty napøíklad s istanbulským ekumenickým patriarchou Athenagorem I. a s canterburským arcibiskupem
Ramseyem. Uvnitø katolické církve se podílela na spolupráci a sblíení rùzných církevních hnutí a komunit.
I pøes tento iroký zábìr jejích aktivit
a vztahù jí ale nejvíce záleelo na jednotì
s papeem. Byla vdy vìrnou dcerou katolické církve. Dosvìdèil to i pape Benedikt
XVI. ve svém dopise, který na jejím pohøbu èetl kardinál Tarcisio Bertone. V nìm
kromì jiného napsal: Její tichá a pronikavá
sluba byla vdycky v souladu s magisteriem Církve. Nechala se vést mylenkami
papeù, ba dokonce podíváme-li se na její
iniciativy, bylo by moné tvrdit, e
mìla témìø prorockou schopnost je
vytuit a uskuteènit pøedem.
Mìl jsem to tìstí Chiaru Lubichovou poznat osobnì a nìkolikrát se
s ní setkat. Pùsobila na mì vdy jako
èlovìk se zdravým úsudkem, velkou
schopností vcítit se do druhého èlovìka a pochopit a do hloubky. Také mi
pøipadala vdy jako èlovìk který
nemá jiné ambice ne jednu: líbit se
Bohu a konat jeho vùli. A to by mìlo
být ambicí kadého obyèejného
køesana.
Ing. Vít Valtr,
Dílo Mariino (Hnutí fokoláre)

zátoøi.3 Vech 300 a 500 dennì novì pøidaných videí kontroluje tým studentù.4 Je
zde registrováno ji pøes 1500 rùzných
skupin; nìkteré se stovkami èlenù. Jejich
zamìøení je opravdu iroké, najdeme tam
jak hudbu snad vech stylù, tak i tvorbu
filmù. Mezi celosvìtovì oblíbená èi zajímavá videa patøí napøíklad i velikonoèní
klip Jesus painting nebo neménì zajímavý A letter from Hell. Pøesto na mne
GodTube zapùsobilo trochu neupøímnì,
místy moná i strojenì. Zvlátì po zhlédnutí ji zmiòovaného záznamu s recitující
holèièkou (Little Girl and Psalm 23) a po
pøeètení nìkolika komentáøù k tomuto videu (je jich nyní okolo dvou tisíc).
n

Ondøej L. Vojtíek
1 http://godtube.com.
2 KALIVODOVÁ, Lucie, GodTube hitem podzimu, Lidové noviny 10. listopadu 2007, dostupný na http://
www.lidovky.cz, download 29. 3. 2008.
3 HARDEN, Rachel, GodTube Website seeks to bring gospel to the young, Church Times, 16. 11. 2007, str. 9.
4 KALIVODOVÁ, L., GodTube...

n

GodTube,
køesanský hit
minulého
podzimu
Více ne pìt a pùl miliónu lidí shlédlo
záznam s malou dívkou, recitující 23. alm
na serveru GodTube.1 Tato køesanská obdoba YouTube je jednou z nejrychleji rostoucích webových stránek ve Spojených
státech. Její èinnost zaèala v srpnu minulého roku a kromì videoklipù (v listopadu
jich bylo ji pøes 25 tisíc2 ) zde mùete
shlédnout také Modlitební zeï, video chat
nebo velmi pìknì vyvedenou virtuální Bibli. GodTube podobnì jako YouTube, Facebook nebo MySpace umoòuje uivatelùm
nahrát na server vlastní video. Není kupodivu provázána s ádnou církví a mohou ji
pouívat vichni lidé, jak øíkají její organi-

Zemøel
Mohamed Ali
ilhavý
V pátek 14. bøezna brzy ráno se mezi èleny
èeské muslimské komunity íøila smutná
zpráva - opustil nás pøedseda Ústøedí muslimských obcí Mohamed Ali ilhavý. Patøil
bezesporu k nejvýraznìjím pøedstavitelùm
muslimské komunity v Èeské republice
v minulém století.
Islám pøijal u pøed více ne sedmdesáti lety, a celý svùj ivot se snail pøedstavovat jeho pravou tváø a støední cestu, jeho
toleranci a otevøenost.
Narodil se v Budíkovicích u Tøebíèe
19. listopadu 1917 jako Pøemysl ilhavý.
Jetì jako student tøebíèského gymnázia se
seznámil s Koránem a v roce 1937 dospìl
k rozhodnutí stát se muslimem. Zmìnil si
také své jméno na Mohamed Ali. Navázal
kontakt s prvorepublikovou muslimskou
obcí a hned pøijal nabídku ke studiu na

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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známé univerzitì al-Azhar v Káhiøe. Pobyl
tam vak jen nìkolik mìsícù, protoe poté,
co odjel navtívit svou vlast, mu ji nebylo
umonìno vrátit se do Egypta a pokraèovat ve studiu. Dolo k okupaci nacistickým
Nìmeckem.
Po válce vystudoval pøírodní vìdy a celý
ivot pak pùsobil jako uèitel na gymnáziu
v Tøebíèi. I kdy se i v dobách komunismu
ke své víøe otevøenì hlásil, uèit na malém
mìstì mu bylo umonìno. Jen øeditel gymnázia mu jednou vyèetl jeho jméno. Na to
mu pan Mohamed Ali ilhavý øekl, e má
sice islámské jméno, ale øeditel se jmenuje
Josef, co je dokonce biblické jméno. Jeden
z jeho ákù, bývalý ministr vnitra a souèasný poslanec Frantiek Bublan na pana ilhavého vzpomíná takto: Ke své víøe se otevøenì hlásil, ale nikomu ji nevnucoval. Byl
nejoblíbenìjím uèitelem, pøestoe byl ve
svých hodinách biologie velmi pøísný. Se
svým nìkdejím uèitelem udroval pøátelské vztahy.
V létì 1989 byl pozván na Islámský
kongres do Vídnì a ke svému pøekvapení
získal od komunistického reimu souhlas
se kongesu zúèastnit. Jeliko kongres se
konal v termínu pøed zahájením velké pouti
do Mekky, hned po jeho skonèení se pøidal
ke skupinì muslimù z Rakouska, a vydal
se vykonat jeden z pìti pilíøù islámu hadd. Podle dochovaných pramenù byl
teprve tøetím Èechem, který velkou pou
vykonal. V následujících letech se zúèastnil nìkolika dalích mezinárodních kongresù, napø. v Istanbulu, v Chartúmu a dvakrát v Davosu.
Po druhé svìtové válce mnoho muslimù
republiku opustilo a ivot muslimské komunity ustal. Teprve po roce 1989 dolo k faktické obnovì èinnosti obce. Byl to právì
pan ilhavý, kdo v roce 1991 shromádil
v Praze na ofínì praktikující muslimy
a byl zvolen do èela Ústøedí muslimských
obcí. Zùstal v nìm a do své smrti a do posledních dnù pomáhal svými zkuenostmi
a radami.
Hned v roce 1991 obnovil vydávání èasopisu Ústøedí muslimských obcí Hlas.
I v dalích letech neúnavnì pracoval pro
muslimskou obec a snail se o to, aby získala rovnoprávné postavení, a souèasnì budoval otevøené vztahy s ostatními náboenstvími a celou spoleèností. Pro vechny byl
vysoce respektovanou autoritou. Zaslouil
se o to, e v roce 1994 byl v Tøebíèi zaloen
první muslimský høbitov. V 90. letech také
zaèal s vydáváním prvních publikací o islámu, mezi nimi byly napøíklad broury

Zaostøeno na islám, Pilíøe víry
nebo letáky Co jest islám.
Jeho duevní zdraví a pamì
byly obdivuhodné. Do posledních let si pamatoval jména, povolání i bydlitì øady pøedváleèných èlenù muslimské obce a dokázal o nich poutavì vyprávìt.
U proto ho èasto navtìvovali
mnozí muslimové v jeho tøebíèském bytì. Jeho pokoj byl zaøízen v orientálním stylu, na stìnách kaligrafie s pasáemi z Koránu, na zemi modlitební kobereèky, v rohu zdobený mihráb
Mihráb, výklenek urèující modlitební smìr do Mekky, v tøebíèském bytì Mohameda Ali ilhavého.
ukazující smìr modlitby, ve
(Portrét pana ilhavého byl uveøejnìn v minulém
skøíòce a na stolku Korány a jeho
Dingiru.)
Foto: Zdenìk Vojtíek.
pøeklady do rùzných jazykù.
Èlovìk tu mohl sedìt velmi dlouho a necítil Bludné balvany
ubíhající èas. Navtìvoval jsem pana ilhapodesáté
vého èasto a vdycky jsem od nìj odcházel
velmi obohacen. Mìl obrovské srdce, byl Èeský klub skeptikù SISYFOS si dne
vdy vtipný a usmìvavý a nikoho nezar- 17. bøezna 2008 pøipomínal tøinácté naromoutil. Jeho byt byl otevøený pro kadého. zeniny. Zároveò v tento den ji podesáté
ilhavý povzbuzoval muslimy, aby se slavnostnì udílel Bludné balvany. Kostýotevøeli èeské spoleènosti, poøádali v mei- movaný ceremoniál se uskuteènil ve Stroutách dny otevøených dveøí a pøednáky. halovì posluchárnì Matematicko-fyzikálØíkal: Lidé nejsou patní, jsou dobøí, ale ní fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2.
SISYFOS vznikl jako spoleènost (obneznají vás. Tím naráel na velmi zjednoduené a zkreslené informování o islámu èanské sdruení) pro podporu kritického
ve vìtinì médií. Pan ilhavý nikdy nechtìl mylení a popularizaci vìdecké metody.
mluvit o jakýchkoliv svých zásluhách. Vystupujeme proti pseudovìdeckým názoVdy tvrdil, e se snail ít jako dobrý mus- rùm, pomáháme té chránit spotøebitele
lim a to, co dìlal, byla jen jeho povinnost. pøed podvodnými slubami a pøístroji. Pro
Také poslední rozlouèení s panem il- nai pøevánì osvìtovou èinnost hledáme
havým bylo výjimeèné. Na tøebíèském høbi- kromì pøednáek a psaní èlánkù i ménì
tovì se seli Èei, Slováci, Bosòáci, Albán- obvyklé formy.
Kadoroènì na jaøe za úèasti veøejnosti
ci, Arabové, Turci, Pákistánci, Indonézané,
Èeèenci a mnoho dalích z rùzných koutù i médií udílí SISYFOS svoje Bludné balEvropy, Asie i Afriky. Stejnì jako islám vany, populární satirickou cenu pro zvýsjednocuje lidi bez ohledu na jejich národ- raznìní pøínosu jednotlivcù i rùzných
nost a rasu, také osobnost pana ilhavého spolkù k matení èeské veøejnosti a rozvoji
dokázala nad svým hrobem spojit tolik roz- blátivého zpùsobu mylení za pøedchozí
manitých lidí. V jeho osobì ztratila nae rok. Pravidelnì oceòujeme estici subjekmuslimská komunita a i celá nae spoleè- tù, tøi jednotlivce a tøi drustva, Balvanost velmi skromného, moudrého a odvá- nem zlatým, støíbrným nebo bronzovým.
Letoní Bludné balvany 07 byly v obou
n
ného èlovìka.
kategoriích výjimeènì rozíøeny o JubilejVladimír Sáòka,
ní Diamantový Bludný Arcibalvan, který
místopøedseda Ústøedí muslimských obcí
má poukázat na významné víceleté úsilí ji
døíve ocenìného subjektu. Poèet letos udìlených cen tak dosáhl osmi.
Uvádíme jejich pøehled spolu s formulaJe moné mluvit o tom, e spiritualita
cemi zásluhy. V kadé z obou kategorií
je muská a enská? Pokud ano, jak se
uvádíme laureáty v poøadí: 1. jubilejní, 2.
kadá z nich projevuje?
zlatý, 3. støíbrný, 4. bronzový.
Jednotlivci: 1. Prof. MUDr. Stanislav
O muské a enské spiritualitì
Grof, M.D., Ph.D., za navozování a zkoupojednává téma pøítího Dingiru.
mání stavù holotropního vìdomí, které láme

NA PØÍTÌ
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pouta èasoprostoru a dokáe tudí kdykoli
a kamkoli vlézt; 2. Tomá Pfeiffer, za proplétání esoteriky s byznysem pøi plnìní vodnáøského poslání; 3. Jaroslav Duek, za
dobré amanské rady pro kadý den;
4. Milan Gelnar, za prùnik astrologie na
pùdu hypermarketovou i akademickou
Drustva: 1. Firma Antonín Baudy,
otec a syn, za zdaøilou a neustávající dehonestaci astrologie nepovedenými pøedpovìïmi; 2. Manelé Julius a Beáta Patakyovi, za glorifikaci léèitelství, zvlátì reflexologie, a za oèeròování moderní medicíny;
3. ENNEA ÈR, o. p. s., za íøení znalostí
o enneagramu a posuzování osobnosti esoterikou; 4. MUDr. Karel Erben, Svaz pacientù, a Jiøina Fialová (poslankynì za
KSÈM) za prosazování neovìøené metody
léèby nádorù sníením hladiny homocysteinu.
Podrobné zdùvodnìní jednotlivých
ocenìní i informace o spoleènosti SISYFOS
lze nalézt na adrese www.sisyfos.cz.
Udìlení Balvanù pravidelnì doprovázejí rozhoøèené dotazy z øad veøejnosti: co
opravòuje SISYFOS, aby (coby inkvizitor
v demokratické spoleènosti) rozhodoval,
kdo je bludaøem matoucím veøejnost?
Autoøi dotazù obvykle proklamují svobodu
projevu nebo relativismus ve smyslu postmoderního cokoli jde - anything goes
(Feyerabend). Pokud nejde o vulgární hrubce nebo anonymy, odpovídáme trpìlivì
v tom smyslu, e pøíroda u je taková, e
ve nedovoluje, a e rozhodèím o pravdivosti tu není hlas lidu, ale kritický rozum
a na nìm zaloená vìda. Metody ani výsledky racionálního poznání nejsou absolutní, jsou otevøeny kritice (smysluplné),
nejde o náboenská dogmata. SISYFOS se
tedy mùe zmýlit. Nae satirická cena má
ve svém statutu zásadu, e pokud její nositel získá v pøísluném oboru cenu Nobelovu, je povinen Balvan vrátit. Zatím
nenastal sebemení náznak nìèeho takového. Autor tìchto øádkù nezná ani
v celé historii svìtového nového skepticismu (od roku 1976) jediný pøíklad
skeptické kritiky, která by potrefila nepravého.
Letoní Bludné balvany ukazují
mimo jiné na neblahý trend - pronikání
iracionality do intelektuálního prostøedí,
zejména na akademickou pùdu. Dìje se
tak bohuel i jinde ve svìtì, pøedevím
v medicínì a v humanitních vìdách, kde
se zaèínají vytrácet samoèisticí mechanismy. Vystoupení bronzového astrologa Milana Gelnara v kurzu uèitelù na

Pedagogické fakultì Univerzity Palackého
v Olomouci je komické, nicménì je závané v tom, e je urputnì obhajováno jak poøadateli kurzù, tak ministerstvem kolství.
Pøitom ani uèitelé, kteøí se kurzù úèastnili,
ani uèitelé univerzity nedokáí, a na výjimky, zaujmout jasné stanovisko.
Do akademického prostøedí rovnì pronikají aktivisté enneagramu. Enneagram
znamená podle kontextu buï jistý geometrický útvar nebo jisté esoterické uèení, nebo
soubor technik pro zpracování svérázné
(spirituální) osobnostní charakteristiky.
Podle jeho vyznavaèù je enneagram integrací psychické a spirituální osobnosti,
mostem mezi západní psychologií a duchovními dimenzemi východu, psychologií pro normálnì fungující lidi atd. Základem této alternativní psychologie je
mystika èísel, inovovaná numerologie.
Kurzy enneagramu jsou mj. nabízeny kolám, pøièem jsou akreditovány ministerstvem kolství a financovány evropskými
fondy. Uèitelé mají pomocí enneagramu
spirituálnì rozvíjet vlastní osobnost a posléze zlepovat uèební metody a styly uèení.
Mají se tedy vzdát racionálního pøístupu pro
oblast psychologie a pedagogiky, podobnì
jako je tomu u waldorfské pedagogiky.
Nauku o enneagramu nadenì íøí psycholoka PhDr. Eva Velechovská za podpory
nìkterých akademických psychologù.
Prototypem akademické pseudovìdy
je uèení prof. Stanislava Grofa (*1931),
psychiatra èeského pùvodu, ijícího v USA,
laureáta Bludného balvanu (bronzového) za
rok 2000 a letos Balvanu jubilejního. Grof
hlásá, e za jistých okolností se mùe lidské vìdomí odpoutat od mozku, cestovat
mimo èas a prostor a pøináet z tìchto cest
nové objektivní informace. Dokládá to
halucinaèními výpovìïmi pacientù a také

vlastními záitky, kdy se kupø. mìl ztotonit
s osobou knìze ve Starém Egyptì. Empirické zdùvodnìní pøírodovìdeckého nonsens ovem schází. Grof spekuluje s pøedstavou kosmického Absolutního Vìdomí.
Hvìzdným rokem prof. Grofa se stal rok
2007, kdy mu Nadace Václava a Dagmar
Havlových udìlila prestiní Cenu VIZE 97.
Ve statutu této ceny se píe: Kadoroèním
udìlováním Ceny tak Nadace umoòuje
èeské veøejnosti setkání s prùkopníky zajímavých proudù soudobého vìdeckého mylení a seznamuje ji s jejich dílem. Grofa
navrhla komise sestávající vedle zakladatelské dvojice ze sedmi vìdcù a odborníkù
rùzných oborù.
Nevysychajícím zdrojem inspirace pro
SISYFOS je astrologie, hermetická nauka
a nejpopulárnìjí vìtebná metoda. V naem letoním pøehledu je zastoupena dokonce dvakrát. Její racionální vyvrácení je
snadné. Vliv planet na lidské osudy (nebo
na osudy národù, na politiku apod.), který
astrologové pøedpokládají, je v nesouladu
s pøírodními zákony, a není tudí divu, e
pøedpovìdi nevycházejí. Podivné je, e tato
skuteènost nijak neodrazuje váné zájemce
o horoskopy.
Kritizujeme vìtinu metod tzv. alternativní medicíny pøedevím kvùli její spoleèenské nebezpeènosti. Ta se nìkdy tváøí
jako by byla medicínou vìdeckou (viz
bronzové drustvo K. Erbena), nìkdy se
od vìdecké medicíny distancuje ostøe (jako
Patakyovi, pro nì je vìdecká medicína ivotu nebezpeèná) nebo ménì ostøe (jako
T. Pfeiffer). Protagonisté alternativní medicíny, léèitelé nebo lékaøi zbìhnuví od
vìdy, opírají svùj pøístup o rozmanité duchovní nauky, které leckdy tvoøivì rozvíjejí a dále íøí. Typický a zároveò svérázný je
zlatý Tomá Pfeiffer (*1953) biotronický léèitel, hlásající nauku vodnáøského
vìku, pocházející od jeho uèitele, boího pøinaeèe Josefa Zezulky (19121952) (viz Dingir 2/2005, s. 44-46, 70).
Balvan ovem nedostal za své duchovní
smýlení, ale za praktikování neúèinné
léèby (dokonce prý vyléèí rakovinu), kde
parazituje na lidské dùvìøe a netìstí.
n

Doc. RNDr. Èenìk Zlatník, CSc.,
Strojní fakulta ÈVUT v Praze,
místopøedseda
Èeského klubu skeptikù Sisyfos
Ceremoniál konèí taneèkem.
Foto: Èenìk Zlatník.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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p o l e m i k a
vìda
jako ideologie

kruté, ale i vìdecky nedbalé.
Je-li za svá vystoupení ocenìn herec Jaroslav Duek,
je to asi tak namístì, jako
Docent Èenìk Zlatník v pøedchozím
kdyby docenta Zlatníka koèlánku pøedstavil spolek, jeho je
mise soutìe Thalie vyznamístopøedsedou. Vhodnou pøíleimenala cenou (èi anticenou)
tostí k tomu mu bylo tøinácté výroèí
za herecký výkon èi jiný dijeho vzniku a letoní udìlování bludvadelní poèin. Nemyslím,
ných balvanù. Jak to lze od èinovníkù
e by Sisyfos konkuroval
referujících o vlastní organizaci
divadlùm, stejnì tak jako Jaèekat, není v èlánku nic ne instituèní
roslav Duek svými vystousebechvála. Sisyfos prý vznikl na
peními nekonkuruje a nepodporu kritického mylení. Vztahuchce konkurovat univerje se kritiènost mylení v tomto pozitám a akademii vìd. Mlujetí jen na vybrané protìjky, nebo jde
ví jen za sebe, sdìluje jen
Kaple pozitivistického náboenství lidskosti, vytvoøeného Aui o sebekritiku? Je prohláení, e se
svá stanoviska bez nároku
gustem Comtem, v brazilském Porto Alegre. Foto: Wikipedia.
Sisyfos mùe mýlit, jen oèekávanou
na obecnou platnost a zázdvoøilostní deklarací, nebo skuteènou me- názor minulého reimu mluvil v této sou- vaznost. Za vìdecky neseriózní je nutno
todou? Má toti také jít o popularizaci vì- vislosti o buroazní pavìdì. Doc. Zlatník a pokládat letoní institucionalizovaný výdecké metody. Ta vak od zaèátku do konce jeho kolegové volí výraz pseudovìda. Vìda smìch pacientùm za aktivní úèast na léèbì
stojí na sebekritice. Vìda je svou nejvlast- nemá nepøátele, scientismus si je vytváøí, a prosazování nìjaké terapeutické metody.
nìjí podstatou nedogmatická. Vìdecká protoe je potøebuje. Jako ideologie je Za to je tøeba je chválit a metodu, ji nametoda má relativnì stabilní principy v ob- èernobílý a neobejde se bez konfliktu.
vrhují, je tøeba (dále?) testovat, a pokud
lasti obecné vìdecké metodologie. Aby se
Pokud religionisté badatelsky stojí snad u byla pøesvìdèivì vyvrácena, je tøejakýkoli obor mohl nazývat vìdou, mìl by o empirickou, itou religiozitu, vímají si ba vyvrácení srozumitelnì publikovat.
je splòovat. Vìda vak dokáe obecné po- i komercializace náboenství, placeného
Ani ve výroèní oslavné øeèi nelze mestupy i postupy jednotlivých speciálních náboenského èi spirituálního servisu, vìdí todologický pøínos Paula K. Feyerabenda
disciplíny podrobovat kritice a revizi.
své o proplétání esoteriky a byznysu, za redukovat na banální vìtu anything goes.
Vìda je stále v pohybu. Její hybnou si- nì byl sisyfovci letos ocenìn Tomá Pfeif- Mylenky Karla Poppera a tohoto jeho áka
lou je rozpor pozorování (vèetnì výsledkù fer. Religionistika má ambici být vìdeckou a pokraèovatele nejsou èirou libovùlí a výexperimentù) s hypotézami. To pøirozenì (by humanitní) disciplínou, a proto tako- razem nìjaké názorové pøedpojatosti. Popvede k novým pozorováním a k revizím vé jevy sleduje. Nemá vak tendenci se pera sotva kdo oznaèí za iracionalistu, chtìl
hypotéz. Kromì takto dynamické vìdy vak osobám, skupinám a smìrùm, které jsou té- snad být nìèím na zpùsob obhájce vìdy. Ale
souèástí sociální a kulturní skuteènosti jsou maty jejího zájmu, vysmívat. Tak se poli- èirá logika ho dovedla k drtivému zjitìní,
také ideologie. Ty bývají stabilní. Mají své tolog nevysmívá politickým smìrùm, které e fakta (data, pozorování, výsledky experièlánky víry, i kdy se jim vdy tak neøíká. jsou mu osobnì nesympatické, nebo psy- mentù) vìdecké hypotézy nepotvrzují.
Mají prostì své jistoty a mají nepøátele, kteøí cholog èi psychiatr lidem duevnì postie- Z toho, e se nìco dìje stejnì tisíckrát, lojistoty rozruují. Z dìjin vìdy známe spous- ným. Pro humanitní obory nejsou jejich gicky neplyne, e se to bude dít po tisící
ty pøípadù, kdy byly nové poznatky odmít- protìjky v plném slova smyslu objekty, prvé. Hypotéza má svou oprávnìnost, ponuty a jejich autoøi byli ve vìdecké obci vdy jsou to lidské subjekty. Jsou tématem kud není fakty vyvrácena. Nejen Feyeraznemonìni. Nebyla jim dopøána monost zájmu, ale i partnery badatelského zájmu. bend, ale i bìní neideologiètí vìdci z teargumentovat. Tuto cenzurní a inkvizièní Badatelská metoda religionistiky zná kri- rénu z toho vyvozují, e lze pøedkládat
roli vak nehrála vìda, nýbr ideologie. Bý- tickou teorii náboenství navazující na pod- odváné a bláznivé hypotézy. Jejich jedival to pozitivismus (napø. ve formulaci nìty frankfurtské koly (napø. Ericha From- nou podmínkou je, aby snesly konfrontaci
pozitivistického papee Augusta Comta, ma a Herberta Marcuseho), ale i participa- s fakty. Aby byly konstruovány tak, aby
mohly být vyvráceny. Odbornou mluvou:
který vytvoøil pseudonáboenský kult tivní a empatické pøístupy.
V této polemické poznámce ke zprávì vyaduje se jejich falzifikovatelnost. Hyvìdy), a pozdìji jeho odvozeniny. Dnes je
to scientismus. Jeho ideologie je formulová- docenta Zlatníka nelze zacházet do velkých potéza u nemusí odpovídat té èi oné oèena tak, e nemùe být empiricky testována. detailù. Musím vak trvat na tom, e udìlo- kávané filosofii. Mluví-li o faktech a lze-li
Je to subjektivní pøesvìdèení, e vìda má vatelé balvanù si nedají práci opravdu pro- tato její tvrzení srovnat s jinými pozorouniverzální autoritu nad lidským konáním, zkoumat tvrzení hodnocených. Tvrdí-li váními faktù, mùe se opírat o jakoukoli
e její vyjádøení ke vem tématùm jsou o Stanislavu Grofovi, e navozuje a zkou- filosofii. Metodologický materialismus trakoneèná a závazná. Z tohoto hlediska pak má stavy holotropního vìdomí, které láme dièní vìdy byl vystøídán metodologickou
lze momentální výsledky vìdy (ve vìdì pouta èasoprostoru, je to prostì jen nepøe- neutralitou vìdy vùèi filosofickým kolám.
samé podrobené dalímu kritickému zkou- jící zkreslení mnoha set stránek Grofových
mání) prohlásit za závazné normy a to, co textù. Ke Grofovým pozorováním a interð Dokonèení
je s nimi v rozporu, oznaèit jako nevìdecké pretacím lze vznáet kritické námitky. Ale
na stranì 66 dole v rámeèku.
èi protivìdecké. Oficiální vìdecký svìtový odbýt je tímto satirickém lehem je nejen
Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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DRUHÁ
MONOGRAFIE
O ISLÁMU
V ÈESKÝCH ZEMÍCH
Milo Mendel, Bronislav Ostøanský,
Tomá Rataj: Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2007.
Zájemci o téma Islám a èeské zemì mìli a
do loòského roku k dispozici pouze jediný
relativnì ucelený informaèní zdroj v podobì stejnojmenné broury autorù Jiøího
Beèky a Miloe Mendela z roku 1998. Mìli
by tedy uvítat, e k danému tématu nedávno
vyla nová, tentokrát reprezentativní pìtisetstránková publikace Islám v srdci Evropy. Urèité zklamání jim vak moná pøinese
skuteènost, e obsah obou knih se do znaèné
míry pøekrývá.
U obou prací je nesporný lví podíl arabisty a islamologa Miloe Mendela, který
tentokrát spolupracoval se svým podobnì
zamìøeným kolegou Bronislavem Ostøanským a s historikem Tomáem Ratajem.
Dcera mezitím zesnulého orientalisty Jiøího
Beèky umonila autorùm vyuití textu napsaného jejím otcem. Autorský kolektiv tak
mohl pøistoupit k novému zredigování, rozíøení a doplnìní uvedené broury.
V øadì pasáí byl pùvodní text jen nepatrnì upraven a doplnìn obrazovým mað Dokonèení èlánku ze strany 65.
Mluvit bezstarostnì o inkvizici, by
v demokratickém státì, jak to èiní docent
Zlatník, není takový humor, jak se autorovi èlánku zdá. Ukazuje se, e z øetìzu
putìný trní systém se nejlépe snese
s autoritativními reimy a e mu vyhovuje tvrdá kontrola obèanù, napø. jejich pobytu, cestování, pracovních vztahù, ale
i kontrola jejich telefonátù, jejich úètù atd.
Ukazuje se, e rovnì tendence k ideologické reglementaci a k omezování svobody slova rostou a e iniciativy pro ochranu lidských a obèanských práv mají opìt
plné ruce práce. Sisyfos je nástrojem tìchto tendencí. Debaty v kruzích kolem televizních publicistù o jeho úspìných zásazích (nebo zásazích jeho èlenù) proti televizním poøadùm, naposledy proti poøadu
Detektor, jsou alarmující a je nutno tato
opatøení vyvrátit, vysvìtlit nebo odùvodnit. Pro svou propagaci nové verze povinného vìdeckého svìtového názoru bude
Sisyfos nárokovat prostor garantovaný
ústavním poøádkem a zákony. Zdá se ale,

66

teriálem. To platí i o úvodní eseji M. Mendela Místo islámu v evropských dìjinách.
Ve druhé èásti knihy, nazvané V osidlech xenofobie, ji tentý autor pøináí
i nové mylenky a závìry. Pozoruhodná je
zejména kapitola Huntingtonovy krvavé
hranice islámu, analyzující teorii støetu
civilizací amerického politologa Samuela
Huntingtona. Doc. Mendel v ní konstatuje,
e huntingtonovský zpùsob psaní o vztazích
mezi islámským a západním svìtem je spíe
dojmologií ne vìdecky vyzrálou syntézou (s. 107). Je-li dojmologie bìná dokonce i ve svìtì vìdy, tím spíe dojmy pøevládají nad fakty ve vyjádøeních laických
diskutérù, novináøù i politikù, jak M. Mendel dokládá èetnými pøíklady z èeského
prostøedí v kapitole Islamofobie po èesku.
Otázkou zùstává jen to, zda má smysl reagovat napø. na klié o netolerantnosti islámu podobnì bezobsanými
výroky typu Jakou toleranci
a porozumìní vùèi svým vìøícím projevila katolická církev v prùbìhu 18. století, v dobì nejtuího nevolnictví?
(s. 147). Polemické pasáe
psané v publicistickém stylu
ponìkud naruují ánrovou
èistotu knihy, v ní jinak pøevauje styl odborný.

e nemá mnoho ochoty dopøát tuté svobodu pøíznivcùm jiných, alternativních postojù ke skuteènosti. Vìda má patøièný
prostor pro populární informování, zdá se,
e její ideologiètí obhájci konkurenci ke
slovu nepustí a svobodu pro nì nazvou (ve
shodì s náboenskými fundamentalisty)
relativismem.
Je chvályhodné, e Sisyfos podporuje
kritické mylení a popularizuje vìdeckou
metodu. Mìl by vak pøestat jeho výsmìch
lidem, kteøí se ke svìtu staví jinak, kteøí
vyslovují vlastní filosofující a spirituální
stanoviska. Udìlování bludných balvanù
na univerzitní pùdì vzbuzuje otázku, jsouli opìt vybrané filosofické koncepce, které
tam mají pøístup, a nemají-li jiné opravdu
nárok na vlastní obhajobu. Je docela
moné, e si klub Sisyfos místnost na fakultì øádnì pronajal, ale i v tom pøípadì
vzniká obava z nové ideologizace vìdy,
vzdìlanosti, kultury a politiky.
Ivan O. tampach

n

Tøetí èást publikace se nazývá Odraz
islámu v dìjinách a kultuøe èeských zemí.
Pøedstavuje mírnì upravený starý text Jiøího
Beèky, doplnìný Tomáem Ratajem. Ten
zde pøehledným zpùsobem prezentuje èást
závìrù své rozsáhlé knihy Èeské zemì ve
stínu pùlmìsíce z roku 2002, vìnované
obrazu Turka v ranì novovìké literatuøe
z èeských zemí, a pøináí i øadu nových informací.
Nejvìtí pozornost vak z pøíspìvkù
T. Rataje zasluhuje zcela originální ètvrtá
èást knihy, nazvaná My a oni v èeských støedovìkých a ranì novovìkých textech o islámu. Autor se v ní zabývá otázkou, jakou roli pøi definování vlastní køesanské, evropské èi západní identity hrálo
pro nae pøedky vymezování se vùèi muslimùm. Ratajovo historické pojednání má
zjevnì i aktuální význam - kromì jiného
i proto, e nejen ve støedovìku
a v raném novovìku, ale i dnes
se mnozí Èei aktivnì zapojují do diskuse na téma my vs.
svìt islámu, ani by mìli
s muslimy jakékoliv nezprostøedkované osobní zkuenosti.
Autorem páté èásti, nazvané Dìjiny muslimské náboenské obce v Èeskoslovensku, je opìt M. Mendel. I zde
se vìtinou jedná o pøevzetí
starího textu tého autora. Pouze závìreèná
kapitola Èeský boj o meity vznikla propojením pùvodního Mendelova textu s pasáemi detailní analytické studie od Zdeòka Vojtíka (s. 17). Tento oddíl výmluvnì
dokládá skuteènost, e muslimská obec
v èeských zemích musí (nejen pøi jednáních
o výstavbì meit) neustále svádìt sisyfovský boj s protiislámskými stereotypy.
Poslední èást knihy se jmenuje Islám
a srdce Evropy v souèasnosti. Jejím autorem je Bronislav Ostøanský, se kterým pøi
její pøípravì spolupracoval pøedstavitel
Ústøedí muslimských obcí Vladimír Sáòka. Tato zcela nová studie dovádí dìjiny
muslimské komunity u nás a do roku 2007.
Kniha Islám v srdci Evropy neobsahuje
poznámkový aparát, její souèástí vak je
peèlivì zpracovaný (by nikoliv úplný) seznam pramenù a literatury. Pøipojeny jsou
té struèné medailonky vech autorù obsahující i údaje o tom, které strany kdo z nich
napsal. Zde se vak objevují nepøesnosti napø. strany 219 a 222 zjevnì pocházejí
z autorské dílny Jiøího Beèky a nikoliv Tomáe Rataje, jak je uvedeno na s. 499.
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O pøínosu posuzované knihy nemùe
být pochyb. Autorský kolektiv odvedl velkou práci, za kterou vichni jeho èlenové
zasluhují uznání. To ovem neznamená, e
by byl výsledek této práce dokonalý.
Vzhledem k renomé autorù pøekvapuje
skuteènost, e se v textu objevují vìcné
chyby. Pozitivista Ernest Renan nebyl katolickým historikem náboenství (s. 83).
Ve vztahu k 12. století nelze mluvit o Toledu, ovládaném tehdy jetì muslimy
(s. 159), protoe muslimská vláda v tomto
mìstì skonèila roku 1085. Protivníky køiákù byli ve Svaté zemi i Arabové, a nikoliv jen selduètí Turci (viz s. 253 a 255256). Korán oznaèuje Sáru (resp. matku
Izáka) za Abrahamovu manelku, zatímco
o Hagaøe se nezmiòuje, take není pravda,
e by podle Koránu byla Hagar Abrahamovou manelkou a Sára otrokyní (viz s. 322).
V kontextu køesanských postojù k islámu pøekvapuje tvrzení, e pontifikát
Karola Wojtyly zbrzdil uplatòování závìrù
II. vatikánského koncilu (s. 399). Jan Pavel II. byl naopak prvním papeem, který
navtívil meitu a dokonce veøejnì políbil
Korán. Na jiném místì knihy (s. 14) je
ostatnì øeè o omluvì Jana Pavla II. muslimùm za køíové výpravy.
O køesansko-muslimském èi obecnì
mezináboenském dialogu toho ovem
v knize moc není. Chybí v ní také vìtí pøiblíení tzv. euroislámu, resp. jakákoliv
zmínka o existenci èeských liberálních
muslimù. Ti mají i své internetové stránky,
o kterých se vak v práci mlèí (by jiné muslimské weby uvedeny jsou).
Pozoruhodná je samozøejmost, s ní
autoøi pouívají obratù typu sekularizovaní
a náboensky vlaní Èei (s. 131), vlaná
religiozita Praanù (s. 404), tradiènì (!)
náboensky vlané èeské prostøedí (s. 420)
apod. V této souvislosti bych rád poukázal
na názor Tomáe Halíka, e èeské prostøedí
není ani tak náboensky vlané, jako spí
katastrofálnì náboensky nevzdìlané. Právì náboenská nevzdìlanost, jdoucí ruku v ruce s pøedsudky,
toti pøedstavuje skuteènost, její reflexe je i v rámci tématu Islám v srdci Evropy zcela nezbytná.

Hermovský
soubor
koneènì na stole
Radek Chlup, Corpus hermeticum, Praha: Hermann & synové, 2008, 439 s.
Pøed polovinou 15. století se polozapomenutý soubor starovìkých textù, v nich
k imaginárním protìjkùm promlouvá Hermes Trismegistos, vrací v novém latinském
pøekladu do západního kulturního kontextu. Ve florentské Akademii, chápané jako
obnova dávné Platónské akademie v Athénách, se pùvodnì mìly pøekládat Platónovy
dialogy. Na zásah Cosima Mediciho se poøadí práce zmìnilo. Uzavøení Platónské
akademie r. 529 císaøem Justiniánem se
èasto pokládá za pøechod od starovìku ke
støedovìku, snad proto, e to vlastnì byl
poslední akt instituèního pokøesanování
Øímské øíe, které zaèalo r. 313 Konstantinovým ediktem. Návrat k antické tradici
jakoby napravoval to, co Justinián zmaøil.
Lidé kolem florentské Akademie jako Marsilio Ficino nebo Giovanni Pico della Mirandola touili po obrodì na základì klasických mylenek, na základì døíve oputìné a zapomenuté tradice. Tato obroda èi
znovuzrození, podle francouzské verze tohoto slova zvané renesance, lze povaovat
za kulturní zaèátek novovìku.
Corpus hermeticum, jak dílo v latinské
verzi nazvali, je jedním z posledních svìdkù pøedkøesanské helénistické antiky a stává se pøedzvìstí novovìku. Renesance není
jen návratem, ale i poèátkem: utváøejí se
v ní principy moderní vìdy (Galileo Galilei, Francis Bacon) a zdùrazòuje humanistický étos (Erasmus Rotterdamský).
Tehdejí spiritualita èerpala z obou zdrojù
køesanské západní civilizace, z tradice biblické i øecké. Bytosti a dìje z klasické i helénistické literatury zpoèátku doplòovaly mý-

n
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tickou látku køesanství, pozdìji s ní soupeøily a nahrazovaly ji. K renesanènímu
filosofujícímu hermetismu se pøipojily také
více praktické disciplíny, jako alchymie, astrologie, magie a pokøesantìná kabala.
Dnes u se nám jeví divné, e jejich slavná
éra v 16. století je dobou poèátkù dnení
pøírodní vìdy. Nejen, e tehdy nebyly v rozporu, Zdenìk Neubauer dokonce navrhl
odvodit moderní vìdu z renesanèní magie.
Zároveò vak hermetické sny a vize vplynuly do takových hnutí, jako byli theosofové,
rosikruciáni, svobodní zednáøi, martinisté
a pozdìji magické øády.
Potøeba mít i v èeské verzi text tak podstatný pro evropské kulturní dìjiny vedla
k rùzným pokusùm o jeho zpøístupnìní.
V devadesátých letech pracoval na pøekladu
pøední akademický znalec této tradice,
Zdenìk Kratochvíl se svými kolegy. Poprvé
od zaèátku 90. let minulého století a - pokud
je známo - vùbec poprvé v èetinì, vydal
výbìr traktátù z Hermovského souboru
autor píící pod pseudonymem D. . Bor
ve sborníku Otec filosofù Hermes Trismegistos (Praha: Trigon, 2001). Na nìj
navázal jiný milovník hermetické tradice
Jaromír Kozák v publikaci Hermetismus:
Tajné nauky starého Egypta. Tam nabízí
bohatí soubor hermetických textù ve vlastním pøekladu propleteném s angaovaným
výkladem. Jeho úvod a poznámky nesmìøují tolik k pramenùm a historickým souvislostem, jako spíe mají ètenáøe uvést do
hermetické tradice.
Nová publikace, jejím editorem je
Radek Chlup, vzela z tého universitního
prostøedí, kde na textu ji pøed nìjakými
patnácti lety pracoval zmiòovaný Zdenìk
Kratochvíl. Na to zøejmì aktuální práce
navazuje. Lze øíci, e máme po dlouhém
èekání na stole koneènì text s jistou zárukou spolehlivosti. Chlup text pøeloil
a opatøil dùkladnou úvodní studií (s. 10144), popisující historické a kulturní zázemí, literární formu. Také tam souhrnnì,
v tematickém rozèlenìní tlumoèí mylenky souboru. V následujícím Textovém úvodu se vysvìtlují edièní souvislosti. Text sám
je dvojjazyèný, øecký a èeský. Poslední obsáhlou èást knihy tvoøí ponìkud pedantický
komentáø k jednotlivým traktátùm èi dialogùm. Dùleitá jsou v nìm upozornìní na
vazby a pøíbuznosti s jinou literaturou, napø.
s Biblí.
Dosavadní èeské publikace souboru
nebo jeho èástí ukazují na starý problém.
Má být text, který sám má vést k duchovnímu ivotu, akademicky pitván, nebo se
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má nad ním spíe meditovat? Sotva si mùeme dovolit odhadovat autorské (a pøekladatelské) motivy. Ukazuje se vak nade
ví pochybnost, e pøemítání nad obsahem
v jiných edicích nahrazující peèlivou akademickou práci je spíe plytkým snìním ne
meditací jdoucí k hlubímu smyslu textu.
Chlupova peèlivá editorská práce sice rozvrací pohodlné nezávazné snìní nad souborem, ale nechává kadému otevøenu
monost vzít jeho výkladové direktivy jen
jako návrhy a pracovat s textem dál. Jinými slovy: takovýto vìdecky korektní výklad
by pro jeho oèistnou funkci nemìl být
opomenut, ale nemusíme mu ponechat
monopol na správný výklad. S nìèím takovým se u dnení hermeneutika rozehnala.
Ivan O. tampach

n

uèebnice,
ji by stálo za to
pøeloit
do svìtového
jazyka
Pavel Øíèan, Psychologie náboenství
a spirituality. Praha: Portál, 2007.
Staronový úvod do psychologického zkoumání náboenství a spirituality je koncipován jako standardní uèebnice s pøehledem
základních témat dané vìdní disciplíny.
Text je rozdìlen do ètyø velkých celkù.
První je vìnován psychologii náboenství
obecnì. Najdeme v nìm úvahy o terminologii (náboenství, spiritualita), metateoretické otázky (smysl, metodologie a interdisciplinární pøesahy psychologie náboenství) a nìkolik kapitolek z dìjin oboru.
Druhý celek se zabývá fenomenologií (nu-

minosum, posedlost, meditace ) a etickými aspekty náboenské praxe (náboenství
a sexualita, pocity viny, problém moralismu a psychosexuálního vývoje). Zde stojí
za pozornost zejména kritické úvahy o následcích eticky rigidní výchovy. Tøetí celek
pøedstavuje kompaktní pøehled nejznámìjích teoretických konceptù v psychologii
náboenství (M. A. Persinger, S. Freud, M.
Klein, D. Winnicott, H. Kohut, O. F. Kernberg, C. G. Jung, G. Allport, E. Fromm,
E. Erikson etc.). V posledním díle, nazvaném Speciální témata a aplikace najdeme
pomìrnì pestrý výbìr témat od procesu
konverze pøes testy a dotazníky a po psychopatologii náboenství.
Jak jsem zmínil hned na zaèátku, uèebnice je staronová. Ti, kdo znají starí publikaci z r. 2002, budou pochopitelnì chtít
srovnávat. Mezi prvním a druhým vydáním
Øíèanovy Psychologie náboenství uplynulo pìt let, tedy doba dostateènì dlouhá na
zohlednìní ètenáøských ohlasù. To se také
stalo a pomìrnì dùkladnì, take tu máme
spíe dvì první vydání dvou rùzných publikací. (Mimochodem, druhé vydání je v katalogizaci Národní knihovny skuteènì vedeno jako první.)
Pùvodní verzi kritika vyèítala, e je
vlastnì uèebnicí obecné psychologie s èetnými exkurzy do svìta náboenství. Verze
nová vynechává výklad základní psychologické terminologie a známých teoretických konceptù mimo náboenskou oblast.
Uetøené místo vìnuje podrobnìjímu výkladu i novì zaøazeným tematickým celkùm. Pøibyla samostatná kapitola o radikalizovaných formách náboenských hnutí
(fundamentalismus, fanatismus) èi kapitola o psychometrii v psychologii náboenství.

Poznámky
k èlánku Uzdravení vírou na str. 54-55
1 K nejvýznamìjím postavám patøí duchovní otec
hnutí E. Kenyon, který rozhodujícím zpùsobem
ovlivnil K. Hagina, èastìji uvádìného jako otce zakladatele hnutí víry (viz k tomu D. McConnell, Jiné evangelium, Albrechtice, Køesanský ivot, 1996, 17nn).
Ke Kenyonovì pojetí uzdravení viz jeho práci Jesus
the Healer, Seattle, Kenyons Gospel Pub. Society,
1943. K. Hagin je autorem celé øady publikací (uzdravování se týkají zeména Gods Medicine, Healing belongs to Us, Seven Things You Should Know about
Divine Healing nebo How to Keep Your Healing).
Nìkolik Haginových prací vylo poèátkem devadesátých let v èeském pøekladu. Mezi mladí pøedstavitele
hnutí víry patøí Haginùv pokraèovatel K. Copeland.
Nìkteré prvky uèení hnutí víry obsahují také publikace a veøejná vystoupení K. Kuhlmanové (viz její
kníku Vìøím v zázraky), B. Hinna, R. Bonkeho,
U. Eckmana, W. Margiese, J. Osteena a dalích.
2 Viz k tomu V. Purdy, Boí uzdravování, in S. Horton
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(ed), Systematická teologie, Albrechtice, Køesanský
ivot, 2001, 504nn.
Viz K. Hagin, Healing Belongs to Us, Tulsa, Faith Library, 1969, 16. Kriticky k teologickému spojení uzdravení a spasení viz . Rucki, Je nìkdo z vás nemocen,
Praha, Návrat domù, 2007, 131nn.
Viz k tomu Purdy, Boí uzdravování, 514nn.
Viz k tomu D. Oss, A Pentecostal/charismatic View, in
W. Grudem (ed), Are Miraculous Gifts for Today, 237nn.
Viz k tomu J. Zopfi, Na veliké tìlo, Albrechtice,
Køesanský ivot, rok neuveden, 81nn, a také napø.
R. Ulonska, Duchovní dary v uèení a praxi, vydavatel,
rok a místo vydání neuvedeny, 61nn.
J. Wimber, Uzdravování Boí mocí, Ichthys, místo neuvedeno, 1991, 156nn, a také Wimber, Evangelizace Boí
mocí, Ichthys, místo neuvedeno, 1991, 112nn.
Purdy, Boí uzdravování, 523n.
McConnell, Jiné evangelium, 36nn, 53nn.
Hagin, Seven Things You Should Know About Divine
Healing, Tulsa, Faith Library, 1983, 21.
Hagin, Having Faith in Your Faith, Tulsa, Faith Library, 1980. Viz McConnell, Jiné evangelium, 134nn.

Tak jako u první knihy, ètenáø sice zaregistruje autorùv pøejný postoj k nìkterým
psychologickým smìrùm (zejména hlubinné psychologii, vývojovým teoriím èi humanistické tradici), dozví se vak vyváené
informace o vech dùleitých oblastech oboru. Na okraj pøipomínám, e tato
vyváenost a vìcnost je v psychologii náboenství spí vzácností. Známí autoøi uèebnic této vìdní disciplíny (N. G. Holm,
H. Sundén, B. Spilka, R. W. Hood, R. Gorsuch, ba dokonce i B. Grom) píí jako výrazní pøedstavitelé svých mylenkových
smìrù (tedy skandinávské koly, behaviorismu, neodisocianismu). Øíèanova uèebnice se oproti tomu neomezuje na jeden
zpùsob vidìní - vedle jungiánských úvah
zde najdeme teorie klasické psychoanalýzy,
vedle psychometrických koncepcí se objevuje humanistický pokus o rozumìní a ke
slovu se dostávají i autoøi z oblasti hermeneutiky a dìjin náboenství (M. Eliade,
R. Otto, I. tampach).
Znalost rùzných úhlù pohledu je nespornou výhodou autora - profesora psychologie, vystudovaného teologa, èlena Èeskobratrské církve evangelické, známého
v evangelických kruzích kritickými postoji k rùzným fenoménùm církevního ivota.
Za svou novou uèebnici si zaslouí poklonu.
Kdyby byla psána
anglicky, francouzsky èi nìmecky, stala by se
bezpochyby jednou z nejpouívanìjích uèebních pomùcek
v psychologii náboenství.
Pavel Duek

n

12 Kriticky k tomuto pojetí viz J. MacArthur, Charismatic
Chaos, Grand Rapids, Zondervan, 1992, 264nn.
13 Viz k tomu Opatrný, Zázraèná uzdravení, Dingir 8 (3),
2005, 88.
14 Viz napø. Hagin, How to Keep Your Healing, Tulsa,
Rhema, 1989, 20-21.
15 Rucki, Je nìkdo z vás nemocen, 146n.
16 Rucki, Je nìkdo z vás nemocen, 110nn, viz té kol.,
Alternativní medicína, Praha, Grada Publ., 1995, 101
17 K teologické diskusi na toto téma viz kritická studie
letnièního teologa G. Fee The Disease of the Health
and Wealth Gospel, Beverly, Frontline Publ., 1985,
dále napø. K. Blue, Authority to Heal, Downers Grove,
IVP, 1987, D. Frank, Tough Questions about Healing,
Guildford, Highland, 1994, S. Storms, Healing and
Holiness, Phillipsburg, Presbyterian and Reformed
Publ. Co., 1990, M. Maddocks, The Christian Healing Ministry, London, SPCK, 1990.
18 K tomu viz studii lékaøe W. Nolena Healing: A Doctor in Search of a Miracle, New York, Random House,
1974.
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Berta Fantová a anthroposofie v Praze

VZNIK
ANTHROPOSOFICKÉ
SPOLEÈNOSTI V PRAZE
Tomá Zdrail

V minulém vydání Dingiru jsme se zabývali pùsobením Rudolfa Steinera v Praze v rámci zdejí
theosofické spoleènosti v souvislosti s výraznými rysy, odliujícími anthroposofii od hlavního
proudu tehdejí theosofie. Tento pøíspìvek se soustøeïuje na nìkteré významné osobnosti,
které se v Praze anthroposofii vìnovaly, a na detailnìjí okolnosti vzniku anthroposofické spoleènosti v letech 1912 a 1913.
Nìmecky mluvící vìdecká a umìlecká elita Prahy ila na pøelomu 19. a 20. století
spoleèenským a kulturním ivotem, který
se rozprostíral od nìmecké univerzity
a vlastního tisku pøes nìmecká divadla, kavárny a k nejrùznìjím spolkùm, klubùm
a kroukùm.
Podstatný je v této souvislosti napø. tzv.
krouek brentanovcù. Bylo to místo
setkávání zástupcù a pøívrencù filozofie
Franze Brentana, která v této dobì ovládala praskou nìmeckou univerzitu. Toto místo se nacházelo v prvním desetiletí 20. století v exkluzivní kavárnì Louvre na Ferdinandovì (dnes Národní) tøídì. Setkávali se
tu jednou za dva týdny Brentanovi áci profesoøi, docenti, studenti i jiní, aby se
spoleènì vìnovali Brentanovì filozofii. Do
tohoto noblesního filozofického krouku
patøili mimo jiné i experimentální psycholog Josef Eisenheimer, soukromí docenti
Alfréd Kastil a Oskar Kraus, spisovatelé
Max Brod, Felix Weltsch a Emil Utitz, dále
i Franz Kafka, filozof a sionista Hugo Bergmann a zároveò také Berta Fantová se svou
sestrou Idou Freundovou. A právì tyto dvì
dámy jsou pro nae téma klíèové.
Berta Fantová a její kruh
Vedle brentanovského krouku se scházel
jiný, ménì oficiální (ovem neménì významný) kruh, který se ale filozoficky
orientoval pøevánì na Kanta. Manelé
Max a Berta Fantovi soustøeïovali ve svém
bytì na Staromìstském námìstí v domì
U jednoroce spoleènost, které se øíkalo
jednodue Fantakreis - kruh u Fantových.
Toto místo bylo jedním ze støedisek kulturního dìní tehdejí nìmecké Prahy. Kadé

u Fantù jako na odkodnìnou
úterý se zde setkávaly osoba naprosto nenásilnì do støenosti jako napø. matematik
du zájmu; tyto teorie se sice
Kowalevski, fyzikové Philipp
kritizovaly, ale nezesmìòovaFrank a Albert Einstein, spily. Naopak, zdály se nám vesovatelé Max Brod a Franz
lice dùleité a pozoruhodné...
Kafka.
Kavárna Louvre a starý mìV Praze byla duchovnì
anský lékárenský Fantùv dùm
vysoce postavená dáma, paní
U jednoroce na StaromìstBerta Fantová, která okolo
ském námìstí, pocházející
sebe shromádila urèitý kruh
z doby husitské - to byly dvì
intelektuálù, podobnì jako
Berta Fantová.
jevitì: nìkteøí herci vystuMadame de Stael ve své dobì
... asli jsme pøi tìchto spoleèných veèerech povali na obou, ale repertoár obou scén byl
nad duchovní výí této eny, píe profesor volen podle zcela odliných zásad.1
Osobnost, která oba filozofické kruhy Kowalevski, který zde nìkolikrát pøednáel o nejnovìjím vývoji vìdy. Básník Franz ten brentanovský a ten u Fantových - spoWerfel tu recitoval své první básnì. Albert jovala, byla pøedevím Berta Fantová.
Einstein, pravidelný návtìvník tìchto ve- Mylenkovì ulechtilá, filozoficky hluboce
èerù, nejen e seznámil ostatní se svou zaloená ena. Jako pozoruhodný jev, jako
pøevratnou teorií, ale i za klavírního do- prùkopnice akademického studia en, jako
provodu Maxe Broda zahrál Mozartovu iniciativní èlovìk vøelého srdce zaslouí si
houslovou sonátu. Zaznìly zde první pøed- nejvyí úcty. (M. Brod).2
Pocházela i se svou sestrou Idou z manáky o psychoanalýze v Praze. Dr. Hugo
Bergmann, budoucí první rektor Jeruzalém- jetné idovské rodiny Sohrových, v ní se
ské univerzity, vedl filozofické veèery, kdy narodila 19. 5. 1866. Ona i její o dva roky
se pracovalo zpoèátku na Kantových Pro- mladí sestra patøily k prvním enám, které
legomenech k budoucí metafyzice a Kri- získaly povolení ke studiu na univerzitì.
tice èistého rozumu, dále Fichtovì Vìdo- Zpoèátku její pozornost patøila Wagnerovi
sloví a Hegelovì Fenomenologii ducha. a Nietzschemu, pozdìji se ale soustøedila
Brod píe: ...nikdy jsem tak dùkladnì na Brentanovu filozofii a pøi svých studiích
a s takovou radostí nestudoval jako v domì se spøátelila s hlavním pøedstavitelem toFantových. Hlavní zásluhu na této mé chu- hoto filozofického smìru v Praze, profeti mìly Bergmannovy úvody, vdycky sorem Antonem Martym. V kruhu scházesvrchované a svìdomité Jak je vidìt, jícím se u ní doma se ve svých vlastních
v krouku u Fantù se postupovalo ménì pøednákách vìnovala hlavnì Goethovi. Její
brentanovsky ortodoxnì ne v kavárnì touha po poznání ji ponoukala k seznámení
Louvre. To, co bylo v Louvru tabu (Kant, s nejrùznìjími mylenkovými proudy tehteorie relativity), se posunulo v mnohem dejí doby, k setkání s jinými duchovnì
soukromìjím, neoficiálním prostøedí orientovanými lidmi. Není divu, e se tedy
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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dostala i do theosofických kruhù. Se svou ví z dneních novin. Byl to zcela ryzí èlovìk
setrou se daly do studia spisù H. P. Blavat- a se svými drobnými chybami vedla vánivý
ské a jejich studium doprovázely pokusy boj. Stále visela tolik na ivotì, obávala se
s rùznými mediálními a spiritistickými fe- smrti, filozofovala o nesmrtelnosti. Náhonomény. Dalí stupeò jejího theosofického dou vylíèil Felix Weltsch ve tøech posledstudia byly spisy tehdejí prezidentky Theo- ních nedìlních pøednákách svùj pojem nesofické spoleènosti v Adyaru A. Besantové. smrtelnosti. Felix mi øíkal, e mu paní FanVechny záitky z této èetby zároveò zpro- tová øekla: s tím se ona spokojit nemùe.
Dnes u ví pravdu. A do posledního dne
støedkovávala ostatním ve svém kruhu.
Je velmi pravdìpodobné, e B. Fantová byla duchovnì èinná...- Mohl bych Ti psát
a její sestra Ida vyslechly první praskou hodiny o této neobvyklé enì, která Tobì
pøednáku R. Steinera o pedagogice 20. 2. asi nebyla tak blízká, její smrt vak pro mì
1907 ve zmínìné kavárnì Louvre, kde se znamená skuteènou ztrátu.4
scházeli pøívrenci filozofie F. Brentana.
Setkání se Steinerem bylo pro Fantovou Hugo Bergmann
rozhodující nejen pro její vztah k theosofii, Slavnostní zasvìcení theosofické skupiny
ale do znaèné míry pro zbytek jejího ivota. kolem Berty Fantové se událo roku 1911
Její pozornost pak stále více patøila Steine- za pøítomnosti R. Steinera. Steiner také vyrovým spisùm a pøednákovým cyklùm, bral pro skupinu jméno, nazval ji BolzanoZweig, tedy poboèka Bolkteré Steiner poøádal v rùzných
zano. 5 Tento název dostala
mìstech støední Evropy a z jeskupina podle velkého prajího prvního dopisu Steinerovi
ského filozofa, který bydlel
vyplývá, e kvùli cyklùm cesnedaleko od Staromìstského
tovala i do Nìmecka a výcarnámìstí, kde se skupina scháska.
zela, v Celetné ulici. Stalo se
Rudolf Steiner, který Pratak i v souvislosti s nedávno
hu v letech 1907 a 1914 kadokonèenou doktorskou prací
doroènì navtìvoval (kromì
èastého návtìvníka skupiny
roku 1910), se s prohlubujícíDr. Hugo Bergmanna, jeho
mi rozpory uvnitø Theosofické
filozofickým rozborem Bolspoleènosti orientoval i témaFranz Kafka.
zanova díla.6
tickým zamìøením svých pøedHugo Bergmann se narodil r. 1883
náek na Bertu Fantovou a skupinu lidí,
kterou vedla. Lidé ve skupinì B. Fantové v Praze, jeho výchova byla nìmecká, ale
byli právì ti, ke kterým R. Steiner chtìl mlu- ovládal a mìl rád i èetinu, s ní se setkával
vit, toti lidé se zájmem o dobový duchov- nejvíce v dobì letních prázdnin u prarodièù.
ní kulturní ivot, s jasným a filozoficky V dobì návtìvy koly ho spojovalo pøákoleným mylením, nikoliv odvráceni od telství s teprve mnohem pozdìji proslavedoby, v ní ili. Skupina Berty a Maxe Fan- ným Franzem Kafkou. Po maturitì studoval
tových tvoøila dokonce také souèást berlín- Bergmann rok chemii, pøeel ale k filozofii, která se stala jeho vlastním oborem. Stuské poboèky Theosofické spoleènosti.
Doba války byla pro obì sestry dobou doval u Martyho a byl s ním spøátelen (pomimoøádnì tìkou, pøestoe naplnìnou dobnì jako B. Fantová). Praha byla tehdy
obìtavou charitativní èinností. Fantová podle Franze Brentana jedním z mála mìst
navíc tìce nesla nepøítomnost svého zetì Evropy, kde se pìstovala jeho filozofie ve
H. Bergmanna, který se musel odebrat do stylu pøísné vìdeckosti. Bergmannova výe
armády. Fantová se sama rozhodla odejít zmínìná doktorská práce byla vìnována
jako dobrovolná zdravotnická sestra Èer- B. Bolzanovi.
Druhé tìitì Bergmannových duchovveného køíe na frontu, ovem kvùli mimoøádné nároènosti této práce u ní naplno vy- ních zájmù bylo spojeno se jmény Martin
puklo její u déletrvající onemocnìní led- Buber a Rudolf Steiner a datuje se od let
vin, z nìho se u nemìla uzdravit. Zemøe- 1909-1911. Buber mìl tehdy v Praze své
Tøi øeèi o idovství, o nich Bergmann
la tìsnì po skonèení války 18. 12. 1918.3
S její smrtí zanikla i jedna dùleitá kapi- prohlásil, e kdo je slyel, nadosmrti je netola v ivotì nìmecké Prahy. Ne nadarmo zapomene.
U v r. 1910 studoval Bergmann Steinpíe F. Kafka, dùvìrný rodinný pøítel Fantových, dva dny po její smrti M. Brodovi: erùv základní filozofický spis Filozofie
...tak jsem hned dostal tìkou ránu: ne- svobody a dále jeho popis cesty k dosanadálá smrt Berty Fantové, o které u asi ení zvýeného a prohloubeného tzv. nad-

smyslového poznání O poznání vyích
svìtù.
Bergmann se k theosofii a pozdìji
k anthroposofii dostal prostøednictvím Fantové, k ní mìl mimoøádnì blízký vztah.
Spojovaly je u od zaèátku století návtìvy
brentanovského krouku v kavárnì Louvre.
Rád také docházel k Fantovým, kde se seznámil se svou pozdìjí enou Elsou, dcerou Fantové. Velkou roli také sehrál v ivotì
Maxe Broda, který na nìj vzpomíná:
K mistrùm, od nich jsem se v dobì vysokokolských studií a v dalím desetiletí
nauèil nejvíc, patøí i mu, jen tehdy nezastával ádný uèitelský úøad. Ne tedy formálnì, zato vak ve skuteènosti byl jedním
z mých nejdùleitìjích uèitelù, jemu vdìèím
za smìrnice svého ivota, o nich jsem od
té doby nikdy vánì nezapochyboval. Tento mu byl a je Hugo Bergmann.7
Bergmann byl skuteènì mimoøádnou
osobností, která stála v èele sionistického
hnutí a reprezentovala filozoficko-humanistický proud uvnitø tohoto hnutí, který tolik
oslovoval napø. Broda. Steinera vyhledával
a ten si zpìtnì cenil jeho zájmu, pøestoe
nebyl èlenem Theosofické (ani Anthroposofické) spoleènosti. Bergmann byl také
úèastníkem mezinárodního filozofického
kongresu v Bologni roku 1911, kde vystoupil i Steiner se svým referátem o psychologických základech a noetickém postoji
theosofie. Kdy r. 1912 studoval v Berlínì,
mìl povolení úèastnit se èlenských veèerù
Theosofické spoleènosti. Sem ho jezdila
navtìvovat i Berta Fantová, která pak
o tìchto pøednákách v Praze referovala.
Bergmann Steinera vyhledával i v souvislosti s vlastní meditativní cestou k sebepoznání a sebevýchovì. Jeho deníky obsahují výòatky cvièení obdrených od R. Steinera.
Po tìkých letech války, která Bergmann proil na bojitích i v lazaretech, se
rozhodl pøestìhovat i s rodinou do Palestiny. O jeho tamní rozsáhlé práci vypráví Max
Brod. Bergmann se stal v Jeruzalémì nejdøíve knihovníkem a vybudoval ze skromných zaèátkù nejvìtí, nejobsanìjí a nejmodernìjí knihovnu na Støedním východì.
Poté byl øádným profesorem filozofie, dìkanem filozofické fakulty a prvním rektorem Jeruzalémské univerzity. Profesor David Flusser vyjádøil roku 1975 rok po Bergmannovì smrti jeho vztah k Steinerovi takto: Rozhodující událostí v Bergmannovì
ivotì nebylo pouze setkání s anthroposofickými kruhy, nýbr se samotným uèitelem
Rudolfem Steinerem ... Bergmann mìl zájem
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o mystická vysvìtlení Nového zákona a jeho
vìrnost tomuto hnutí byla veliká. Co to bylo,
co pøitahovalo tohoto vynikajícího filozofa
k tomuto uèení? Odpovìï se mi zdá být
pomìrnì jednoduchá: Filozof s náboenským sklonem, který hledal cestu k jiné
skuteènosti, byl tentý, který se zabýval
Kantovou filozofií. Otázka, kterou si kladl,
a kterou se snail celý ivot zodpovìdìt, byla
tato: Jak mùeme nalézt most mezi idealistickou filozofií na jedné a duchovním svìtem
za filozofií na druhé stranì, a právì pro
vytvoøení pevné základny duchovního svìta mu nedokázala pomoci ani bìná filozofie ani teologie. Nìkteré odpovìdi hledal
a nael v anthroposofickém smìru.8
Dùvody rozporù
v Èeské spoleènosti theosofické
a odlouèení anthroposofù
Poté, co se èetí theosofové v roce 1908
napojili na Theosofickou spoleènost v Adyaru, reprezentovanou Annie Besantovou,
a zároveò posílili svou spolupráci s pøedsedou nìmecké sekce Theosofické spoleènosti Rudolfem Steinerem, dostali se tím do
ohniska rostoucího napìtí. Besantová
a Steiner se v mnohém velmi liili. Jednalo
se jednak o rozdílné pojetí významu Jeíe
Krista v duchovním vývoji lidstva, dále ale
také o styl vedení Spoleènosti. Besantová
toti zaèala povaovat Theosofickou spoleènost za vhodný nástroj k íøení nového
náboenského hnutí, které spojovala s pøíchodem velkého náboenského uèitele
a Spasitele. Vybrala dokonce èlovìka, který
se mìl oním uèitelem stát, a pøipravovala
ho na jeho budoucí úlohu. Byl jím chlapec
Krinamurti (1895 - 1986), který se v pozdìjích letech stal v západním svìtì známým duchovním uèitelem, ovem po nìkolika letech spolupráce s Besantovou se osamostatnil a el zcela jinou cestou.
Èinnost Theosofické spoleènosti stále
více spoèívala v íøení názorù na pøíchod
uèitele, jinak øeèeno v agitaci pro nové náboenství. V lednu roku 1911 byl zaloen
Order of the Rising Sun (Øád vycházejícího slunce), který íøil atmosféru vítání
a úcty vùèi novému svìtovému uèiteli.
Vedle tohoto Øádu byl zaloen na konci
r. 1911 jetì Øád Hvìzdy východu, který
mìl podobný úkol. Tyto snahy rozdìlily
Theosofickou spoleènost na dva tábory,
z nich jeden je schvaloval a podporoval,
druhý je povaoval za holý nesmysl. Odpùrèí tábor reprezentoval R. Steiner, který
o tìchto snahách mluvil jako o absurdních
a mylných.

Propast ve Spoleènosti se
prohlubovala a vyvrcholila
vylouèením Rudolfa Steinera
a vìtiny èlenù nìmecké sekce
z Theosofické spoleènosti. Je
zajímavé, e se pøi hlasování
o vylouèení nìmecké sekce
z Theosofické spoleènosti jediná èeská sekce hlasování
zdrela. I z toho je zøejmá rozpolcenost èeských theosofù
Mathilda
mezi Steinerem a Besantovou.
Skuteènost, e byly tyto spory v Èechách aktuální, dokumentují napø. léta
1908-1909, kdy se v theosofickém èasopise
Lotus objevil èlánek A. Besantové Historický Kristus neb Jeí jako uèitel a lékaø.
Ve dnech 14. a 15. 12. 1909 vystoupil
naproti tomu R. Steiner s ji zmínìnými
kristologickými pøednákami.
V Praze zùstalo pøedsednictvo èeské
sekce vùèi prezidentce Besantové loajální.
Pøípravy pøíchodu nového svìtového uèitele neminuly ani Èechy. Také zde byl
zaloen Øád Hvìzdy východu, o èem
svìdèí napø. pøednáky Èeské spoleènosti
theosofické z 27. 12. 1914 s názvem Øád
Hvìzdy východu nebo z 5. 1., 19. 1. 1913,
èi 26. 12. 1914 O pøítím svìtovém uèiteli a O pøíchodu svìtového uèitele. Pouze
malá èást èlenstva vak povaovala za nutné vzhledem k této situaci z Theosofické
spoleènosti vystoupit.

ádnou funkci, dokonce se nestal jejím èlenem. Pùsobil v ní
pouze jako pøednáející a duchovní uèitel. Spolu s Bertou
Fantovou se v Mnichovì nacházela i Mathilda Schollová, 9 , dlouholetá Steinerova
spolupracovnice, vedoucí
theosofické skupiny (lóe)
v Kolínì nad Rýnem a èlenka
pøedsednictva nìmecké sekce
Schollová.
Theosofické spoleènosti.
U Fantové i Schollové padla slova Rudolfa
Steinera o zaloení nové - Anthroposofické
- spoleènosti na úrodnou pùdu.
B. Fantová pozvala M. Schollovou do
Prahy na cyklus pøednáek s názvem Úvod
do theosofie.10 Tak Mathilda Schollová
od 3. do 14. listopadu v Praze nejen pøednáela, ale také pøipravovala pùdu pro zaloení Anthroposofické spoleènosti. Její
stanovy Fantová pøedloila c. k. místodritelství rovnì na podzim roku 1912.
Anthroposofická spoleènost se nejdøíve
oficiálnì nazývala Deutsche anthroposophische Gesellschaft Bolzano in Prag
(Nìmecká anthroposofická spoleènost Bolzano v Praze). Na konci r. 1914 bylo vzhledem k èeským èlenùm z názvu spoleènosti
vynecháno slovo Deutsche. Spoleènost se
tedy jmenovala Anthroposophische Gesellschaft Bolzano in Prag.11
V øíjnu 1913 vznikl Vzdìlávací spolek
Studium, který sdruoval pøedevím èesky
Vznik
mluvící anthroposofy a který se 1. 9. 1915
Anthroposofické spoleènosti Bolzano
pøejmenoval na Anthroposofickou spoa Anthroposofické spoleènosti Studium leènost Studium. Èleny pøedsednictva byli
Berta Fantová strávila druhou polovinu srp- Ludìk Pøikryl (pøedseda), Kamil Tøeòák
na roku 1912 v Mnichovì, kde se konalo (jednatel), Jiøí Brabínek (zapisovatel), Václav Dvoøák (pokladník), Jan
nìkolik Steinerových pøednáZmatlík (knihovník). O vznikových kurzù a kde byla také
ku této skupiny je toho bouvedena jeho tzv. mysterijní
huel známo jen velmi málo.
dramata. Zde také Rudolf SteiÈlenkou spoleènosti byla ale
ner poprvé navrhl, aby se kvùi sestra Fantové Ida Freunli nepøekonatelným rozporùm
s adyarskou spoleèností zaloila samostatná Anthroposoð Dokonèení
fická spoleènost. Steiner v této
Hugo Bergmann.
na dalí stranì v rámeèku.
nové spoleènosti nepøevzal
Zusammenfassung
Im Aufsatz Die Entstehung der anthroposophischen Gesellschaft in Prag wird der Einfluss der anthroposophischen
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners auf bestimmte Kreise und Persönlichkeiten des deutschsprachigen Prags geschildert.
Es handelte sich vor allem um Berta Fanta (1866-1918), eine hervorragende Persönlichkeit Prags um die Jahrhundertwende. Sie stand als eine ausserordentlich gebildete und kulturell interessierte Frau im Mittelpunkt des sog. Fanta-Kreises, eines literarisch-philosophischen Salons am Altstädter Ring, an dem die bekanntesten Persönlichkeiten deutscher
Kultur Prags (z. B. Kafka, Brod, Werfel, Bergmann, Einstein) teilgenommen haben. Zusammen mit ihren Familienangehörigen hat sie gegen das Jahr 1910 eine Gruppe gebildet, die sich verstärkt mit Steiners Anthroposophie auseinandersetzte. Aus dieser Gruppe ist dann der Impuls entstanden, sich von der orientalisierenden Theosophischen Gesellschaft
endgültug zu trennen und eine auch organisatorisch selbständige Anthroposophische Gesellschaft zu begründen. Das ist
im Herbst 1912 unter dem Name Deutsche anthroposophische Gesellschaft Bolzano in Prag geschehen. Ein Jahr später
folgte dann auch die Gründung des Vereins Studium, der dann zur Grundlage einer eher tschechisch sprechenden anthroposophischen Gesellschaft wurde.
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Váená redakce,
s velkým zájmem jsem si v Dingiru 4/2007
pøeèetl èlánky týkající se evoluce, nebo je
to téma, které z hlediska své pùvodní profese (chemie) dlouhodobì sleduji. Take
vím napø. velmi dobøe, co je to 2. zákon
termodynamiky, entropie atp. A je pøíjemné zjitìní, kdy religionisté (tampach,
Hoek) pouijí tyto pojmy naprosto pøesnì. Nìkteré vìci mohly být pøesto pojaty
pøesnìji èi podrobnìji. Dovolte mi k tomu
nìkolik poznámek:
1. Je zásadní rozdíl mezi mikroevolucí
(co jsou limitované zmìny genetického
kódu, které nikdo nezpochybòuje) a makroevolucí. Omyl Darwinovy koncepce spoèíval právì v tom, e jevy mikroevoluce extrapoloval do konceptu makroevoluce, ani
pro to pøedloil postaèující dùkazy. Mantra
pøírodního výbìru takovým dùkazem
urèitì není.
2. Makroevoluce, resp. od ní odvozený pojem evolucionismus (s pøesahem do oblasti metafyziky) je koncept ideologické, nikoli
vìdecké povahy, je to moderní náboenství
tìch, kteøí vycházejí z pozice materialistického naturalismu. Nic jiného jim ostatnì
ani nezbývá. Mají na to právo, ale není to
vìda. Je to pouze nepodloená hypotéza,
ð

která tvrdí, e se nìco stalo tak, jak se to
v ádném pøípadì stát nemohlo. K tomu dvì
citace od prof. Johnsona: Cílem je poskytnout kompletní naturalistický obraz reality, který je definován úsilím úplnì z nìho
odstranit Boha. Fyzici a kosmologové jsou
v tomto ohledu lidmi náboenského raení,
ale jejich náboenstvím je vìtinou vìda
samotná, a jediný pøíbìh stvoøení, který
uznávají, je realita pøístupná vìdeckému
zkoumání. (Reason in the Balance, 1995)
Darwinistická evoluce je nápaditý pøíbìh
o tom, kdo jsme a odkud pocházíme, co je
tak øíkajíc mýtus o stvoøení... Moderní lidé
se dozvídají, e jsou produktem slepého pøírodního procesu, který nemá ádný cíl a vùbec se o nì nezajímá. (Spor o Darwina,
1996).
3. Falzifikace evoluèní teorie (dle Poppera) byla podle mého názoru provedena právì za pouití principu neredukovatelné sloitosti (Behe, Darwinova èerná skøíòka),
který klasický teleologický argument pøenesl z roviny metafyziky na (testovatelnou)
rovinu vìdy. K tomu napø. citace z Wellse:
Pøedstava, e sloité biologické struktury
ivota vybublaly z prebiotické polévky... je
ta nejsterilnìjí a nejsmìnìjí pøedstava
v historii lidského poznání. Inspirovala
vechny zjednoduující jalovosti 20. stole-
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dová. Spolek se ke studiu scházel dvakrát
týdnì. Vedoucími studijních skupin byli
L. Pøikryl a K. Tøeòák.12
Organizaèní nejednotnost anthroposofù trvala i po první svìtové válce. Rozdìlení bylo dáno zpoèátku spíe jazykovou odliností, pozdìji, po Steinerovì
smrti, i rozdílným pojetím anthroposofie.
Z anthroposofických podnìtù vak po roce
1918 vznikla øada praktických i umìleckých odvìtví a zaøízení, co významnì pøispìlo i k zájmu o anthroposofii jako takovou. Za zmínku stojí mimo jiné rozvoj
pohybového umìní eurytmie, pokusy
o aplikaci waldorfské pedagogiky, èi
zaloení farmaceutické firmy Weleda.
Tento zájem o anthroposofii pøeil i dobu
totalitních reimù a umonil rozvoj
anthroposofických iniciativ po roce 1989.

4 Brod, M.: Kafka F., Eine Freundschaft, Briefwechsel,
Frankfurt, 1989, S. 254-255. Tyto øádky svìdèí o Kafkovì mimoøádnì blízkém vztahu k Bertì Fantové. Jak
známo, zajímal se Kafka v letech 1910 a 1911 i o Steinerovu anthroposofii a rozhodl se s ním setkat. O tomto
setkání vydávají svìdectví jeho deníky. Více k tématu
vztahu Kafky k anthroposofii viz: Zdrail T.: Poèátky
theosofie a anthroposofie v Èechách. Bøeznice: Ioanes.
1997, S. 68-72
5 Reuveni, A.: Berta Fanta, in: Das Goetheanum,
12. 12. 1993, S. 516.
6 Bergmann, H.: Das philosophishe Werk Bernard Bolzanos, Praha, s. d.
7 Brod, M.: ivot plný bojù, Praha, 1966, str. 216-217.
8 Ben-Zadok, B.: Reine Idee und sittliche Tat, H. Bergmann zum Gedenken (1883-1975), in: Die Drei, 1984/
10, S. 737-745.
9 Meffert, E.: Mathilde Scholl. Biographie - Dokumente
und Schriften, Dornach, 1991.
10 Èeská spoleènost theosofická, 2. odd. SÚAr, fond PP,
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Dr. Tomá Zdrail (*1973) vyuèuje pedagogiku, psychologii a antropologii na Svobodné vysoké kole ve
Stuttgartu (SRN), vìnuje se waldorfské pedagogice, anthroposofii a historii anthroposofického hnutí.

tí. (Jonathan Wells: Darwinismus a inteligentní plán, 2007).
4. A jetì poznámku k tvrzení v èlánku
Attily Kovácse, e v Koráne sa nehovorí
o presnej dobe trvania stvorení, take
Yahia otázce nové èi staré Zemì nemusí ani èelit. Mám za to, e to tak není,
protoe Korán nejménì na osmi místech obsahuje vere (vliv Genese?) o stvoøení svìta v esti dnech: 7:52; 10,3; 11:9; 25:60;
32:3; 45:15; 50:37; 57:4. Jedna citace jako
pøíklad (50:37): Stvoøili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v esti dnech, ani
se nás dotkla únava. Myslím, e si tato
skuteènost zaslouila redakèní komentáø èi
poznámku.
Závìrem bych dodal, e evoluci a stvoøení vidím v podobném vztahu jako napø.
islám a køesanství: jako dva navzájem nesluèitelné pohledy na svìt, èím jsou dány
i monosti a limity pøísluné diskuse.
S pøátelským pozdravem

Josef Potoèek,
Hradec Králové
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JAK PØEVÉST NAE VYKOUPENÍ
DO SKUTEÈNÉHO IVOTA
Mnozí køesané jsou v mnoha, ne-li ve vech oblastech ivota nemocní, neastní a poraení. A to i pøes to,

co pro nì Jeí Kristus udìlal na golgotském køíi, kde Bùh zajistil celému lidstvu vykoupení z høíchu, bídy,
nemoci i smrti! Boí slovo øíká, e znovuzrození vìøící jsou nová stvoøení v Kristu Jeíi, (2. Kor. 5:17), která
mají vìèný ivot a Boí pøirozenost (1. Jan 5:10-13). Jako vìøící u jsou vysvobozeni ze satanovy moci a pøeneseni
do Boího království (Kol. 1:12-14). Jestlie je to pravda, jak je moné, e mnoho køesanù vypadá, chová se
a mluví, jako by nebyli v Boím království? Je to proto, e spasení se nestalo v jejich ivotì realitou.

NAŠE VYZNÁNÍ NÁM VLÁDNOU
Duchovní zákon, který si jen málo lidí uvìdomuje øíká, e NAE VYZNÁNÍ NÁM VLÁDNOU! Nikdy se nedostane nad to, co vyznává  a u jsi spasený nebo ne. V Markovi 11:23 Jeí øíká, e mùeme mít cokoliv
øekneme, pokud nebudeme v srdci (duchu) pochybovat, ale vìøit a svými ústy to vyznávat. Neøekl vìøte HLAVOU
a vyznávejte ÚSTY, ale vìøte SRDCI (duchu) a vyznávejte ÚSTY!
To je dùvod, proè existuje tolik lidí, kteøí jsou po celý ivot èleny církve, v hlavì nosí znalosti z Bible, ale
pøesto konèí ztraceni v pekelných hlubinách. Neuposlechli toti Boí slovo mluvící v Øím. 10:9,10 o spasení:
Vyzná-li ústy svými Pána Jeíe a SRDCEM svým (ne hlavou), UVÌØÍ-LI, e jej Bùh vzkøísil z mrtvých,
spasen bude. SRDCEM se zajisté vìøí k spravedlnosti, ale ÚSTY vyznání se dìje ke spasení.“
VYZNÁNÍ FUNGUJE VE VŠEM
Zákon vyznávání neplatí jen pro spasení, ale pro ve, co tì v ivotì potká  vìci DOBRÉ i PATNÉ. V Markovi
11:23 Jeí øíká  a nepochyboval by v srdci svém, ale vìøil by, e se stane, cokoli dí, stane se jemu tak, co by
koli øekl. Nìkteøí lidé mají víc víry v satana ne v Boha. Celým svým srdcem vìøí a ústy vyznávají: Jak se ve
mìstì objeví chøipka, hned ji chytnu. A protoe tomu vìøí a øíkají to, tak chøipku dostanou. Místo, aby srdcem
vìøili a ústy vyznávali: Jeí na sebe vzal moje slabosti a nesl moje nemoci podle Matoue 8:17, take zakazuji
jakékoliv nemoci vstoupit do mého tìla! Pøísloví 6:2 øíká, e jsme chyceni øeèmi svých úst. Vyznávej nemoci
a trápení a bude je mít! ZÁLEÍ NA TOBÌ!
ROZVÍJEJ SVOU VÍRU
Vyznání je jednou z nejdùleitìjích èástí ivota víry. Pokud chce vybudovat silnou víru, neustále vyznávej, co
pro tebe Bùh dìlá a co tobì øíká Boí slovo. Èím víc bude mluvit o Jeíi, tím pro tebe bude reálnìjí. Vyznávej,
co Boí slovo øíká o tobì a o tvojí situaci, i kdy tomu nedokáe právì teï vìøit. Vdy víra pøichází ze slyení
skrze slovo Boí (Øím. 10:17). Vyznávej to dostateènì èasto a døíve èi pozdìji se víra usadí ve tvém srdci, protoe
bude slyet Boí slovo z vlastních rtù. Dostaneš pak cokoliv, èemu vìøí v srdci a co vyznává ústy.
VYZNÁVÁNÍ VE VÍØE TVOØÍ REALITU
Bible je právní dokument zpeèetìný Jeíovou krví. Bùh u udìlal vechno, aby nám vechna biblická zaslíbení
zákonnì patøila. Záleí ale na tvé víøe a tvém vyznávání, nakolik budou ve tvém ivotì fungovat. Bùh chce,
abychom znali a skuteènì proili to, co pro nás pøipravil. A u nám øekl, jak k tomu máme dospìt  skrze jeho
Slovo. Projdi tedy Písmo, zvlátì Nový Zákon a najdi tam vere se slovy v Kristu, v nìm, skrze nìho apod.
Zaèni si je pøivlastòovat a vyznávej je ústy. Øíkej: Toto je moje, toto jsem v Kristu. Tak se ti vykoupení
v Kristu Jeíi stane realitou. V duchovním svìtì je to ji skuteèné. My ale chceme, aby se to stalo skuteèností
i ve svìtì fyzickém, kde ijeme v tìle. Fyzické uzdravení nebudu potøebovat, a se dostanu do nebe, potøebuji
ho teï. Peníze nebudu potøebovat v nebi, ale potøebuji je tady. I vysvobození ze satanova otroctví potøebuji
právì teï, na zemi, kde dnes iji!
Z traktátu Jima Kasemana, který vydala církev Voda ivota na zaèátku roku 1991.
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