KONEC SVÌTA
A BUDOUCÍ BLAENOST
Zdenìk Vojtíek
K èlovìku patøí pohled do budoucnosti, a tedy nadìje, nebo pøedevím díky
nadìji je moné zvládnout pøítomné obtíe. A i kdyby se je zvládnout nepodaøilo, je tu zase nadìje, která èlovìka pøes potíe tohoto svìta pøenáí do
oblastí, kde u ádné obtíe nejsou. Tyto lidské nadìje, které pøesahují obzor
smyslové zkuenosti, jsou pojmenovávány a iveny v duchovních tradicích.
Ty obsahují a èasto bohatì rozvíjejí své eschatologie, tedy nauky o posledních vìcech (øecky eschata). A eschatologické nauky (spíe ale jen jejich
nepatrná èást) jsou tématem posledního èísla èasopisu Dingir v jeho 9. roèníku.
Na malé ploe (nebo více èasopisecký èlánek nedovoluje) srovnává
eschatologie svìtových náboenství Ivan O. tampach a shledává shody
a rozdíly. V èlánku jde o nadìji jednotlivce (o tzv. individuální eschatologii)
i o svìtové závìreèné události. Pro takové pojetí kolektivní (svìtové) eschatologie, v nìm je oèekáván vìk nebo øíe pozemské blaenosti, se uívá pojem
milenialismus. Tímto pojmem, základní typologií milenialismu a podobami
mileniálních nadìjí se zabývá Zdenìk Vojtíek v ústøedním èlánku tématu.
Nìkteré mileniální nadìje jsou apokalyptické. V bìné øeèi tento pojem
odkazuje na katastrofy, podobné tìm, které jsou popsány v Apokalypse,
v poslední knize køesanského Nového zákona. Apokalypsis je prvním
slovem této knihy a znamená odhalení, odkrytí èi zjevení. Dramatické
dìje, které byly zjeveny køesanu Janovi a které jsou v této knize obsaeny,
mohou slouit také jako nástroje sebepoznání. Tvrdí to ve svém èlánku
psychoterapeut Prokop Reme, který s tìmito pøíbìhy ve své praxi pracuje.
Rozsah èasopisu dovolil podrobnìjí èlánky jenom o dvou významných
mileniálních hnutích: Adam Fier pøipomíná okolnosti vzniku køesanského
adventního hnutí a sleduje jeho nejivìjí vìtev - Církev adventistù sedmého
dne - a do souèasnosti. Profesor Univerzity Karlovy Vladimír Sadek zase
krátce shrnuje mohutné idovské mesiáské hnutí abtaje Cvi.
S tématem tentokrát souzní nejen rozhovor, v nìm mariánské mileniální
oèekávání pøedstavuje vydavatel a organizátor Frantiek Mráèek. Nebyl
v tom ádný redakèní zámìr, ale k tématu se více èi ménì vztahují témìø
vechny dalí èlánky tohoto èísla: mileniální oèekávání, spjatá s èeským
národem, mìla mystièka Alma Excelsior, o ní pojednává èlánek na
následujících stranách. Ze silného oèekávání brzkého druhého pøíchodu Krista
vyrostlo hnutí uzavøených bratøí i hnutí Víry, o nich se zmiòuje domácí rubrika.
Mileniálními motivy je ale prodchnuta i dalajlamova mise na Západ, zmínìná
v rubrice události. Tak bychom mohli pokraèovat, ale i z tohoto výètu je
jasné, e s milenialismem se mùeme setkat doslova na kadém kroku. Po
n
pøeètení tohoto Dingiru si to moná budeme trochu více uvìdomovat.
PhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem na Husitské teologické fakultì UK a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Zodiakální kola Almy Excelsior - moravská varianta Steinerovy antroposofie

VE ZNAMENÍ
FILADELFICKÉ KULTURY
Robert Bezdìk

Na pøelomu 20. a 30. let 20. století vznikla v Boskovicích esoterní náboenská skupina s názvem
Zodiakální kola. Její zakladatelka psala pod spirituálním pseudonymem Alma Excelsior. Svou
duchovní nauku koncipovala pøedevím na základì antroposofie Rudolfa Steinera. Jednotlivé
antroposofické pøedstavy doplnila vlastními duchovními vizemi a proitky a ve shodì s nimi
je také interpretovala.
Alma Excelsior za svùj ivot napsala
Své stoupence má Alma Excelsior v rámci
celkem
nìkolik desítek rùznì rozsáhlých
Zodiakální koly i mimo ni také v souèasprací.
Nebyly
ovem publikovány veøejnì,
nosti. Mediálnì nejznámìjí osobností
nýbr
její
pøíznivci
je rozmnoovali v dez prostøedí této skupiny byl (a zøejmì jetì
sítkách
kusù
jako
èíslované
strojopisy pro
stále je) bývalý moderátor pøedpovìdi povlastní
potøebu.
Teprve
v
90.
letech vydal
èasí Ján Zákopèaník. Z veøejnì publikujících
Frantiek
Venzara
kninì
tøi
její tituly. 2
osob se k odkazu Almy Excelsior hlásí
Spisy
Almy
Excelsior
lze
podle
obsahu
Frantiek Venzara a Karel Funk. I oni vak
rozdìlit
do
nìkolika
okruhù.
Pro
poznání
zmiòují pouze vybrané aspekty její nauky.
Vìtí èást uèení i rituálù Zodiakální koly nauky Zodiakální koly jsou dùleitá pøeje stále pøed veøejností utajována z obavy devím pojednání o stvoøení, vývoji a strukpøed nepochopením, zkreslováním èi ze- tuøe svìta a èlovìka. Tento okruh èasto bez
výraznìjích zmìn pøejímá a kopíruje pøísmìòováním.
sluná spirituální schémata teosofie a anAlma Excelsior
troposofie.
Alma Excelsior se narodila jako Marie ForDalím nosným tématem nìkolika strománková 2. listopadu 1887 v Brnì. V roce jopisù je význam èeského národa a zdejího
1906 se provdala za profesora brnìnského geografického prostoru pro nastávající dugymnázia Jana Kubitu. Manelství se vak chovní epochu. I zde je inspiraèním zdrojem
pro ni stalo utrpením, uvaovala dokonce antroposofie, konkrétnì Steinerova dílèí
Alma Excelsior.
o sebevradì a pozdìji tuto svou ivotní zmínka o významné spirituální úloze Sloperiodu charakterizovala jako mystickou vanù v budoucnosti. K pochopení mylen- souvisejícími informacemi. Autorka mnohdy
smrt. Po manelovì úmrtí v bojích první kového svìta Almy Excelsior je také dùle- odbíhá od hlavního tématu a dìlá odboèky
svìtové války se rozhodla vìnovat výtvarné itá skupina spisù, jejím obsahem jsou její takovým zpùsobem, e velmi znesnadòuje
èinnosti. Své malíøské schopnosti zaèala vlastní duchovní vize a proitky. Mení po- orientaci v daném díle.
Specifické dílo Almy Excelsior si v èesv roce 1918 rozvíjet pod vedením kyjovské èet strojopisù obsahuje modlitby, mantry,
kých
zemích nalo sice øadu pøíznivcù,
akademické malíøky Marie Gardavské magické prùpovìdi a popisy urèitých rituálù
ovem
mezi ostatními esoteriky se pøíli
(1871-1937). Obì eny se na podzim roku pro stoupence Zodiakální koly.
dobré
reputaci
netìí. Za vechny je moné
Vìtina titulù se ovem vìnuje znaènì
1918 pøi spoleèném duchovním záitku na
citovat
názor
popularizátora
hermetických
Hostýnì sblíily a zaèaly spoleènì ít detailním popisùm jednotlivých oblastí
nauk
Milana
Nakoneèného:
Autorka
v Boskovicích. Zde také Alma Excelsior zodiakálního systému a pùsobení zdejích
(Alma
Excelsior)
byla
osudem
tìce
zkouzískávala své první významnìjí duchovní duchovních bytostí v souvislosti s duchovená
a
nepochybnì
povahovì
ulechtilá
vize, zaèala psát své knihy a pùsobit jako ním vývojem ákù koly. Tyto práce s výduchovní uèitelka pro postupnì se rozrùs- raznými astrologickými asociacemi fakticky ena, ale její literární projevy jsou fantastající kruh ákù. V roce 1927 Gardavská jen doplòují a roziøují základní témata magorie, obsahující nespojené fragmenty
Almu Excelsior opustila, nebo nesouhlasila pøedchozích zmínìných okruhù. Nìkteré z rùzných esoterických systémù.3 Také
s interpretací jejích vizí a dalí souití se spisy Almy Excelsior jsou výraznì didak- èetí antroposofové její názory vesmìs odukázalo jako nemoné. V téme roce se Ku- tické, kladou dùraz na systematické výèty mítají nebo zcela ignorují.
bitová sblíila s pøíznivcem svého uèení a formálnì se blíí vìdeckému stylu. Jiné
Janem Dlabalem, který se postupnì v rámci jsou plné poetického patosu a barvitých Tajná duchovní vìda
systému nauky stával stále dùleitìjí oso- fantastických obrazù. To platí obzvlátì Alma Excelsior charakterizovala svou nabou. Alma Excelsior zemøela 29. èervence o vizionáøsky zamìøených spisech. Celkovì uku jako tajnou èi duchovní vìdu. Definojsou tyto spisy èasto zahlceny vzájemnì ne- vala ji jako zkoumání duchovních zákonù
1956 v Brnì.1
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neviditelného (nadsmyslového) svìta, jen
svým pùsobením umonil vznik a vývoj
svìta viditelného (zjevného). Exaktní vìdu
pokládala za svého druhu ménìcennou,
protoe vychází pouze z lidských zkueností
a chybí jí hlubí pøesah. Pøíli prý pracuje
s pouhými hypotézami a pøedpoklady,
zatímco duchovní vìda získává pøímé
poznání z duchovních svìtù bez pokusù.
Jako formy spojení s duchovními svìty
rozliovala po vzoru Steinera imaginaci
v podobì vidìní obrazù, inspiraci jako
slyení Slova od duchovních bytostí a intuici ve smyslu vnímání duchovních tvùrèích
sil. Orgány duchovního poznání oznaèovala
Alma Excelsior stejnì jako teosofové a antroposofové pojmem lotusy (nikoli lotosy)
a podrobnì propracovala rùzná schémata
jejich vývoje a pùsobení. 4
Alma Excelsior stejnì jako Steiner vìøila, e k opakovaným vtìlením nedochází
pouze u ivých bytostí, ale také u planet.
Minulá i budoucí vtìlení Zemì v celkovém
poètu sedmi nazývala kosmickými dny.
Sedm kosmických dní a est nocí (pauzy
mezi jednotlivými vtìleními) tvoøí jednu
Manvantaru. Sedm tìchto celkù zase dává
dohromady jednu Manumanvantaru se
ètyøiceti devíti dny a toto seskupování do
stále rozsáhlejích celkù pokraèuje opakovanými násobky èísla sedm a k jedné Taovestromanvantaøe. Tìch je opìt sedm a jedna se skládá z 5 764 801 kosmických dnù.5
Alma Excelsior tak oproti Steinerovi nastínila jetì mohutnìjí obraz kosmických
dìjin, který ovem u dále nespecifikovala.

Pantakl èili velká peèe kontrolních Geniù hierarchických bytostí domù Kozoroha. Pantakly v Zodiakální kole pøedstavují peèetì, støeící vstup do urèitých
duchovních úrovní. Jde o magické obrazce, které se pouívaly pøi rituálech
a také k ochranì èlenù koly.
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Svými pøesnými výèty trvání jednotlivých
epoch a jejich mnostvím se spíe blíí
teosofickým a indickým kosmologickým
pøedstavám.
V souèasné (v poøadí ètvrté) zemské
inkarnaci rozliovala Alma Excelsior opìt
jako Steiner sedm hlavních dob: v minulosti
- polární, hyperborejskou, lemurskou,
atlantskou, v souèasnosti - árijskou, a v budoucnosti dobu sedmi peèetí a dobu sedmi
pozounù. Oznaèovala je jako zemské
epochy. U páté doby dala pøednost starímu
teosofickému oznaèení árijská místo Steinerovy doby poatlantské. V jejím rámci
stejnì jako Steiner líèila vývoj od indické
kultury pøes perskou, egyptskou, latinskoøeckou a po anglo-sasko-germánskou.
Zatímco vak Steiner poèítal s existencí této
kultury a do roku 3 573, Alma Excelsior
u byla pøesvìdèena o zaèátku esté kultury
v rámci árijské doby. Oznaèovala ji vìtinou
jako Filadelfickou kulturu Slovanskou.
Poèátek této slovanské epochy spojila
Alma Excelsior s konkrétní historickou
událostí prohláení samostatnosti malých
evropských národù na kongresu v americké
Philadephii 23. øíjna 1918. Apokalyptickou
peèe esté kultury zde mìl svým projevem
zlomit první èeskoslovenský prezident
Tomá Garrigue Masaryk.6 Cílem této kultury má být rozvinutí slovanského impulsu
sbratøení národù a ustanovení království
boího na zemi jako projevu svobody a míru. Církev ve Filadelfii, uvedená ve Zjevení
Janovì,7 má pøedstavovat duchovní nauku
této doby, její podstatou je sbratøení vech
ve vìdomí Velásky. Zatímco rysem pøedchozí kultury bylo racionální mylení, nyní
nastává období lásky. Slované mají pro tuto
úlohu vzhledem ke svým pøedchozím inkarnaèním zkuenostem nejvhodnìjí
povahu, která se vyznaèuje poddajností,
mìkkostí i nadením.8
V Èechách a na Moravì byly podle Almy Excelsior uchovány ojedinìlé duchovní
síly, které se vztahují k prasemitskému
etniku, je stálo i podle Steinera u zrodu
nynìjí doby árijské. Tuto kontinuitu mìlo
ztìlesòovat dlouhotrvající idovské osídlení
obzvlátì v Praze a Boskovicích. Mezi idovské obyvatele Boskovic se dokonce mìli
inkarnovat stráci Archy úmluvy a nìkteøí
starozákonní proroci. Také lva z èeského
státního znaku vnímala v souvislosti
se zodiakálním znamením Lva, které má
vládnout souèasné zemské inkarnaci. Tvar
lva nacházela i v reliéfu tehdejí ÈSR, jeho
ocas v podobì Podkarpatské Rusi mìl smìøovat do oblasti jiního Ruska, jako místa

Boská hierarchie
podle Almy Excelsior.

zrodu pøítího duchovního centra. Èechy
pak mají být pøímoøskou výspou nastávající
slovanské kultury, protoe západní Evropa
bude zaplavena vodou stejnì jako kdysi
Atlantida.9
Alma Excelsior ve svých spisech také
vylíèila znaènì komplikovaný systém duchovního svìta s mnostvím rùzných, vzájemnì se prostupujících, úrovní. V nich mají
ít rozmanité duchovní bytosti, jejich
vzájemné hierarchické vztahy jsou neménì
sloité a nepøehledné. Jejich jména jsou
èasto neobvyklými sloeninami, pøevzatými
z rùzných náboenství a jazykù. Nejvýe
stojí odvìké bytí Augmohathátor (AUGM),
neboli ohnivé Tao,10 které se rozdìlilo z neviditelného centra do sedmi Trojplamennù.
Tìchto sedm duchù èi synù AUGM nazvala
jménem Vestrojáhve. V kadém z nich je
pøítomná trojpodstata boské trojice Otce, Matky a Ducha svatého. Sedmým
synem AUGM, stvoøitelem jedné sedminy
naí èásti vesmíru, je Vestrojáhve Zakaj
(VJZ).
Alma Excelsior také èasto zmiòovala
postavu Pistis-Isis-Peri Sophia, která ztìlesòovala urèitý nií boský projev a mateø
ský princip. Jméno Pistis pøedstavuje aspekt
moudrosti, Isis lásky a Peri síly. Oznaèovala
ji také jako zodiakální pannu a boskou
duevní bytost. Cítila se s ní zøejmì bytostnì spøíznìna, nebo P. I. P. Sophia ji také
èasto provázela jako spirituální vùdce
duchovními svìty a vizemi. V kosmologic-
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nìkdo oznaèuje za jakéhosi vedoucího
ákù, bývá to vìtinou jen nezvládnutí
osobních ambicí. Kadý ák má pracovat
samostatnì. Jen v nìkterých oblastech pùsobí organizaèní vedoucí kvùli praktickým
èinnostem (kopírování textù), kteøí vak
s duchovním vedením nemají nic spoleèného. Èlenové si navzájem mohou pomáhat
a vysvìtlovat rùzné aspekty nauky, ale ádné
pravidelné organizované schùze se nepoøádají. Vìtinou se po dohodì konají jen obèasné informativní schùzky starích ákù pro
nové. Jedno ze základních pravidel nauky
má znít: Nevidìni a neslyeni, nepoznáni
a nectìni budeme dennì pracovat od svého
oltáøe ve prospìch lidstva.
1

2

3

Signatury Zodiakální koly. Signatura (signum) je jakýsi podpis èi identifikaèní znak
jednotlivých duchovních bytostí, prostøednictvím nìho je moné tyto bytosti vyvolat.
1 - Tabulka magických sigen planetárních sedmi planet kosmického zøízení; 2 Tabulka magických sigen planetárních vládcù, planetárních Geniù pìti planet makrokosmických a 3 - Tabulka magických sigen planetárních duchù Formy, Geniù pìti
planet makrokosmického zøízení.

kých schématech Almy Excelsior se vak
také hojnì objevují rùzní Jáhvové, Géniové,
Amenové, ale té Bódhisattvové èi Buddhové. Vìtinou vystupují ve skupinách po
dvanácti nebo dvaceti ètyøech a ijí v rùzných sférách duchovního svìta.11
Zodiakální kola
Zodiakální kola vdy pùsobila ve skrytosti
pøed vnìjím svìtem. Je proto velmi obtíné
zjistit cokoli o formì a obsahu její èinnosti
z minulosti i souèasnosti. Ze spisù Almy
Excelsior lze vyèíst jen nìkteré torzovité
údaje. Ústøedí Zodiakální koly bylo v Boskovicích, kde Alma Excelsior ila, pøednáela a organizovala vekerou èinnost.
Obèas pøednáela i v Brnì. Èlenové koly
zøejmì pøedevím studovali její spisy,
úèastnili se jejích pøednáek a spoleèných
i individuálních rituálù a modliteb. V rámci
koly existovalo podobnì jako v jiných esoterních skupinách nìkolik stupòù výuky
a zasvìcení.
Bìhem druhé svìtové války vnìjí èinnost koly ustala a konaly se obøady za
ochranu ákù a jejich rodin a za mír. Pøíchod
ruských vojsk byl uvítán jako potvrzení
vítìzství slovanské kultury nad germánskou.
Rok 1948 a nástup komunismu byl ovem
opìt vnímán jako nové ohroení nauky. Po
roce 1948 se kontakt autorky se áky omezil, nebo Alma Excelsior byla údajnì
hlídána a vyslýchána státní bezpeèností. Po
smrti Almy Excelsior se její spisy tajnì
pøedávaly, ruènì opisovaly i vázaly do knih.
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K 20. kvìtnu 1996 se oficiálnì u èeského
Ministerstva vnitra zaregistrovala organizace pod názvem Vìdecká duchovní spoleènost Zodiakální kola jako neziskové zájmové sdruení se sídlem v Boskovicích v Tyrovì ulici è. 11. Podle vyjádøení
Karla Funka12 je celá nauka Zodiakální koly
v souladu s Poøadem kolení koncipována
do jednotlivých roèníkù èi okruhù, které se
mají dodret a nepøedbíhat, aby bylo zabránìno nepochopení. Nauka je stavìna tak,
e k oèistným praktikám na urèité období
(okruh) se ètou pøísluné knihy. Ani v jejich
ètení by se nemìlo pøedbíhat bez pøedepsané práce na sobì. Pøi pøijetí do koly by
mìl být zasvìcujícímu udìlen souhlas z duchovního svìta se zasvìcením zájemce.
Protoe ale vìtinou chybí spolehlivý kontakt nahoru, je nutné aspoò opakovanì
vznáet prosby a èekat na nìjakou nápovìdu, tøeba v podobì pøekáky, která se
zájemci postaví do cesty v den, kdy mìl být
pøijat.
Zodiakální kola jako instituce prý
vlastnì ani neexistuje. Jednotliví áci pouze
pøedávají uèení dalím, pokud to uznají za
vhodné. Poèet ákù lze tìko odhadnout,
protoe existují mnohé vìtve, o kterých druzí nevìdí. ádná centrální evidence není
vedena. V období komunismu byly ákù
øádovì snad desítky, nyní moná u stovky.
Znají se navzájem spíe jen z urèitého regionu, aby si pomáhali v opatøování pøísluných materiálù. Skuteèné centrum je pouze
v duchovním svìtì. Pokud se prý obèas

Frantiek Venzara
Na poèátku 90. let zaèal vybrané èásti uèení
Almy Excelsior veøejnì popularizovat
Frantiek Venzara. Narodil se v roce 1926
v Domaovì nad Bystøicí, vystudoval práva
a jako podnikový právník byl také zamìstnán a do okamiku, kdy podepsal Chartu
77. Poté pracoval a do dùchodu manuálnì
na stavbách silnic. V souèasnosti ije ve
tìpánovì u Olomouce. Po rodièích byl
pùvodnì registrovaný katolík, ale po seznámení se s uèením Almy Excelsior øímskokatolickou církev opustil. Sám tvrdí, e
Almu Excelsior osobnì neznal a s jejími
spisy se seznámil u svého souseda, od nìho
je také získal. Pozdìji prý poznal nìkteré
starí áky Almy Excelsior. Po urèité dobì
vak zjistil urèité nesrovnalosti mezi naukou a skuteènou situací nìkterých ákù
a kontakty se èleny Zodiakální koly pøeruil.13
Vedle popularizace spisù Almy Excelsior
zaèal v regionálních novinách, na Internetu
i v samostatných publikacích prezentovat
také své vlastní mylenky. Jako organizaèní
základnu pro íøení svých názorù zaloil
roku 1990 dobrovolnou spoleèenskou organizaci Sdruení pøátel morálního Zákona (SPMZ) se sídlem v Pøerovì a pozdìji
ve tìpánovì. Cílem organizace má být
studium pøírodního morálního zákona
a uplatòování získaných poznatkù v praxi,
zejména na základì køesanského uèení.
Sdruení chce být etickým svazem zájemcù
o novì vznikající slovanskou kulturu a její
svìtový názor. V konkrétní spirituální
rovinì chce pøispìt k vítìzství vyího já
(ducha) nad niím pudovým já (duí)
u èlovìka. Èlen SPMZ nesmí pít alkohol,
kouøit a uívat drogy. Mùe být ateista nebo
libovolného vyznání, ale musí uznávat existenci pøírodního morálního zákona. Pøed-
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nostnì je vak SPMZ urèena duchovnì vyspìlým jedincùm, kteøí mají za svùj osobní
vzor Jeíe Krista, uznávají reinkarnaci
a nesmrtelnost lidského ducha a jedí bezmasou stravu. V budoucnu chce SPMZ
k efektivnìjímu prosazení svých zámìrù
vytvoøit Vysokou kolu MZ a Ústav MZ se
sídlem v Olomouci. 14
Pro vydávání pøevánì svých vlastních
prací, kterých je od poèátku 90. let ji
nìkolik desítek, zøídil Venzara vydavatelství
Svìtlo pravdy morálního Zákona. Jeho
publikace jsou drobné broury, které mají
èasto jen nìkolik stran. Vìtinu z nich je
také moné najít na jeho internetových
stránkách. 15 Jednotlivé tituly se svým obsahem od sebe vìtinou pøíli nelií. Jde
pøedevím o rùzné opakující se obecné
morální výzvy, kritiku soudobých spoleèenských pomìrù ve svìtì a pøedevím u nás
a prezentaci vlastní alternativy spoleènosti,
ijící podle Morálního zákona. V mnoha
svých pracích se Venzara zabývá poselstvím
bible, kterou samozøejmì interpretuje v souladu s uèením Almy Excelsior a svými názory. Obecné aspekty spirituálního uèení
Almy Excelsior jen struènì shrnuje, ani by
jeho podobu nìjak doplòoval èi mìnil.
Stejnì jako ona klade dùraz na význam
poèínající slovanské duchovní kultury.
Karel Funk
K odkazu Almy Excelsior se v souèasnosti
také hlásí Karel Funk (*1948), který tak
ovem na rozdíl od Venzary neèiní pøíli
otevøenì a zjevnì. Funk je inenýrem ekonomie a v souèasné dobì pracuje jako øeditel
sociálnì-zdravotního zaøízení pro seniory
v Písku. Koncem 60. let se zaèal zabývat
východními náboenskými naukami.

V letech 1971-1972 byl
smìrùm, nevystupuje sekákem v árámu tibettáøsky ani fanaticky, ba ani
skoindického zamìøení
jako reprezentant nìèeho
Eduarda Tomáe v Jílovém
vyího.17 V jeho knihách
u Prahy. U Tomáe se také
o této vazbì kromì øady
pøi pøepisování rùzných
shod v obsahu nauky svìdèí
knih seznámil s uèením
i èetné citace ze spisù Almy
Frantika Drtikola a stal se
Excelsior, u nich ovem
jeho posmrtným ákem.
jako zdroj uvádí pouze
Dnes svùj zájem o Drtikola
prvorepublikové samizdavnímá jako období pøety, autorku prvorepubchodu ke kristusovsko likových úvah nebo esomariánské cestì. Jednotliterní slovanská zasvìcevé etapy svého vývoje nyní
ní.18
n
sám interpretuje jako opaPoznámky
kování rùzných fází nábo1 ALMA EXCELSIOR, O svìtovém
názoru budoucnosti pro estou, filaenského vývoje svìta ve
delfickou kulturu, Pøerov: SPMZ 1990,
svém ivotì, které proil,
s. 30-32; ALMA EXCELSIOR, O re4
aby sám na sobì poznal
inkarnaci, karmì a o posmrtném ivotì èlovìka v kámaloce, tìpánov u OloSignatura 4 - Tabulka maprincipy tohoto vývoje.
mouce: SPMZ 1991, s. 148.
gických sigen vech plaFunk byl spolu s Ludvíkem
2 Jde o tituly uvedené v pøedchozí ponetárních hierarchických
známce a knihu Vývoj sedmi principù
bytostí pìti planet makroProcházkou hlavním reèlovìka z hlediska 6. kultury árijské,
kosmického zøízení.
daktorem èasopisu Gemfiladelfické, Pøerov: SPMZ 1992. Broura O svìtovém názoru budoucnosti pro estou,
ma, který vycházel jako mìsíèník v letech
filadelfickou kulturu je struènou kompilací z nìkolika
1991-1995 a byl orientován pøedevím na
spisù Almy Excelsior.
problematiku jógy, parapsychologických
3 NAKONEÈNÝ, Milan, Novodobý èeský hermetismus,
Praha: Vodnáø 1995, s. 53.
fenoménù, transpersonální psychologie
4 ALMA EXCELSIOR, Modrá éra, Boskovice 1947,
16
a antroposofie.
s. 63-75, 80-91. ALMA EXCELSIOR, Esoterní klíèe
k nauce svaté Trojice a k impulsu kultury slovanskéFunk ve svých knihách dává pøedevím
filadelfické. Vývoj sedmi principù èlovìka z hlediska
najevo své sympatie k antroposofii. Zároveò
esté kultury Arijské, Boskovice 1934, s. 4, 20, 40-46,
135-136.
vak také prohlauje, e je tøeba vykroèit
5 ALMA EXCELSIOR, Zasvìcovací mysteria cesty
pod vedením slovanského nebe a jeho zaAUGM. Neotaoétery AUGM, Boskovice 1947, s. 12-13;
svìcovatelù dále za Steinera v jím pøedpoO reinkarnaci , s. 34-47.
6 Masaryk byl podle Almy Excelsior významnou èeskou
vìzeném smìru a oprostit se od netvùrèí
duchovní postavou, která v pøedchozích dvou inkarnapøíchylnosti k jeho odkazu v germánském
cích ila jako J. A. Komenský a J. Hus. Alma Excelsior
dokonce Masarykovi vìnovala samostatný spis: Stránéduchu. V tomto a mnoha podobných
mu duchu èistého lidství T. G. M., Boskovice 1937.
výrocích dává nepøímo najevo svou vazbu
7 Zjevení 3, 7. Podle této interpretace pøedstavuje jednotlivých sedm andìlù církví ze Zjevení Janova sedm
na Zodiakální kolu. Jejím stoupencem je
jednotlivých kultur árijské doby a jejich nauku.
od roku 1974, i kdy, jak sám uvádí, na
8 Esoterní klíèe...,s. 1-2, 21, 30-31; O svìtovém..., s. 7-8.
rozdíl od øady ákù se neuzavírá i jiným
9 ALMA EXCELSIOR, Cesta ohnì III. Tajemství køtu

Modlitba magického kruhu
Vìèný Boe, Vemohoucí Trojjediný Otèe Vehomíra, vysly nás. Posvì obøad, který
konáme. Mocí tvého køíe budi nám poskytnuta ochrana v naí duchovní práci. AMEN
Vìèná Matko kosmická, Lve jódy, i ty Kriste, provázejte nai práci poehnáním své
boské Lásky! Dovolte, abychom byli zaøazeni do magického kruhu Lásky, který tvoøí
øetìz pøedávání duchovních sil mezi námi a vemi bytostmi nebeskými - buòkami
Boského tìla. AMEN
Vemohoucí Osvìtiteli a dárce poznání, due svatý, El Jevo, vysly nás Naplò nás
silou svého osvícení. Pomoz nám, abychom chápali skryté síly makrokosmu a uvìdomili
si jejich pùsobení ve svém mikrokosmu. AMEN
Vzýváme Vás hierarchické Mocnosti Zodiaku, vyslyte nás Pomáhejte nám v díle
sebeoèisty a sebeposvìcení! AMEN
Vzýváme Vás Andìlé, Archandìlé, Archeové, Mocnosti, Síly, Vládcové, trùnové,
Cherubíni, serafíni, svatí a svìtice boí, proroci a vyznavaèi - duchové Manasu,
Muèedníci  duchové Buddhi, Nevinní  duchové Átmanu, vyslyte a posvìte nás!
AMEN
Alma Excelsior, Mantrické modlitby obøadní. Pøíruèka ke vem obøadùm, Boskovice 1947, s. 3-4.
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11
12
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18

Trojplamene, Boskovice 1937, s. 26, 68-74; Cesta ohnì
IV., s. 6-11.
Pojem tao nemá nic spoleèného s èínským taoismem.
Alma Excelsior jej odvodila od hebrejského písmene
thau (zøejmì jde o poslední písmeno hebrejské abecedy
taw), pøedstavujícího prasymbol boského já.
ALMA EXCELSIOR, Modrá éra, s. 46-47; ALMA EXCELSIOR, Esoterní klíèe , s. 83-84.
Vyjádøení Karla Funka v tomto a v následujícím odstavci:
korespondence Karla Funka s autorem, 31. 8. 2006.
Korespondence Frantika Venzary s autorem, 29. 8.
2006.
Leták Stanovy pøátel morálního zákona, Pøerov: SPMZ
1990; leták Informace o nové spoleèenské organizaci
SPMZ, Pøerov: SPMZ 1991.
http://www.sweb.cz/spmz; http://www.spmz-cestazakona.info.
FUNK, Karel, Odívání sluncem, Brno: Agape 1998,
s. 249; FUNK, Karel, Epopej mariánství, Hranice:
Fabula 2003, s. 202-203.
Korespondence Karla Funka s autorem, 31. 8. 2006.
FUNK, Karel, Epopej mariánství, s. 49-51, 56-58.

Mgr. Robert Bezdìk (*1978) vystudoval religionistiku
a historii. V souèasnosti dokonèuje na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì
doktorské studium.
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z a h r a n i è í
Devadesát let osobitého proudu ruského pravoslaví

RUSKÁ PRAVOSLAVNÁ
CÍRKEV V ZAHRANIÈÍ
Karel Spal

Svìtové pùsobení pravoslavných církví spíe kopíruje migraèní pohyby (národnì èi církevnì
definovaného) pravoslavného obyvatelstva ve svìtì, ne by bylo výsledkem intenzivní misijní
èinnosti. Jedním z takových pøípadù je pùsobení Ruské pravoslavné církve v zahranièí1 (dále
jen RPCZ). Vznik RPCZ je spojen s velkou migraèní vlnou následující po pádu ruského impéria
a vítìzství bolevikù na území bývalého Sovìtského svazu. Po pádu Sovìtského svazu
v 90. letech minulého století je moskevský patriarchát konfrontován se sedmdesátiletou tradicí
komunismem nezkorumpované RPCZ, stejnì jako je hierarchie RPCZ konfrontována s nyní
ji svobodnou Ruskou pravoslavnou církví (dále jen RPC).
Pád ruského impéria a obèanská válka, která s èástí duchovenstva po prohrané obèanské
Bìhem druhé svìtové války sídlil metrovypukla hned po pøevzetí moci boleviky válce v Rusku. Na soboru bylo konstatová- polita RPCZ Anastazij v Bìlehradì. Po
v roce 1917, je pøíèinou vzniku RPCZ. Pa- no, e církev v Rusku je pronásledováním skonèení války se èinnost RPCZ soustøedila
triarcha tehdy jetì jednotné RPC Tichon, zahnána do podzemí èi kolaboruje, a jedi- pøedevím na duchovní a právní pomoc prazvolený na soboru v roce 1917, se po dobu ným vìrohodným pøedstavitelem hierarchie voslavným bìencùm nacházejících se ve
obèanské války nepøiklonil ani k jedné se tak stávají exilové struktury. Jejich roz- spojeneckých sektorech, jim hrozila repatz válèících stran, ale snail se o jakési hodnutí vycházelo z výnosu No. 362. V nìm riace do Sovìtského svazu. Následující
støedové postavení (útoèitì pro obì strany). se pravilo, e v pøípadì nemonosti svazu migraèní vlna za oceán výraznì posílila
Bolevické Rusko bylo silnì proticírkev- s Moskvou je tøeba zorganizovat doèasný pravoslavné eparchie v USA (okolo 100
ní. Jedním z prvních bolevických dekretù Archijerejský synod Ruské zahranièní farností), ale i v jiní Americe a Austrálii.
byl dekret (23. 1. 1918) O odluce církve církve. Tím dodnes RPCZ4 legitimizuje V roce 1950, kdy vìtina pravoslavných
od státu a kol od církve, který znamenal svou existenci jako kanonickou.5 Od pravo- migrantù ji ila mimo Evropu, se do USA
konfiskaci vekerého církevního majetku slavných biskupù v Srebských Karlovcích uchýlil i metropolita Anastazij a centrem
(kostelù, kol, semináøù i charitativních v èele s metropolitou Antonijem (Chrapo- RPCZ se stává Jordanville poblí New Yorústavù). Dalí dekret v roce 1919 zestátnil vickým) zaznìla i výzva svobodnému svìtu ku.
lávry (starobylé klátery). Boj proti nábo- k pøeruení diplomatických vztahù s boleRPCZ je aktivním odpùrcem spoleèenenským relikviím byl v roce 1920 institu- vickou vládou.
ství s katolíky, protestanty a dalími
cionalizován dalím dokumentem. Dekret
Archijerejský synod Ruské zahranièní jinoslavnými a odsuzuje tuto praxi u RPC
z roku 1921 pøikazoval státní cenzuru vech církve v následujících letech sjednotil vìti- moskevského patriarchátu. Spoleèenství
kázání a veøejných vystoupení duchovních. nu pravoslavných skupin v zahranièí (Èína, s RPCZ nemá ádná z autokefálních
Grajewski2 se zmiòuje o vyvradìní více ne Japonsko, USA, Kanada, Evropa).6 Nevy- pravoslavných církví.8
130 pravoslavných biskupù a více ne hnul se ale ani odstøedivým tendencím.7
RPCZ se skládá pøiblinì z 250 farností
pìtaètyøiceti tisíc knìí, øeholníkù, øeholnic
v osmi eparchiích: v Severní Americe (3),
i laikù povradìných v letech
Austrálii a Novém Zélandu (1),
1918-1939 (mnozí upáleni,
Evropì (2) a od devadesátých
umuèeni, ukøiováni), Struve3
let minulého století jsou dvì
dokládá, e jen v roce 1922
eparchie i v Rusku. Eparchie
padlo za obì represím 2 691
jsou spravované eparchiálním
knìí, 1 962 mnichù a 3 447
archijerejem. Kadá eparchie
øeholnic.
organizuje nejménì jednou za tøi
Po vítìzství bolevikù v obroky eparchiální sabranie (snìèanské válce (1922) byl patrimy) za úèasti klerikù, laikù, øearcha Tichon uvìznìn a o tøi
holníkù, církevních bratrstev,
roky pozdìji zemøel. Ruská
kol i charitativních organizací.
pravoslavná církev v zahranièí
V kadé eparchii má být pøí(RPCZ) vznikla na soboru
sluná eparchiální rada i eparv Srebských Karlovcích (na
chiální církevní soud.
území bývalé Jugoslávie) v roNejvyí instancí RPCZ je
Monastýr Svaté Trojice v Jordansville, New York, USA.
ce 1922. Sobor svolali biskuSobor episkopov øídící církev
Foto: http://www.russianorthodoxchurch.ws
pové, kteøí emigrovali spoleènì
skrze pervojerarcha, archijerej-
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ský synod a eparchiální arriarchy Tichona (1925) se
chijereje. Archijerejský syna veøejnosti objevily dvì
nod je výkonným orgánem
závìti - první, potvrzená 59
Soboru.
biskupy a kolující po jeho
V Jordanville vznikla rosmrti v církevních kruzích,
ku 1948 duchovní kola pro
ukládala bránit svobodu
posluniky (novice) øeholnínáboenství a postupovat
ho ivota. V souèasné dobì
podle smìrnic soboru konaslouí tato kola9 jako vyí
ného v letech 1917-1918
duchovní semináø pro bu(nový patriarcha mìl být
doucí knìze RPCZ. Její stuzvolen soborem, nezávisdenti absolvují pìtileté stulost církve na státu mìla být
dium zakonèené titulem
zachována). Druhá závì
bakaláø bohosloví. Semiuveøejnìná v Izvestijích vyMetropolita Lávr.
náø navtìvují studenti z cehlauje úplnou loajálnost
lého svìta (nyní i z Ruska),
církve sovìtskému státu.
pøi kole pùsobí sbor, vychází èasopis RusGPU (Hlavní politická správa - bývalá
skij pastyr. Souèasným rektorem semináøe Èeka) zorganizovala v roce 1925 synod.
je pervojerarch mitropolit Lávra.
Jeho výsledkem byl souhlas církve se stálým
policejním dozorem, staení pro vládu
nepøijatelných biskupù, dalí prohláení
Pøíèiny sporù mezi RPCZ a RPC
loajality, odsouzení církve v exilu a podøíPøíèin sporù je nìkolik.
zení ukrajinské pravoslavné církve Moskvì.
Kolaborace církevní moci
V roce 1927 metropolita Sergij (Stragorodv Sovìtském svazu (sergiánství)
skij) vyhlásil loajalitu církve vùèi bolevické
Po pùvodní neúspìné snaze o totální lik- vládì. V prohláení kromì jiného stálo:10
vidaci pravoslavné církve v Rusku (období Vichni rutí pravoslavní duchovní, kteøí
obèanské války a bezprostøednì po ní) se pùsobí v zahranièí, musejí sovìtskému státu
bolevická moc pokusila o ovládnutí øídících vyhlásit loajalitu, a ti, kteøí by se stavìli
struktur pravoslavné církve. Tuto iniciativu na odpor, budou vylouèeni z øad duchovpøebrala tzv. ivá církev, tedy skupina du- ních podléhajících moskevskému patriarchovních okolo knìze Vvedìnského, které chátu. V tomté prohláení té podìkoval
byl nìkolikrát umonìn kontakt s uvìznì- úøadùm, e bylo moné svolat synod, poným patriarchou Tichonem. Ten povìøil do- tvrzující jeho volbu za pøedstaveného patrièasným vedením (do následujícího soboru) archátu, a vyjádøil rovnì nadìji, e úøady
patriarchátu jaroslavského arcibiskupa Aga- udìlí souhlas ke svolání soboru. Zakrátko
fangela.
pøijal titul stráce patriarího trùnu a stal
Ne dorazil arcibiskup Agafangel do se hlavním pøedstaveným celé ruské pravoMoskvy, byla kanceláø patriarchátu doèasnì slavné církve.
Bìhem druhé svìtové války se Sergij
svìøena skupinì ivá církev. Ti obratem
ruky promìnili moskevský patriarchát jako stráce patriarího trùnu postavil na
v Nejvyí církevní správu. Po smrti pat- stranu sovìtského státu proti nacistickému

Nìmecku a odsoudil poèínání biskupù na
územích okupovaných Nìmci (Polikarp
z Lucka na Ukrajinì, nebo Filofej z Minsku,
který ustavil autokefální bìloruskou pravoslavnou církev). Tyto kompromisy se Stalinem pøispìly k jeho zvolení patriarchou
moskevským a celé Rusi na soboru (8. 9.
1943) v moskevské katedrále. Soboru se
úèastnilo pouze 19 biskupù, z nich nìkteøí
byli pøivezeni do katedrály z vìzení. Jeho
nástupcem se stal (2. 2. 1945) metropolita
leningradský Alexij. Tohoto soboru se
úèastnilo 41 biskupù, 87 knìí a 36 laikù
a byl na nìm schválen i status pravoslavné
církve.
Novomuèedníci
Loajalita RPC k sovìtskému státu zahrnovala i negativní postoj k tzv. novomuèedníkùm. Novomuèedníci byli pøedevím obìti
bolevických (komunistických) represí. Ty
ovem moskevský patriarchát popíral a tvrdil, e pùsobení církve v Sovìtském svazu
je svobodné. Patriarchát navíc údajnì vydával neloajální duchovní svìtské (sovìtské)
moci.
Volba patriarchy
Dalím problémem rozkolu ruských církví
je zpochybnìní legitimity souèasného patriarchy Alexije II. Podle snìmovního usnesení RPCZ nejsou pøedstavitelé moskevského patriarchátu uznáni za kanonické. Po
zvolení kadého nového patriarchy Ruské
pravoslavné církve moskevského patriarchátu (vèetnì souèasného patriarchy Alexije, zvoleného v r. 1990) pøijal první následující snìm RPCZ usnesení, e tato volba
nebyla kanonická. Takovéto usnesení z roku
ð Dokonèení èlánku
na dalích stranách dole.

Významné postavy ruské exilové církve
I pøes její relativní uzavøenost v RPCZ vynikly postavy, jejich význam a popularita pøekroèily hranice této jurisdikce, a dokonce i samotného pravoslaví.
Výraznou postavou byl u její první metropolita Antonij Chrapovický (18631936), jeho nìkteré nekonvenèní a kontroverzní teologické názory (uvedené
zvlátì v knize Dogma o vykoupení) jsou dodnes pøedmìtem diskusí uvnitø
i vnì RPCZ. V mnohých místních pravoslavných církvích na Západì i v tradièních
pravoslavných zemích je jako svìtec uctíván charismatický biskup ze San
Franciska Jan Maximoviè (1896-1966). Èetné knihy o duchovním ivotì
amerického konvertity a mnicha Serafíma Roseho (1934-1982)1 se pøekládají
do mnoha jazykù. Pozoruhodnou postavou byl také chilský konvertita Josef
Svatý Jan Maximoviè.
Muños (1950-1997), který cestoval po svìtì s ikonou Panny Marie, z ní údajnì
spontánnì vytékal vonný olej (tzv. myro), a který byl za záhadných okolností zavradìn v Øecku.
Poznámka: 1 Viz Dingir 2/2004, s. 57-59.
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Serafím Rose.

Milo Mrázek, foto: http://saintjohnwonderworker.org a http://www.orthodoxphotos.com
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Na Slovensku byla za podivných okolností registrována církev mormonù

PATNÝ ZÁKON
KAZÍ DOBRÉ MRAVY
Zdenìk Vojtíek

Slovenské zákony, které mají umoòovat registraci nových náboenských spoleèností, jsou
patné. Vùèi mením náboenským spoleèenstvím jsou vyslovenì diskriminující. Na tomto
hodnocení se shodují nejen pøísluníci tìchto spoleèenství, ale i organizace sledující lidská
práva, a dokonce i slovenské úøady. Shoda panuje i v tom, e patné zákony by mìly být nahrazeny takovými, které by lépe vyhovovaly slovenské demokratické, proevropské spoleènosti.
Ministerstvo kultury SR ale radìji podporuje obcházení tìchto zákonù. Diskriminace nìkterých
meních spoleèenství je tak dvojnásobná - dvakrát diskriminována jsou ta, která nemají drzost
a konexe.
patnou právní situaci meních náboen- náboenská spoloènos môu poda návrh kdyby se v této neuspokojivé situaci nìkterá
ských spoleèností vytváøejí dva zákony. na registráciu, ak preukáu, e sa k nim hlási mení slovenská náboenská spoleènost
Zákon 308/1991 Zb. o slobode náboen- najmenej dvadsa tisíc plnoletých osôb, pokusila chytraèit. Církev Jeíe Krista Svaskej viery a postavení cirkví a náboenských ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej tých posledních dnù to zkusila a 18. øíjna
spoloèností byl sice roku 2000 noveli- republiky.
registrace dosáhla.
zován, ale novelizace se zpùsobu registrace
Dvacet tisíc lidí, kteøí se náboenskému
nedotkla. Platí tedy, e návrh na registráciu spoleèenství hlásí, je na pìtimiliónové Slo- Èas se naplnil...
cirkvi alebo náboenskej spoloènosti sa vensko opravdu vysoký poèet. Ve dvojná- Sektáøské období Církve Jeíe Krista
môe poda, ak sa preukáe, e sa k nemu sobnì lidnaté Èeské republice staèí k pou- Svatých posledních dnù je dávno pryè. Ve
hlási najmenej to¾ko plnoletých osôb, ko¾ko hé registraci 300 lidí, k získání zvlátních své mateøské zemi a na mnoha místech svìta
ustanovuje veobecne záväzný právny pred- práv pak jedno promile obyvatelstva, tedy jsou svatí posledních dnù (mormoni) povapis (§11). Tímto pøedpisem je druhý zákon, asi 10 tisíc tìch, kteøí se k danému spole- ováni za úctyhodnou náboenskou orgazákon è. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví èenství hlásí. I to je moná pøíli, ale ve nizaci. Její zvlátní, od tradièního køesana náboenských spoloèností, v jeho srovnání se Slovenskem je dosaení tohoto ství znaènì vzdálená nauka, u nebudí
druhém paragrafu se praví: Cirkev alebo poètu ètyøikrát snazí. Nebylo by tedy divu, pohorení, ivotní praxe u nepøekraèuje
ð

Dokonèení z pøedchozích stran.

1990 není oficiálnì zrueno. RPCZ stále
trvá na volbì patriarchy losem, jak byla
uplatnìna na prvním veruském soboru
(1917-1918, pøi nìm byl zvolen patriarcha Tichon). Tato procedura probíhá
tak, e jsou soborem navreni tøi kandidáti
a lístky s jejich jmény se losují pøed
vladimirskou ikonou Boí matky.11
Ekumenismus
Sblíení RPCZ a RPC moskevského patriarchátu brání oficiální èlenství moskevského patriarchátu v ekumenickém hnutí.
Ekumenismus je RPCZ vnímán jako hereze herezí, jako poslední velká køesanská
hereze. Pro RPCZ je dùleité, aby vedení
moskevského patriarchátu opustilo ekumenické hnutí i Svìtovou radu církví, kde
v ústøedí pùsobí vedle biskupù a duchovních moskevského patriarchátu i 8 en.
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Tento antiekumenický postoj je v Rusku skrze významnou èást duchovenstva
i vìøících RPC pøijímán kladnì. Antiekumenické hnutí v pravoslavném svìtì má své
koøeny v 60. letech minulého století. V 90.
letech v Rusku bylo toto hnutí politicky podpoøeno ruskými nacionalisty ve smyslu
protizápadních hnutí. Hnutí nemìlo jednoho
vùdce, bylo roztøítìno a jednotící roli hrál
tisk (Rus pravoslavnaja - pøíloha komunistických novin Sovetskaja Rossija èi èasopis
Radonì), nyní internet (webové stránky
Russkaja linija, Russkoje nebo, Pravoslavije - 2000).
Souèasnost
Po pádu Sovìtského svazu a demokratizaci
Ruska zaèala nová etapa ve vzájemných
vztazích mezi RPC a RPCZ. Nejprve byla
s existencí západní RPCZ konfrontována
vlna ruských, pøevánì pracovních, migrantù v západní Evropì. RPCZ se zároveò
otevøel pøístup za eleznou oponu na

území bývalého Sovìtského svazu, kde
zpoèátku s velkou dynamikou zakládala
nové farnosti. V této dobì vrcholily spory
mezi RPC a RPCZ. V Evropì (Francie,
Nìmecko) se jednalo o to, která z církví
má peèovat o nové migranty z bývalého
Sovìtského svazu, kteøí èasto poèetnì
pøevyovali èlenstvo pùvodních farností
RPCZ. Docházelo tak i ke sporùm o chrámy, tj. pod jakou jurisdikci (RPC, nebo
RPCZ) bude ten který chrám patøit.
Naopak dynamika, se kterou se RPCZ
rozíøila na teritoriu Ruska, byla vnímána
jako ohroení kanonického teritoria
RPC. Synod RPCZ vak nemìl zkuenosti
v postsocialistickém terénu a výsledkem
bylo, e biskup Venjamin Suzdalský a po
nìm Lazar Odesský na znamení protestu
proti nekanonické èinnosti synodu RPCZ
vytvoøili vlastní církevní strukturu. První
z nich je nyní v èele tzv. Ruské pravoslavné autonomní církve (RPAC), druhý
se pozdìji vrátil do synodu RPCZ. Nìkteøí
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západní etické normy a na dramatickou
(a dokonce místy krvavou) historii se u nevzpomíná. Ve vìtinì evropských zemí a také v Èeské republice, Polsku èi Maïarsku
je právní postavení svatých srovnatelné
s místními respektovanými domácími církvemi a náboenskými spoleènostmi.
Sto padesát slovenských mormonù se
rozhodlo anomálii svého právního postavení
zruit. V srpnu a záøí 2006 se proto rozbìhla
velká akce. Zapojili se do ní nejen sloventí
mormoni, jejich pøíznivci, misionáøi i bývalí
misionáøi, ale i misionáøi, pùsobící v Èeské
republice. Provázely je emotivní výzvy amerického právníka a zamìstnance lobbyistické
právní kanceláøe Jonathona T. Ticheho,
který vystupoval i jako právní zástupce slovenských svatých posledních dnù. V dopise
na stránkách mormonských misionáøù 1
z 1. záøí Tichy se zjevným nadením konstatoval, e mormonský misijní prezident
v Èeské republice G. Fred Yost posílá
vechny misionáøe na Slovensko, aby tam
pracovali od èasného rána do veèera, dokonce i v nedìli, a pøináeli mimoøádné obìti
k dosaení zvlátního a dùleitého cíle.
Sedmdesát misionáøù z Èeské republiky hlavnì mladí mui v tmavých oblecích - s typickými èernobílými jmenovkami naplnilo
celý vagón jednoho rychlíku a pøipravilo tak
eleznièáøùm a ostatním cestujícím zvlátní
záitek. Ticheho list konèí slovy Èas se
naplnil...

nesouhlasící odeli do starokalendáøních
øeckých jurisdikcí. Na tento neúspìch reagoval moskevský patriarchát zvýeným
úsilím v budování církevních struktur
v zahranièí.
Následovala snaha RPCZ, pøedevím
archepiskopa Marka (nìmeckého a berlínského) a metropolity Lávry, o sblíení
s RPC. Tato snaha vedla roku 2001 k rozkolu uvnitø RPCZ. Vznikla Ruská pravoslavná církev ve vyhnanství (RPCvV), vedená metropolitou Vitalijem, který stál
v cestì sbliování s moskevským patriarchátem. Novým metropolitou RPCZ se
stal Lávra.
Závìr
Svobodné pùsobení RPC v souèasném
Rusku je pro RPCZ výzvou k pøehodnocení její existence. Døíve palèivé argumenty
sergiánství a legitimity volby patriarchy
ustupují v rétorice RPCZ do pozadí. Vìtím problémem ne sergiánství je postoj
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Nejednoznaèná formulace
registraèním øízení bude uplatCílem mimoøádné akce bylo
òován tzv. irí výklad klíèového
získat 20 tisíc podpisù na pevýrazu hlásící se, uvedeného
tièních arích, a to mezi slov §11 výe citovaného zákona.
venskou veøejností, nebo saPodle tohoto výkladu mají být
motní èlenové a pøíznivci církve
tìmi, kdo se hlásí k církvi nebo
by tento nesmyslnì vysoký ponáboenské spoleènosti, nejen
èet nikdy nenaplnili. Podpisùm
její èlenové a stoupenci, ale
mìly pomoci letáèky s pøejnými
i sympatizanti a vlastnì kdokoli,
vyjádøeními èeského herce
kdo arch podepíe. Tento výa moderátora (a také prvního
klad sice odporuje rozumu
rádce misijního prezidenta
a protiøeèí smyslu zákona, ale
Yosta) Tomáe Krejèíøe nebo
stejnì není dostateènì iroký
slovenského spisovatele ¼ubona to, aby se do zákona formue Juríka. Letáèek zdùrazòoval
lace na podpisovém archu veLetáèek
solidaritu køesanù a svobodu
la.
k podpisové akci.
vyznání. Kromì jiného uvádìl,
Slovenský zákon toti poae archy mohou podepsat i ti, kdo nejsou duje, aby bylo prokázáno, e se k danému
èleny Církve Jeíe Krista Svatých posled- náboenskému spoleèenství hlásí daný
ních dnù, a dokonce i lidé bez náboenského poèet obyvatel. Nejednoznaèná formulace
vyznání.2
podporujúcich ... a hlásiacich sa ovem
Akce vyvrcholila 26. záøí. Tehdy byl tìko mùe nìco takového prokázat. Kdo
Ministerstvu kultury Slovenské republiky vlastnì podepsal tento arch? Byli to ti, kdo
pøedloen návrh na registraci, k nìmu byly podporují církev, ti, kdo se hlásí
pøiloeny podpisové archy. Ty obsahovaly k církvi, anebo ti kdo podporují a zároveò
dokonce 33 tisíc podpisù. 3 Petièní archy se hlásí? To není v ádném pøípadì
byly uvedeny slovy: Podpisy plnoletých prùkazné. Prùkazné by bylo, kdyby záhlaví
osôb s trvalým pobytom na území Sloven- podpisového archu uvedlo - ve shodì se
skej republiky podporujúcich registráciu zákonem - pouze výraz hlásí se. Ale v tom
Cirkvi Jeia Krista Svätých neskorích dní pøípadì by se tìko selo tìch neastných
na Slovensku a hlásiacich sa k nej.
20 tisíc podpisù...
Jetì pøed oficiálním pøedáním návrhu
ð Dokonèení èlánku
avizoval øeditel církevního odboru Minister4
na dalí stranì dole.
stva kultury SR, JUDr. Ján Juran, e pøi
k ekumenismu. V souèasných jednáních
mezi RPC a RPCZ není argument nelegitimity patriarchy ji tematizován.12 V 90.
letech 20. století se zmìnil postoj RPC
k novomuèedníkùm a v roce 2003 moskevský patriarcha Alexij (RPC) spoleènì
s metropolitou Lávrem (RPCZ) poloili
základní kámen chrámu Ruských
novomuèedníkù a svìdkù víry na místì
masových poprav v Butovu (Moskva).
Hlavním tématem probíhajících rozhovorù mezi obìma církvemi se tak stává
otázka institucionálního charakteru. Zatím
se jeví jako pøijatelná podoba pro obì strany
pøiznání RPCZ statutu autonomní pravoslavné církve s rozsáhlými pravomocemi.
n

Poznámky
1 Russian Orthodox Church outside of Russia; vedle toho
se pouívá i Russian Orthodox Church Abroad.
2 GRAJEWSKI A., Rusko a køí: z dìjin pravoslavné
církve v SSSR, Èeská køesanská akademie 1997, s. 13.
3 STRUVE N., Die Christen in der USSR, Mohuè 1965,
s. 41.

4 Stejnì tak i pozdìjím rozdìlením vzniklá Ruská pravoslavná církev ve vyhnanství (RPCvV).
5 Pozdìjí deklarace (1928) zakazující èinnost synody
pak byly dílem metropolity Sergije, jeho legitimitu
exilové struktury neuznávají.
6 V ÈSR to byl napøíklad pravoslavný monastýr v Ladomírové.
7 Tzv. Platonovská smuta v USA èi Jevlogiánský rozkol
v Evropì. Viz: ÈUKIN S., Krátká historie Ruské pravoslavné církve v zahranièí 1922-1972, sebepøedstavení RPCZ, dostupné z URL - http://www.synod.com/
synod/history/his_rocorshukin.html, 4. 9. 2006.
8 Nadstandartní vztahy má RPCZ se Srbskou pravoslavnou církví, na jejím území RPCZ vznikla.
9 Holy Trinity Seminary. Dostupné z URL: http://
www.hts.edu.
10 GRAJEWSKI A., Rusko... s.13.
11 ANAKIN, D. P., Priobretenie ili poterja?, Nezavisimaja gazeta, pøíloha Religija, 15. 9. 2004
12 Nelegitimitu patriarchy RPC tematizuje pøedevím Ruská pravoslavná církev ve vyhnanství metropolity Vitalije (RPCvV). RPCvV vznikla rozdìlením RPCZ,
a to pøedevím z dùvodu odmítnutí dialogu s RPC.
Redakèní poznámka
O pùsobení Ruské pravoslavní církve v zahranièí na území
Èeskoslovenska viz: VOPATRNÝ, G., Pravoslaví u nás od
19. století, Dingir 7 (2), 2004, str. 59-61.
Mgr. Karel Spal (*1970) absolvoval v roce 2006 religionistiku na Filozofické fakultì Univerzitì Pardubice.
Externì vyuèuje na VO Jabok. Zajímá se o náboenství
v migraci a terénní výzkum souèasné religiozity.
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Brno navtívil zakladatel védské církve Slovo ivota

BOÍ MU
ULF EKMAN
Leo Kya

Brnìnské kino Scala sedmnáctého øíjna v podveèer snad
poprvé za dobu své existence praskalo ve vech. Lidé
sedìli na zemi, tlaèili se u vchodù a na balkónì jich bylo
tolik, e málem zaèali pøepadávat. Pøilo sem toti pøes
est stovek vìøících na kázání charismatického kazatele
Ulfa Ekmana, který po letech zavítal do Èeské republiky.
Akci zahájil hlavní èeský pastor církve Slo- stateènou pomocí publika. Zpìvo ivota Michal Vanìk sbírkou na s nade- vaèka pak vechny poprosí a se
ním oèekávaného védského kazatele. Ze- modlí, aby se zapojil proud do zeptejte se kadý Boha, kolik máte dát na silovaèù. Mezi tím pod pódiem
tohoto boího mue, vyzívá shromádìné bìhají najatí technici a aparaturu se
a do sálu vchází lidé s proutìnými koíky. jim podaøí zprovoznit. Vidíte, e
Vidím, e spousta vìøících se skuteènì kdy je velká víra, tak vechno
modlí. Pak odchytávají výbìrèí a pøispívají jde, prohlásí nadenì zpìvaèka.
Kapela koneènì mùe spustit naplna boího mue.
Spustí kapela, ale záhy vypadne proud no.
do zesilovaèù. Zpìvaèky to neodradí a dvì
jednoduché gospelové písnì chválící Je- Poslouchej Ducha svatého
íe Krista zazpívají bez pomoci kapely se Lidé, kteøí sem dnes veèer pøili, vypadají
ð

Dokonèení z pøedchozích stran.

patné mravy a temné podezøení
Navzdory zdravému rozumu i patnému
zákonu církevní odbor Ministerstva kultury na základì pøedloených podpisových
archù Církev Jeíe Krista Svatých posledních dnù registroval. Samotná registrace
tohoto spoleèenství je jistì správná, zpùsob registrace je ale demoralizující. Pohrdá
nejen duchem i literou zákona, ale i tìmi
malými náboenskými spoleènostmi, které
si obcházet zákon nedovolily. Namísto
tìké práce s pøípravou a prosazením nového, lepího zákona zvolilo Ministerstvo
kultury snazí, ale patnou cestu tím, e
obcházení patného zákona posvìtilo.
Povzbudilo tak vechny moné lobbyisty,

ale i chytráèky a podvodníèky. Ve svìtle
tohoto postupu se obvyklá praxe èeského
odboru církví zdá odpovìdná:5 èeské ministerstvo posílá na adresy, uvedené v podpisových arích, dopis se zdvoøilou ádostí, aby
adresáti potvrdili, e se k danému náboenskému spoleèenství skuteènì hlásí. Kvùli
nesrovnalostem na podpisových arích dva
subjekty dokonce odmítlo registrovat.
Vìc na Slovensku je ale jetì horí: je
tady temné, ale docela dùvodné podezøení,
e celá akce malé církve mormonù, zoufalé
ze patných slovenských zákonù, byla pøedem pøipravena a konzultována na ministerstvu. Pro toto podezøení mluví prostá
úvaha, e obrovskou a jistì i finanènì nároènou akci s nejednoznaènou formulací na
odpisových arích by mormoni tìko za-

Rozhodnutie o registrácii
(...) Registrujúci orgán preskúmal v zákonom stanovenej lehote vetky skutoènosti
dôleité pre vydanie tohto rozhodnutia. Preskúmal èi návrh na registráciu obsahuje
v súlade s ustanovením § 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 192/1992 Zb. najmennej
20 tisíc plnoletých osôb (...) hlásiacich sa k predmetnej cirkvi. Po preskúmaní predloených hárkov s podpismi registrujúci orgán zistil, e zákonom stanovený cenzus
poèetnosti hlásiacich sa k cirkvi bol splnený. (...)
Z rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 18. øíjna 2006.
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na sebevìdomé, pøátelské a podle obleèení
i docela bohaté lidi, vìtinou støedního vìku,
ale vzali s sebou i dost malých dìtí. Vstupné je zdarma. Amosféra se velmi rychle
rozproudí u bìhem zpìvu písní, z nich
nìkteré mají i docela bøeskné rockové melodie. Lidé zvedají ruce dlanìmi k nebesùm
a obèas se ozvou výkøiky aleluja a amen.
Pøichází Ulf Ekman se svým tlumoèníkem a sklízí bouølivý potlesk. Jeho kázání

Ulf Ekman (vpravo).
Foto: Petr Hlouek, deník Právo.

je velmi vtipné. Dokáe v lidech rozproudit
krev. Vichni se smìjí a tleskají. Vypráví
pøíbìhy z Nového zákona, ale i vlastní
hájili, kdyby nemohli pøedpokládat její
kladný výsledek. Tento úspìch ostatnì
avizoval ji 15. srpna, snad po jakémsi
jednání s vládními úøedníky, Jonathon
T. Tichy na stránkách mormonských misionáøù. 6 Pokud je toto podezøení pravdivé,
pak by pøi demokracii a spravedlnosti na
Slovensku mìli stát vichni svatí, nejen
svatí posledních dnù.
n

Poznámky
1 Messages. Dokument na stránkách Czech Prague
Mission, provozovaných LDS Mission Network,
dostupný na World Wide Web: http://www.mission.net/
czech/prague/messages.php; download 28. 9. 2006.
V souèasné dobì (17. 11. 2006) ale dokument u dopis
Jonathona T. Ticheho neobsahuje.
2 Podpísanie petície za registráciu, dokument na stránkách Cirkev Jeia Krista Svätých neskorích dní, dostupný na World Wide Web: http://www.mormoni.sk/
media/peticia/Campaign_Flyer.pdf; download 28. 9.
2006. V souèasné dobì (17. 11. 2006) je ale dokument
u nedostupný.
3 Cirkev Jeia Krista Svätých neskorích dní, dokument dostupný na World Wide Web: http://www.
mormoni.sk; download 17. 11. 2006.
4 V rozhovoru s autorem 18. 9. 2006.
5 V Èeské republice se roku 1997 pokusila Církev sjednocení získat 10 tis. podpisù pro registraci zpùsobem,
který velmi pøipomíná souèasnou slovenskou akci mormonù.
6 Podle: Karol Nagy, diskusní pøíspìvek z 3. 10. 2006,
dostupný na World Wide Web: http://www.prop.sk/
diskusia/index.php?subpage=forum&s=posts&f=1&
t=602&page_is=1; download 17. 11. 2006.

DINGIR 4/2006

z
Ulf Ekman (*1950)
je védský pastor a zakladatel církve Slovo ivota. Církev byla zaloena v Uppsale
roku 1983 na teologických základech køesanského hnutí Víry. Teologie hnutí Víry
spojuje prvky charismatického køesanství a dogmata Nového mylení. Z charismatického køesanství si hnutí Víry bere pøedevím dùraz na zázraèné dary Ducha svatého
(napø. dar uzdravování), které se projevují v emoènì vypjatých shromádìních, dále
dùraz na doslovný výklad Bible (tzv. biblický fundamentalismus) a oèekávání brzkého
druhého pøíchodu Kristova, pøi nìm budou hrát jednu z hlavních úloh idé (tzv. køesanský sionismus). Z Nového mylení èerpá pøedevím pøi teologických spekulacích
o protikladnosti tìla a ducha (a tím i tìlesné a duchovní pøirozenosti Jeíe i tìch, kdo
v nìho vìøí). Vliv Nového mylení je patrný také v typické víøe v moc vlastní víry.
Podle hnutí Víry má køesan nárok na úplné zdraví, bohatství a vestranné poehnání,
musí tento nárok ale slovnì vyznávat pozitivními afirmacemi a vìøit, e to, co vyznal,
ji obdrel (by by to jetì nebylo patrné). Bez této víry není ádné poehnání moné.
Církev Slovo ivota má v Èeské republice asi deset sborù, nejsilnìjí je v Brnì (jeho
souèasným pastorem je Michal Vanìk).
Zdenìk Vojtíek

záitky o tom, jak ho ovlivòuje Duch svatý
a jaké èiní zázraky.
Vzpomíná, jak si jednou povídal s vìøící
enou o jejích problémech. Stále ovem
nemohl pøijít na to, v èem spoèívá její smutek. Do mysli se mu vplíila mylenka:
Zeptej se na otce. On se vak nezeptal.
Postupoval jsem tak, jak mì nauèili abych
se lidí ptal. Jene vùbec jsme se nedokázali
dostat k základùm jejího souení. Ta mylenka vak byla neodbytná a nakonec jsem
se odhodlal a té eny se zeptal na otce.
Rozbreèela se a my se koneènì k dostali k
problému, který ji trápil kvùli otci, øíká
Ekman. Na tomto prvním pøíkladu vyzývá,
aby lidé poslouchali Ducha svatého.
Stejný je pøíbìh o jednom setkání, kde
se lidé neradovali, nesmáli a nevzdávali
chválu. Odeel z nìho úplnì zdrcený. Kdy
tu k nìmu do zákulisí pøibìhla ena, která
se ho chtìla na nìco zeptat. Chytla jej za
ruku, ale dostala obrovskou ránu a odletìla
od nìj nìkolik metrù. Zeptal jsem se Boha:
Pane co to mìlo znamenat? Bùh mi odpovìdìl, e to byla energie urèená pro celé

shromádìní, které ji nechtìlo, a tak se vypotøebovala do té eny.
Jeho nejzajímavìjí historka je vak ta,
jak jel v noci jako spolujezdec autem. Usnul
a vzbudil ho Duch svatý. Øekl mu a vykøikne na øidièe, aby zahnul doprava. Vzbudil se a vykøikl: Zahni doprava. Øidiè jedoucí
v mlze po prostøedku cesty tak uèinil. Za
chvíli uvidìli, e se díky tomu vyhnuli krávì
jdoucí mlhou po støedním pruhu silnice.
Kdyby ho Duch svatý nevzbudil, jistì by do
ní narazili. Za chvíli jel proti nim kamion,
který by je pak nadobro zabil.
Kdybych byl typický véd a pøemýlel
nad tím a pochyboval a pak se zeptal øidièe:
Ty hele, nejsem si jistý, ale je asi moné, e
by bylo dobré, kdybys odboèil k pravému
kraji, tak urèitì zemøeme. Ne. Já jsem vykøikl. Proto se nebojte poslouchat pøíkazy
Ducha svatého. Nebojte se být díky tomu
spontánní, nabádá. Pøitom se obèas rùznì
pitvoøí a velijak své pøíbìhy prokládá gesty
rukou i grimasami. Kadá pointa je vtipnì
zakonèená tak, aby vyvolala výbuch smíchu.
Na konci si pokládá otázku, jak èlovìk pozná, e
k nìmu skuteènì mluví Duch
svatý. Odpovídá e je to tìké, ale to nás nesmí odradit
od toho mít otevøené srdce
a poslouchat ho.

Brnìnské shromádìní s Ulfem Ekmanem.
Obì fotografie na této dvoustranì:
Petr Hlouek, deník Právo.
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Øev na ïábla
Po kázání nás vyzve, abychom chválili Boha a zvedali
ruce k nebesùm. Pomalu
nám káe slovy z bible a vykøikuje aleluja. Kadou
chvíli stejnì vykøikne nìkdo
ze sálu. Lidé se modlí, objí-

d o m o v a
mají se a Ekman stupòuje napìtí. Vichni
jsou u vytrení. Modlí se a køièí nahlas.
Atmosféra je elektrizující. Dav mì strhává
a dìlám ve s nimi. Zdvihám k ruce k nebesùm, hlasitì zpívám i se modlím. Lidé se
smìjí, pláèí a køièí.
V tento zdrcující závìr mnozí z nich
proívají velmi silné náboenské vytrení.
Ekman nás ujiuje, e nyní je mezi námi
Duch svatý, který mnohé z nás vyléèil a otevøel nae srdce. Vyzývá nás abychom se nebáli modlit v jazycích, prorokovat i vkládat
ruce a uzdravovat.
Akce konèí nìkolika písnìmi. Bìhem
zpìvu náboenských písní mì Ekman na
chvíli vyhledá pohledem. Má neuvìøitelnì
Odpovìdnost leí na tobì
Musí pochopit, e ty sám se také úèastní uzdravení. Vdycky se nám chce
pøenést na druhé odpovìdnost za to, za
co musíme odpovídat sami. Jestlie
napøíklad na mì vzkládali ruce a nic se
nestalo, mám si v takovém pøípadì
myslet, e v rukou toho, který se modlil,
nebyla moc? Ne, to není správné. A
je kolik chce moci v Boím pomazání je na tobì, jestli ji pøijme. Je nutné ji
PØIJMOUT. Kdy na tebe pøichází moc
shùry, musí ji ve svém srdci pøijmout
a vyznat: Boí moc k uzdravení vstoupila teï do mì. Pøijímám uzdravení. Pøijímám tuto moc vírou a vyznávám, e od
této chvíle jsem zdráv. A vidím výsledky
uzdravení teï nebo za nìjakou dobu stejnì ho pøijímám vírou právì teï.
Pouze TY SÁM nese zodpovìdnost
za pøijetí svého uzdravení nezávisle na
tom, kolik Boí moci a milosti by se vylévalo na druhé. Právì díky nepochopení
této dùleité skuteènoti mnozí ztrácejí
uzdravení, i pøes nejsilnìjí projevy Boí
moci. (...)
Zaèátek kapitoly Odpovìdnost leí na tobì
z broury Ulfa Ekmana
Bùh chce uzdravit vechny, Voda ivota 1990.

pronikavé oèi a charisma, které dokáe
s èlovìkem pohnout. Jeho pohled nevydrím
a uhnu oèima.
Na závìr vyzve Michal Vanìk, abychom
zaøvali tak, aby to lo slyet a v nebi a a
ná køik uslyí ïábel, aby se tøásl strachy.
est stovek hrdel zaøve a v tu chvíli vichni
vìøí, e nás snad opravdu slyeli vichni
andìlé i ïábel se svou suitou.
n

Leo Kya (*1979) je redaktorem deníku Právo.
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Uzavøení bratøi na základì osobní zkuenosti

SKUTEÈNÌ
UZAVØENÍ
Pavel Hanych

Pøed èasem v Dingiru vyel èlánek Pavla ímy s názvem Uzavøená církev (Dingir 1/2002, s. 6n). Autor píe o køesanském
hnutí tzv. plymouthských bratøí (nìkdy také oznaèovaných jako
darbisté), o jeho poèátcích v Anglii a Irsku, o rozdìlení na dvì
vìtve (uzavøenou a otevøenou) a také o jejich zastoupení v souèasnosti u nás. Rád bych na tento èlánek navázal informacemi o ivotì vìtve uzavøených (exkluzivních) bratøí v Èeské republice.
Jestlie v dobì vzniku tohoto èlánku podle
autorových slov neexistovalo v dostupné
literatuøe nic, co by snad mohlo poslouit
jako informaèní zdroj o skupinì uzavøených
bratøí, není dnes situace o mnoho jiná.
Struènou zmínku naleznete pouze ve Vojtíkovì Encyklopedii náboenských smìrù
v Èeské republice (Portál, 2004). A není
divu: skupina uzavøených bratøí ije v ústraní, vyhýbá se vemu svìtskému a mimo
své misijní snahy (distribuce náboenských
letákù) o styk s okolním svìtem nestojí.

John Nelson Darby (1800-1882), zakladatel plymothských bratøí a po jejich
rozkolu v roce 1848 vùdce pøísnìjí,
uzavøené vìtve.
Foto z knihy Arenda Remmerse
Gedenket euer Führer, CSV 1990.
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Nakonec mi nezbylo ne toto spoleèenství osobnì navtívit pøímo na adrese,
kterou udávají jako své sídlo, v jedné malé
obci na Pardubicku. Pøijat jsem byl vlídnì,
ale rozhovor nebyl snadný. Zpoèátku se
velmi zdráhali o sobì cokoli øíct. Postupnì
se vak tito uzavøení bratøi pøece jen
trochu otevøeli, díky èemu jsem pøece jen
získal cenné informace z první ruky.
Jak Pavel íma v èlánku poznamenal,
oficiální název skupiny neexistuje (uzavøení
bratøi by ho povaovali jen za doklad dalího
roztìpení církve). Pokud se jich na název
zeptáte, odpovídají shodnì: Jsme køesané. Na veøejnosti vystupují pod hlavièkou
íøení Písma Svatého, co je vak pouze
název jejich misijního vydavatelství (døíve
Posel pokoje a radosti).
Podobnì nejasnou odpovìï dostanete
na otázku po poètu èlenù, které z principu
neevidují: Je nás mnoho. Do naeho spoleèenství patøí kadý, kdo byl Duchem
Svatým obvinìn z høíchu a uvìøil Slovu
a milosti Jeíe Krista. A pøidávají biblický
ver: Aj, enich jde, vyjdìte proti nìmu!
(Mt 25,6).
Do tøetice zdráhavá odpovìï pøichází,
zeptáte-li se na jejich historii. Tu podle svých
slov povaují za nepodstatnou.
Autorita Bible a význam znovuzrození
Charakteristické pro tuto skupinu je to, e
neuznává jakoukoli církevní nebo teologickou autoritu. Jedinou autoritou je samotné Písmo a vedení Duchem Svatým.
Neopírají se o ádnou osobnost køesanských dìjin (kromì Krista) ani o ádnou
osobnost svého køesanského smìru (pouze
uznávají osobu Darbyho, oznaèení darbisté
vak odmítají). Ordinované duchovní a teo-

logy nemají a jejich potøebu neuznávají.
Vekeré funkce zastávají laici, kteøí nabyli
pøesvìdèení a ujitìní, e jsou k tomu zmocnìni i vedeni Duchem svatým. Spoleèenství
tedy pøijalo veobecné knìství. Ovem a to je dùleité - bez en, o jejich postavení
bude jetì zmínka níe.
Samotná bible jim je autoritou nejvyí,
dobøe ji znají a doslovnì vykládají. Jakékoli
moderní exegetické metody pøístupu k biblickým textùm striktnì odmítají a odsuzují.
Diskuse na toto téma je zbyteèná. Projeví
se toti jejich naprostá neochota znovu
a kriticky promýlet to, co je pøece dávno
jasné a Boí slovo nic takového nepotøebuje. Jejich pøístup k bibli je celkovì velmi
fundamentalistický. Neustálá citace jednotlivých biblických verù zpamìti a absence
chápání bible jako celku tuto skuteènost jen
dokládají.
V uívaných biblických pøekladech jednoznaènì vítìzí Bible kralická, její text je
v pøípadì potøeby upravován a doplòován
nìkterými moderními èeskými pøeklady jako
Nová bible kralická nebo Nová smlouva.
Svou dùleitost tu mají také pøeklady v národních jazycích (zejména v angliètinì
a nìmèinì). Èeský ekumenický pøeklad
naopak nepouívají témìø vùbec. Proè?
Vdy se podívejte, kolik jenom faráøù na
nìm pracovalo!
Protoe se zøekli veho, èím disponovaly
a disponují tradièní církve, nepøekvapí, e
odmítají svátosti. (Køest a veèeøi Pánì sice
mají, ale za svátosti je nepovaují.)
Naprosto zásadní význam vak pro nì
má tzv. znovuzrození. Je to zlomová ivotní
událost, která se jednoho dne stala (obvykle
si èlovìk pamatuje pøesné datum) a úplnì
zmìnila ivot. Èlovìk toti pochopil a vyznal, e je patný, e jedinì Bùh mu mùe
pomoci a spasit ho. Jak øíkají, je to událost
opravdu revoluèní a pro spasení a vìèný
ivot nezbytná. Otáèí ivot o 180 stupòù.
Dalí v poøadí dùleitých ivotních
událostí kadého jejich èlena je køest. Køtí
se ponoøením do vody a výhradnì v dospìlosti, kdy u má èlovìk tolik rozumu, e se
mùe sám dobrovolnì rozhodnout a pøijmout dar i závazek svého køtu. Pokud se
o èlenství ve spoleèenství uchází èlovìk,
který u je pokøtìn v nìjaké církvi, doporuèuje se, aby se nechal pokøtít znovu a mìl
tak jistotu, e je pokøtìn øádnì a opravdovì.
V ojedinìlých pøípadech je moné - na
základì osobních rozhovorù a ujitìní
o znovuzrození nového pøíchozího - druhý
køest vynechat.
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Náboenský ivot
Pravidelná nedìlní shromádìní pardubického sboru probíhají v pronajatých prostorách za úèasti okolo 60 lidí. Pøesnì to
prý není moné vyèíslit, protoe se úèastní
také dìti, které sice jsou spasené, ale nemohou jetì být znovuzrozené. Proto je tu
otázka, zda je do celkového poètu zahrnout,
èi ne.
Bohosluebná liturgie je k nièemu,
Duch Svatý toti vede a øídí ve. Není ani
nikdo, kdo by shromádìní vedl. My si
urèíme jen èas zaèátku a konce, ve ostatní
u necháme na Duchu Svatém, øíkají.
V praxi shromádìní probíhá tak, e úèastníci v tichosti sedí a ten (pouze osoba muského pohlaví), kdo byl osloven Duchem
Svatým, zaène mluvit, modlit se nebo vybere
píseò ke spoleènému zpìvu.
Bìhem shromádìní se rovnì vysluhuje
veèeøe Pánì. Úèast je podmínìna znovuzrozením a radìji i køtem v tomto spoleèenství.
Pokud jsou pøítomni neèlenové, jsou výslovnì poádáni, aby se veèeøe Pánì neúèastnili.
Sbírky na chod samotného spoleèenství
neexistují, stejnì tak salár, desátky apod.
Osvìdèenì tu prý funguje model první církve, kdy bohatí pomáhají chudím.
Pøi shromádìní se spoleènì zpívá, nyní
z nového zpìvníku. Ten obsahuje celkem
225 písní (pùvodnì jich bylo 180). Vìtina
písní je pøeloena z nìmèiny, nìkteré i z francouztiny. Autoøi textu a nápìvu uvedeni
nejsou. Pøi shromádìní se také mùe vycházet z pomùcek, z vlastní literatury (výklady, úvahy). Podobným zpùsobem probíhají i domácí pobonosti.
Naprosto podøadné postavení pøi vech
shromádìních, ale i v ivotì spoleèenství
celkovì mají eny: ve shromádìní nesmìjí
vùbec promluvit, musí mít pokrývku hlavy
a nemají ádnou moc, práva ani dùleitost.
Není zajisté mu stvoøen pro enu, ale ena
pro mue. (1 Kor 11,9) Tímto biblickým
verem je podøadná role eny legitimizována. Dokonce i pøi domácích náboenských
rozpravách eny pouze tie sedí, pøípadnì
nosí jídlo a kávu. Také pøi mé návtìvì
a rozhovoru jsme o podstatných vìcech
hovoøili pouze v muském spoleèenství.
Vztah k okolnímu svìtu
Obecnì platí, e se èlenové této skupiny
straní veho, co je tzv. svìtské - napø. neprovozují kulturní a spoleèenský ivot,
sòatky uzavírají obvykle jen mezi sebou
a také tøeba neslaví svátky. A to ani církevní,
dokonce ani Vánoce a Velikonoce. Vánoce
prý stejnì byly v bøeznu, Velikonoce jsou
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podle nich zase pøíli direktivnì urèeny
z Øíma, co patrnì vyjadøuje nechu
k øímskokatolické církvi. A dodávají: Vánoce máme kadou nedìli, ne jen jednou
do roka nìco, co není stejnì nièím jiným
ne komerèní záleitostí. I vánoèní stromek
má podle nich pùvod v pohanství, nicménì
nìkteøí èlenové (zvlátì ti, kteøí mají malé
dìti) stromek údajnì mívají a není jim to
poèítáno za patnost.
Jejich vztah k vládnoucí moci, politice,
Evropské unii a dalím institucím vychází
z toho, jak chápou Jeíùv výrok: Dejte,
co je císaøovo, císaøi, a co jest Boího, Bohu
(Mt 22,21). Danì tedy platí, ale tøeba ke
svobodným volbám zásadnì nechodí.
Vztah s jinými církvemi existuje pouze
na misijní úrovni, co pro nì znamená distribuci náboenské literatury nìkterým sborùm
Církve bratrské, Èeskobratrské církve evangelické i dalích.
Homosexualita je podle nich tìkým
høíchem. Dokládají to nìkolika biblickými
místy. O pouívání antikoncepce lze v jejich
prostøedí uvaovat jen ze zdravotních
dùvodù. Jinak prý nech platí známé vy
pak ploïte a mnote se (Gn 9,7).
Vydavatelská èinnost
Uzavøení bratøi vydávájí velké mnoství
rùzné vlastní literatury. Je urèena pro misijní
úèely, nìkteré publikace slouí také ke vzdìlávání vlastních øad.
Misijní literaturou jsou pøedevím rùzné
kalendáøe, úvahy a zamylení na kadý den
(Dobrá setba nebo Manna pro kadý den),
dále rùzné traktáty, urèené lidem v konkrétní
situaci a mnoho dalího. Materiály urèené
k misijním úèelùm mají vdy totoné schéma
- vykreslení èlovìka jako høíníka, výzva
k obrácení pro spasení a nìkolik biblických
verù, které dokládají výe uvedené.
Výkladové poznámky k biblickým knihám a dalí podobné materiály potom patøí
k literatuøe vzdìlávací.
U 13 let také vychází také interní èasopis Milost a pravda. Z vìtiny obsahuje pøeklady rùzných úvah, zamylení a textù zahranièních autorù.
íøení Písma svatého je podporováno
nìmeckým nakladatelstvím GBV - Gute
Botschaft Verlag (Nakladatelství dobrého
poselství). Tato organizace v souèasnosti
vydává a tiskne vekerou jeho literaturu.
Kromì toho GBV podporuje i dalí køesanskou misii prostøednictvím spolkù v rùzných
zemích a pøekládá køesanskou literaturu do
nìkolika jazykù (vèetnì napø. èíntiny èi
arabtiny).

d o m o v a

Obálka letoního biblického kalendáøe.

Misie
Èlenové spoleèenství se vìnují bohaté misijní èinnosti. Je to vlastnì jediný zpùsob,
kdy vystupují na veøejnosti. Misijní èinnost
není organizována, kadý má slouit podle
svých moností. Misie probíhá distribucí
traktátù a dalí literatury na ulicích a po
domech. Jejich stánek mùete zahlédnout
i na kniních veletrzích.
S misijní èinností souvisí také pastýøská
péèe, které se vìnují naplno a která je skuteènì pøíkladná. S chutí a se zájmem pomáhají lidem v nouzi, ve stáøí, v nemocech
a jiných tìkostech, a to i daleko za hranicemi svého spoleèenství.
Shrnutí
Uzavøení bratøi v mnohém vycházejí
z køesanských církví, mnohé s nimi mají
spoleèné. Bible je nejvìtí autoritou, dbají
na ivot podle jejího svìdectví (snad a pøíli
doslovnì), k ivotu spoleèenství patøí køest,
veèeøe Pánì, ale i dobøe mínìná misie a laskavá pastýøská péèe. Dluno vak zmínit
také negativa, která dle mého názoru vechna vycházejí z vnímání sebe sama s urèitou
nadøazeností, exkluzivitou. Jako by mezi
øádky neustále znìlo - my jsme ti lepí, my
máme vìtí (ne-li jedineèný) nárok na spasení, my jsme Bohu blí. Takový pøístup
(by by ho uzavøení bratøi asi nikdy otevøenì
nepøiznali) je s proklamovanou ideou prvotní církve jen tìko sluèitelný.
n
Poznámka
Bible je citována (tak jako ve spoleèenství uzavøených bratøí)
v kralickém pøekladu.
Pavel Hanych (*1983) studuje evangelickou teologii na
Evangelické teologické fakultì UK v Praze.
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Eschatologie, nauky o posledních vìcech èlovìka a svìta, mají své konstanty i promìnné

KONCE A ZAÈÁTKY
V NÁBOENSTVÍCH SVÌTA
SVÌTA
Ivan O. tampach

Slýcháme, e náboenství je pøedevím odpovìdí na otázku o naí smrtelnosti. Je ná osobní
konec definitivní? A jak je to s celkem svìta, s pøírodou a se vím, co vytvoøili lidé? Témìø ve
vech náboenstvích najdeme pøíbìhy nebo nauky, které se to snaí objasnit. Vimneme si
zde odpovìdí, je nabízejí náboenství s mnoha stoupenci nebo rozíøená v mnoha zemích.
Nekoneèný kolobìh a vysvobození
tradice se vyskytují úvahy o nepøedstavitelnì rozptýlených po jiných zemích) má svìtelná
Lidé i ostatní bytosti procházejí v indických dlouhých cyklech dob rùzného charakteru. tvùrèí boská bytost nad svìty Ahura Mazda
náboenstvích nesmírnì dlouhým sledem po Podle jedné varianty takových výpoètù tvoøí dvì emanace. Ve vìkovitém zápasu jsou
sobì následujících ivotù. Lidé a ostatní ètyøi taková rùzná a rùznou dobu trvající tvùrèí princip Spenta Mainyu a princip debytosti se pøerozují a objevují se na svìtì období jednu kalpu a tisíc takových celkù struktivní Angra Mainyu. Lidé mají aktivní
v rùzné podobì podle døívìjích èinù. Lze tvoøí Brahmùv den, po nìm následuje stejnì podíl na koneèném vítìzství sil Svìtla. Údìl
mluvit o kolobìhu ivotù. Podle nìkterých dlouhá Brahmova noc. Z tìchto dnù se sklá- jednotlivého èlovìka po smrti závisí na tom,
smìrù mùe samsára, toto plynutí vech dá sto let Brahmova ivota. Èiní v pøepoètu jaký byl jeho ivot. Pøevládají-li dobré mybytostí v jednom proudu, být bez zaèátku 311 040 000 000 000 let. Pak Brahma umí- lenky, slova a èiny, èeká èlovìka nebe, jinak
a bez konce. Navíc je ivot prostoupen rá. Zdá se tedy, e se, pokud jde o celek peklo. Shodné pro rùzné výklady je koneèné
strastí. Následující ivoty nejsou z tradièní- svìta, neoèekává definitivní zavrení.1
vítìzství Svìtla nad Temnotou. Ahura MazV nejstarí doloené verzi pùvodního da vrátí svìt do jeho pùvodní èisté podoby
ho indického hlediska nadìjí (jako pro mnohé západní stoupence tzv. reinkarnace). indického buddhismu jsou bohové jako a obyvatelé pekla budou osvobozeni. VýDalí ivot je také dalí smrt a pøedtím dalí napø. Brahma koneèné bytosti a potøebují znamnou roli v závìreèném bìhu událostí
utrpení. Lze doufat v únik, v naplnìní mimo stejnì jako lidé probuzení (bódhi). Díky má hrát Saojant, Èlovìk míru, doslova Ten,
sféru samsáry, v individuálním osvobození. nìmu pak mohou spoèinout v nirvánì. který pøináí poehnání, mesiánská postava,
To, co pro struènost nazýváme hindu- Pøedstavy o èase v raných buddhistických o které se v nìkterých textech uvádí, e se
ismem je komplexem èetných smìrù a kol. spisech jsou nesrovnatelné s naimi. I tam narodí z panny, s ním nastane vzkøíení
Je vak asi mono øíci, e motivem jdoucím je samsára spíe bez konce a zaèátku. Jed- a poslední soud lidí, a pak nastolení koneèné
jimi napøíè je úvaha o monosti osvobození, notlivec, kdy postupuje se ví radikalitou harmonie. Podle nìkterých pramenù má dva
móka, k nìmu vedou rùzné cesty. Bhak- podle Buddhou objevené metody (podle pøedchùdce.3
tické smìry, jako napø. zde v západním svìtì Ulechtilé osmidílné stezky), kdy ije podle
známé krnovské hnutí, preferují klasickou mravních zásad a kdy pìstuje soustøedìní Poehnání budoucího vìku
náboenskou cestu, uctívání boha èi bohynì, a bdìlost (vímavost), vymaòuje se z kolo- V èástech idovské Bible, které se povaují
zpìv boských jmen, chrámové a domácí bìhu a nemusí se ji vracet do zdejích za nejstarí, se o posledních vìcech èlovìka
obøady. Cílem je blaené, láskyplné spoèi- pomìrù.
a svìta prakticky nic neuvádí. Pak se zaèíná
nutí u boha. Dòánické smìry volí cestu poPodle jiné verze buddhismu, která z pù- zmiòovat svìt, který má pøijít. Má v nìm
znání. Jeho cílem je odhalit závoj klamu vodních koøenù vyrostla a rozkvetla pozdìji dojít k nápravì onoho poruení, k nìmu
a uvìdomit si jednotu nejniternìjího jádra zejména v Èínì a Japonsku, tedy podle ma- dolo pádem prvních lidí. Úèast na poehvlastní bytosti (zvaného átman) s boskou hájány, nìkteré bytosti dobrovolnì oddalují náních budoucího vìku má mít povolaný lid,
své koneèné vymanìní a spoèinutí a pomá- Izrael, který ije podle zvlátní smlouvy
skuteèností.
Spoèinutí jednotlivce v cíli se vak ne- hají vem cítícím bytostem. Pravdìpodobnì s Hospodinem a ti z národù, kteøí se dreli
týká celku skuteènosti. Na okraji indické desítky milionù buddhistù se hlásí k bud- aspoò zásad noemovské smlouvy.4
dhovi Amitábhovi (v Japonsku je zván AmiPoté, co Perané osvobodili Izraelce
da). Tento buddha nekoneèného svìtla po- z babylonského zajetí, objevuje se v jejich
máhá lidem, kteøí ho s vírou vzývají. Otevírá náboenství postava charakterizovaná
se jim Èistá zemì, v ní jim u nic nebrání v rùzných èástech postupnì vznikající iv probuzení a nirvánì. Nekoneèné zásluhy dovské Bible rùznì, jednou jako jakýsi
tohoto buddhy staèí pøispìt k na osvobození kosmický èi nebeský èlovìk nazývaný Syn
vech bytostí.2
èlovìka, jindy jako Trpící Sluebník Boí,
díky jeho utrpení budou uzdraveny rány
Vítìzství Svìtla nad Temnotou
a nemoci v Boím lidu. Nejèastìji jde o poAndìlé troubí k poslednímu soudu.
V perské tradici, v její dnes zastoupené po- stavu Mesiáe, koneèného vítìze, který naZ knihy Zjevení svìdkù Jehovových.
dobì v Íránu a západní Indii (a v komunitách stolí novou situaci. Zejména ortodoxní idé
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oèekávají konkrétní postavu, reformní smìry se kloní spíe k jejímu symbolickému
výkladu.
I kdy ve starích textech jde spíe
o vzkøíení lidí, kteøí zemøeli a byli skuteènì
mrtví, pozdìjí vývoj judaismu pøinesl pøedstavy o slokách èlovìka - kromì tìla je to
jetì due (nefe). Døíve tìlo i due byly
spíe dva zpùsoby, jak mluvit o celém èlovìku, v pozdìjím pojetí je tìlo pohøbeno
a due se uvolòuje. Pøi vzkøíení se opìt spojí. Ve høe je jetì duch (ruah), døíve spíe
oivující dech od Boha vanoucí vím ivým,
pozdìji princip, který po smrti odchází
u zvíøat do zemì, u lidí k Bohu; je vak otázka, pøedstavuje-li pokraèující osobní identitu
u Boha. V pozdìjím judaismu se pøipoutí
jako monost i kolobìh duí (gilgul neamot).5
Spása a Boí království
Co se týká osobního údìlu èlovìka, má se
v køesanství za to, e ve smrti èlovìk pøedstupuje pøed Boí soud a zakouí pak vìènou blaenost nebo vìèné zavrení. Øímtí
katolíci mají za to, e vìèné blaenosti mùe
pøedcházet oèiování zemøelého, který sice
zemøel smíøen s Bohem, ale není jetì plnì
zpùsobilý vidìt Boha tváøí v tváø. Je oèiován utrpením. To lze zmírnit odpustky,
tedy konkrétními èiny (modlitba, almuna,
pomoc blinímu apod.). Boí milost dává
tìmto skutkùm hodnotu, jí je mono pøipsat zemøelým. Tato praxe vak ustupuje.6
Svìdectví Bible, Starého i Nového zákona o posledních událostech svìta, jsou
pestrá, jednotlivé události a jejich postup
jsou popisovány rùznì u starozákonních
prorokù, v evangeliích, epitolách a v Apokalypse. Nelze sestavit jednotný, vemi
akceptovaný scénáø, jak se o to pokouejí
nìkterá vyznání. Nìkteøí napø. oèekávají
zvlátní tisícileté Království pøed koneèným
zavrením èasu a oddìlují vzkøíení rùzných
skupin lidí a jejich soud. Víra vech køesanù
se snad mùe shodnout na tom, e svìt je
koneèný a e jeho konec je v Boích rukou,
e i v katastrofách konce se odhaluje spravedlivý, ale rovnì dobrotivý Bùh.
V køesanství nejde o nìjakou aritmetiku
provinìní a zásluh, odmìn a trestù. Podstatná je role Jeíe Krista. Je Vykupitelem.7
Znamená to, e vem lidem nabízí osvobození od situace zdìdìné upadlosti a osobní
viny. Spása je záchrana, vnitøní osvobození
a uzdravení nemocné lidské due; vykoupení
se promítá na jednotlivého èlovìka a pøijímá
se vírou. Následkem je nové jednání popisované èasto jako následování Krista.
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Z hlediska lidstva a tvorstva jako celku
mùe být øeè o Boím (popøípadì nebeském) království. Bùh se nejprve skrytì a nenápadnì ujímá vlády nad svìtem, je to Boí
kralování v nitru jednotlivých lidí a v jejich
vztazích. Boí království roste do historických a kosmických dimenzí. Jeho koneèný
stav je vyjádøen napø. tak, e Bùh bude
vecko ve vem.8 O Kristu je øeèeno, e
naplnil vechno, co jest.9 Svìt se nejen vrátí
pøed poèáteèní poruení, ale zahrne ve, èím
lidé v dìjinách proli a co vytvoøili, v obnovené a oèitìné podobì. Popisuje se to
obrazem nebeského Jeruzaléma.10
Odváná formulace v pozdním novozákonním textu øíká, e cílem Boích pøíslibù je, abychom se stali úèastnými boské
pøirozenosti. 11 V tomto smyslu mluví zejména východní køesanství o zbotìní
(theósis). V Jeíi Kristu se Bùh stal èlovìkem, aby se èlovìk mohl stát bohem.
Zbotìný èlovìk je úèastníkem Boího
ivota.12
Den soudu a Ráj
Kdy èlovìk zemøe, podle islámu oddìlí
andìl Azráíl dui od tìla. Podle tradièního
mínìní muslimù pak andìlé kladou zemøelému otázky a èlovìk (v závislosti na dosavadním ivotì) mùe zakouet tíi, tíseò,
nejhorí hodiny ivota. Pak nastává oèekávání, snad v jakémsi spánku, pøíp. v hranièní oblasti èi stavu zvaném barzach.
Rovnou do Ráje jdou due tìch, kdo padli
v boji za svatou vìc. Té proroci si zachovávají i po smrti vìdomí. Nìkteøí se snad
rovnou zøítí do pekla.
Koneèný údìl nezávisí jen na bilanci
dobrých a patných skutkù. První slova
Koránu mluví o Bohu jako o milosrdném
a slitovném. Kdo se dopustí provinìní, má
monost pokání a Bùh mu mùe odpustit.
Kdy se Korán vyjadøuje o tom, kdo má
nadìji, jsou samozøejmì na prvním místì
muslimové, ale spolu s nimi také ti, kdo vìøí
v jediného Boha a v soudný den.
K závìreèným událostem tohoto svìta
patøí po dramatických úkazech i druhý
pøíchod proroka Ísy, tedy Jeíe, který spolu
Mahdím porazí Dadála, Lháøe, faleného
Mesiáe a ostatní Boí nepøátele. Soudný
den je závìrem naeho èasu. Tehdy mrtví
vstanou, nejprve proroci, pak ostatní a dojde
k velikému shromádìní lidí a ostatních
bytostí. Vzkøíení zemøelí jsou pak v dlouhé
etapì souzeni. Dojde k odhalení falených
bohù. Tento svìt bude znièen. Nekající
høíníci budou vreni do pekelného ohnì,
kde podle obvyklého mínìní aspoò nìkteøí

Kalkí, poslední avatár (sestoupení)
indického boha Vinua,
nastolí vìk míru a hojnosti.
Z knihy Jana Filipského Encyklopedie
indické mytologie, Praha 1998.

budou navdy a ostatní pøijdou do Ráje
plného rozkoí; podle nìkterých vykladaèù
jde o blaené patøení na Boha.13
Spoleèné motivy?
Èetná náboenství, zejména abrahámovská
tradice (judaismus, køesanství a islám), ale
té zoroastrismus se zamìøují na budoucnost. Není to vak budoucnost historická.
Jejími aktéry nebudou u lidé. Po koneèné
katastrofì svìta se ujme iniciativy Bùh
a nastolí nové poøádky. Mají tedy pravdu
kritici, e to bere lidem z rukou iniciativu?
Odkládá se tím doopravdy spravedlivé
uspoøádání spoleènosti a do záhrobí? Je
takové náboenství povzdechem utitìného
èlovìka bez skuteèné síly nìco zmìnit?
Nebo je Boí království jako nový zaèátek
na konci naeho èasu odmítnutím falených
ambicí, ale zároveò výzvou a inspirací udìlat
nìco realistického, nìco prospìného v mezích tohoto porueného svìta?
Dìjiny náboenství ukazují, e eschatologická oèekávání od spoleèenské aktivity
odvádìla i k ní inspirovala. Byla opiem fantastù a rovnì inspirací tvùrèích jedincù.
Opravdové potíe nastávají tam, kde se nìjaká náboenská skupina sama ujímá role
strùjcù apokalyptických katastrof èi vykonavaèù Boích trestù. Za sociálnì patologickou je tøeba také pokládat totální uzavøenost a odlouèenost apokalypticky ladìných
skupin. Pokládají svìt za natolik doèasný
a propadlý zkáze, e nemá smysl v nìm
pracovat, získávat vzdìlání, ít rodinným
ivotem a podobnì.
n
Poznámky k èlánku a autorùv medailonek
jsou na stranì 143 dole. ð
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Mileniální ideje jsou významnými spolutvùrci (nejen) naí civilizace

NADCHÁZEJÍCÍ
VÌK BLAENOSTI
Zdenìk Vojtíek

Náboenství neposkytují nadìji na budoucí úplné a dokonalé pøekonání omezenosti pozemského ivota jen jednotlivcùm, ale i celým komunitám. Hovoøí o vìku, království èi øíi,
kde se nadcházející blaenost pro celé spoleèenství bude realizovat. V rùzných dobách a náboenských systémech se tak setkáváme s podobným schématem budoucnosti. Navzdory
mnoství variant a výjimek se velká èást lidstva shoduje ve víøe v dosaení kolektivního vestranného blaha za pomoci transcendentní síly. Velmi èasto má být této blaenosti dosaeno
v dohledné dobì a v mnoha pøípadech také v prostøedí, které bude ideální, ale zároveò pozemské, tìlesné, lidské. Pøesvìdèení o takové kolektivní budoucnosti jsou souhrnnì nazývána
milenialismus nebo také chiliasmus.1
Výe uvedenou základní charakteristiku nic) dobrého, proto má tato intervence po- obvykle disponují ve svých svatých textech
milenialismu2 je tøeba vysvìtlit a upøesnit. dobu jeho naprostého znièení (tzv. apo- nebo v posvátné historii takovými motivy,
Vestranným blahem (blaeností) rozumíme kalypsy, nebo konce svìta). Podíl lidí na které poskytují monosti chápat dìjiny
stav bez pøítomnosti zla, a je toto zlo chá- vzniku následujícího blaeného období je a budoucnost lidstva jak v duchu katapáno jakkoli. Koøeny zla mohou být po- minimální, spíe ádný. Katastrofickému strofického, tak progresivního milenialismu.
jímány rùznì (mùe to být napø. nevìdo- (apokalyptickému) milenialismu se daøí Pøíklon k jednomu z typù je tak do znaèné
most, høích anebo tøeba i vykoøisovatelská v tìkých pomìrech, kdy se zdá, e koneèný míry dán osobnostním vybavením jednotspoleènost), ale jeho projevy pociujeme obrat ji musí být za dveømi a e je moné livce a jeho spoleèenskou situací a mùe se
ve vech dobách a na vech místech po- jeho znamení odeèíst z doléhajících událostí. bìhem èasu u jednoho èlovìka nebo u celé
dobnì: jako utrpení, chaos, násilí, bídu apod. Nositelé tohoto pøesvìdèení jsou osobnì velké skupiny radikálnì promìnit. Tato proTato blaenost má velmi èasto nastat - jak spíe pesimistiètí, ve spoleènosti politicky mìnlivost ale nevyluèuje vznik kompaktních
u bylo øeèeno - v lidské sféøe: obraznì (ale pasivní a individualistiètí, nebo nenacházejí mileniálních hnutí, èasto velkých a významèasto i doslovnì) na zemi, nikoli v du- mnoho smyslu v nièem kromì pìstování ných. Na dalích øádcích se o nìkterých
chovní oblasti (na nebi).3 Má se jednat vlastní zbonosti. Aktivní bývají pouze zmíníme a seøadíme je podle náboenských
o návrat dávného ráje, o uzavøení dìjin- v misii, kterou chápou jako záchranu tradic.
ného kruhu, nikoli o oputìní pozemského jednotlivcù ze zkaené spoleènosti.
prostøedí a odchod do nebe. Proto je také
Opaèným typem je progresivní milenia- Mileniální motivy
tato pozemská blaenost doèasná; mùe lismus. Je to optimistický pøístup ke svìtu, v zoroastrismu a judaismu
trvat velmi dlouho (symbolicky tøeba tisíc politicky angaovaný, aktivní ve zlepování Náznaky milenialismu se nìkdy hledají
let), ale nebývá to jetì blaenost vìèná. spoleènosti a se smyslem pro kolektivní i v rùzných starovìkých náboenstvích 5
Dìjinný obrat k této kolektivní blaenosti usilování. Úsilí o pokrok je neseno vírou, (napø. ve schématu ètyø vìkù podle Hesiomá nastat brzy, v dobì, která je pro èlovìka e se tento pokrok dìje ve shodì s transcen- da), ale o skuteènì mileniální ideji mùeme
významná (kam jetì dohlédne), a za dentní silou, anebo dokonce pod jejím hovoøit patrnì jen v pøípadì zoroastrismu
pomoci síly, která èlovìka pøesahuje. Tato vedením a inspirací. Pøechod k úplné bla- a judaismu. Obì tato náboenství charaksíla je opìt pojímána velmi rùznì: mùe enosti nemusí být podle tohoto pøesvìdèení terizuje lineární pojetí èasu, tedy pøesvìdpøicházet od Boha, mùe být ale i neosobní spojen s katastrofickými událostmi, ale èení, e svìt má stejnì jako kadý jednotlivý
kosmickou silou a mùe být vyjádøena nastane spíe jako zavrení postupného èlovìk svùj poèátek (stvoøení, zrození)
i svìtsky napø. jako dìjinná nutnost.
pokroku. Tragická apokalypsa tedy ne- a konec (zánik, smrt). Takové vnímání je
bývá oèekávána; cesta k zavrení dìjin samozøejmì daleko pøíznivìjí pro vznik a
Základní typologie milenialismu
ovem mùe být chápána jako revoluce. rozvinutí milenialismu ne pojetí cyklické,
V podílu této transcendentní síly na dosaení Tento typ milenialismu (je-li revoluèní) pak které chápe dìní jako kolobìh stále vznikablaenosti a ve zpùsobu tohoto dosaení je vyaduje obìti tìch, jich se pokrokový jících a zanikajících forem. Zoroastrismus
klíè k rozdìlení milenialismu na dva základní optimismus netýká.
i judaismus se ale ponìkud vymykají z výe
typy.4 Katastrofický milenialismus spatøuje
Katastrofický ani progresivní milenialis- vymezeného pojmu milenialismus, nebo
tento svìt jako velmi patný a vzdalující se mus není pevnì svázán s ádným náboen- pøedpokládají vznik definitivní blaenosti
od ideálu. Jeho náprava není moná, a tak stvím. V rámci jedné náboenské instituce hned po zániku svìta. Pro oznaèení tohoto
jedinou nadìjí je nadpøirozená intervence nebo jednoho náboenského spoleèenství se pøístupu (a hlavnì pro význaènou roli spav dobì, kdy u nemùe být hùøe. Z takto mohou vyskytnout oba typy, èasto i souèas- sitele v obou tìchto náboenstvích) se proto
zkaeného svìta nezùstane nic (nebo témìø nì. Jednotlivá náboenství a jejich smìry více hodí pojem mesianismus.
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Náboenství proroka Zarathutry (zoroastrismus), obsahuje mylenku návratu svìta
k dokonalosti po velké kosmické bitvì. Ji
v gáthách, hymnech pøipisovaných samotnému Zarathutrovi (vznikly snad ji na
pøelomu 2. a 1. tisíciletí pø. Kr. nebo pozdìji), je naznaèeno brzké promìnìní svìta
ohnìm a roztaveným kovem. Nadìjné vnímání budoucnosti postupnì rozvinulo motiv
spasitele, vzkøíení tìla a posledního soudu.6
Nejstarími texty idovského apokalyptického mesianismu jsou patrnì èásti proroctví Izajáe7 z druhé poloviny 8. st. pø.
Kr. Na nì navazuje tzv. Druhý Izajá (ze
6. století) se slavnými texty o slouícím,
a dokonce trpícím mesiái.8 Mezi 2. st. pøed
Kristem a 2. st. po Kristu pak nastává doba
velkého rozkvìtu katastrofického milenialismu s desítkami spisù; do kánonu judaismu
byl ale pøijat jen spis Daniel, ostatní zùstaly
se svou barvitou apokalyptikou za hranicí
obecnì pøijímaných posvátných textù. Starovìký idovský mesianismus vyvrcholil
v postavách Jeíe Nazaretského, Judy Galilejského a Bar Kochby v 1. století naeho
letopoètu.
Aèkoli pojetí mesiáe prolo vývojem
a patrnì nikdy nebylo zcela jednotné,9 mesianismus hrál v idovstvu velkou úlohu
v podstatì ve vech obdobích. Mesiáské
oèekávání je ostatnì souèástí Tøinácti èlánkù víry,10 které zformuloval Maimonides
(1135-1204). Od konce 13. století se hlavním zdrojem mesianismu stala kabala, pøedevím její pøevládající luriánský typ. Na
základì kabaly vznikly desítky pøedpovìdí
pøíchodu mesiáe a kabalistou byl i Natan
z Gazy (asi 1643-1680), který velmi posílil
mesiáské ambice nejvýraznìjí postavy
idovského mesianismu, abtaje Cvi (16261676). Z koøenù luriánské kabaly vyrostl
v polovinì 18. století i chasidismus, v nìm
byly mesiáské nadìje vdy silnì pøítomny.
Jejich vyjádøením byla (a dodnes èásteènì
je) i víra významné lubavièské vìtve chasidismu v rabína Menachema M. Schneersona
(1902-1994) jako v mesiáe dnení doby.
Køesanský milenialismus11
Køesanská církev vznikla z idovských
mileniálních nadìjí a milenialismus je v ní
po celou dobu existence velmi ivý, aèkoli
ne stejnì ve vech jejích èástech a ve vech
dobách. Køesanské kanonické spisy sice
obsahují výroky, které inspirují k progresivnímu milenialismu,12 raná církev ovem pøed
druhým pøíchodem Krista oèekávala spíe
katastrofické události.13 Tuto orientaci zmìnila a ve 4. století nová role církve ve spo-
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leènosti. Katastrofická mileniální oèekávání církve v dobì po
Konstantinovi byla neutralizována mylenkou postupného
roziøování boí vlády misijním
úsilím a zlepováním spoleènosti. V hlavním proudu køesanství byla nadìje na kolektivní blaenost v Tisícileté øíi
nahrazována dùrazem na osobní kvality, potøebné ke spasení.
Katastrofický milenialismus14
se tak posunul do více èi ménì
okrajových a nìkdy heretických
verze komunistického mileniálního mýtu:
køesanských proudù, ani by Èeská
Klement Gottwald nanebevzatý.
ovem zcela zeslábl. Dominantním motivem se stal v protestantismu. Mimo a mnoho dalích, ve 20. století pak jetì
nìj je dnes velmi silný v obrodných a lido- pentekostalismus). Pod tímto vlivem se prových formách katolicismu, nejvíce pravdì- buzenecké hnutí (evangelikalismus) posunul
podobnì v rámci mariánské zbonosti. z pùvodního progresivního milenialismu
Nìkteré proudy souèasného pravoslaví se Jonathana Edwardse (1703-1758) a dalích
nechávají inspirovat k mileniálnímu oèeká- ke katastrofickému vidìní Dwighta L. Mování protestantským fundamentalismem.
odyho (1837-1899) a jeho pokraèovatelù.
Køesanský progresivní milenialismus 15 Ze stovek protestantských mileniálních
nachází ohlas spíe mezi elitami: jeho nej- konceptù, rozvinutých v 19. století, je tøeba
vlivnìjí støedovìkou formou bylo jistì po- zmínit alespoò dva: pøesvìdèení o vytrení
jetí tøí vìkù Jáchyma z Fiore (1130-1202),16 svatých,19 a to kvùli jeho vlivu na amekteré inspirovalo - kromì jiných - patrnì rickou (a dále i svìtovou) populární kulturu,
i Krytofa Kolumba (1451-1506) k jeho a køesanský sionismus20 kvùli jeho vlivu
mileniálnímu nadení objevit novou zemi. na idovské sionistické hnutí, a tím i na vznik
Ideje progresivního milenialismu ovem a dìjiny Státu Izrael. Ve druhé polovinì 19.
obsahuje i apotolský list Jana Pavla II. Ter- století ale na protestantské stranì køestio Millennio Adveniente z roku 1994.
anstva výraznì vzrostl také vliv progresivV reformaci køesanstva byl pøítomen ního milenialismu, a to hlavnì v liberálních
prvek katastrofického milenialismu, který církvích, které vyvolaly nebývalý zájem
obzvlá jednoznaènì ztotoòoval papee o sociální otázky, køesanskou misii
s apokalyptickou postavou antikrista. Silnì a ekumenické hnutí.
mileniální bylo ji husitské hnutí a radikální
reformaèní skupiny v 16. století se kvùli ex- Sekulární a esoterický milenialismus
cesùm spjatým s apokalyptickými vizemi17 Byly to pravdìpodobnì právì sociálnì
dostávali do støetu nejen s katolíky, ale reformní mylenky køesanského progrei s umírnìnými reformaèními proudy. Silné sivního milenialismu a rùzné komunitní exmileniální cítìní mìli i puritáni. Pøenesli ho perimenty,21 které napomohly ke vzniku sez britských ostrovù i do severní Ameriky kulárního revoluèního mileniálního hnutí
a podnítili tak vznik amerického milenia- socialismu a komunismu. Komunistické
lismu, dodnes ivého a velmi
èinorodého komplexu pøesvìdèení, jemu dominuje víra
Amerièanù ve své poslání být
vzorem (mìstem na hoøe leícím) celému zbytku svìta.18
Vrcholem protestantského
milenialismu se stalo 19. století. V jeho prùbìhu vzniklo
bezpoètu nových hnutí katastrofického milenialismu s naléhavým oèekáváním (mormonismus, adventní hnutí,
dispensacionalistická hnutí ... A èínská verze tého.
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a národnì socialistické mylenky a pokusy
o jejich revoluèní aplikaci opravòují vidìt
20. století jako vrchol sekulárního milenialismu. Jejich úsilí prosadit komunismus,
Tøetí øíi a dalí mileniální koncepty si vyádalo milióny obìtí tìch, kteøí tomuto pokroku stáli v cestì. V tradici sekulárního
milenialismu ale dnes nestojí jen spoleèensky
reformní a národní hnutí, ale novìji napø.
i nìkteré ekologické skupiny,22 které varují
pøed apokalyptickým zhroucením ivotního
prostøedí, anebo fenomén Y2K, spojený
s obavami z kolapsu poèítaèù a následnì
celé západní civilizace na konci minulého
století.
V progresivním milenialismu liberálních
protestantských církví i sekulárních sociálnì
reformních hnutích mùeme nalézat stopy
vlivu evoluèní teorie na vnímání spoleènosti
a jejích promìn. Podobnì se evoluèní teorií
nechali inspirovat i pokraèovatelé západní
esoterické (hermetické) tradice, která na
pøelomu 19. a 20. století zaila nový rozkvìt.23 Byla to hlavnì Theosofická spoleènost, která od svého zaloení roku 1875
íøila progresivní mileniální ideje, nesené
mylenkou duchovní evoluce lidstva pod
dohledem a s pøispìním bratrstva nanebevzatých mistrù. Mylenky Theosofické spoleènosti doly obrovského rozmachu v 80.
a 90. letech v jednom z nejvìtích náboenských mileniálních hnutí 20. století, v hnutí
Nového vìku (New Age).24 Idea Velkého
bílého bratrstva byla mnohokrát obnovena
i poté, co sama Theosofická spoleènost ztratila vliv, napø. v dramatech na Ukrajinì
a v Rusku v souvislosti s ohláením konce
svìta na rok 1993. Katastrofický milenialismus s apokalyptickým vrcholem,
oèekávaným v polovinì 30. let 20. století,
vypracoval na pozadí gnostického pojetí
kosmu Oskar Ernst Bernhardt (1875-1941),
zakladatel hnutí Grálu. Tyto mileniální
nadìje25 byly bouølivì obnoveny v letech
1993 a 1994 ve známém èeském hnutí imanuelitù, vedeném Janem Dvorským (*1965).
Milenialismus a ostatní náboenství
Monotheismus, lineární pojetí èasu a dalí
prvky abrahamovské tradice zpùsobují, e
dalím velkým mileniálním náboenstvím je
islám. Jsou to pøedevím mekkánské súry
(hlavnì súry 75-78), které ukazují na silné
poèáteèní mileniální oèekávání proroka
Muhammada. Po jeho smrti se mileniální
nadìje spojují s postavou mahdího, o ní se
ovem nepíe ani v Koránu, ani v nejvíce
respektovaných sbírkách hadísù. Pøesto je
víra v mahdího (tedy správnì vedeného),
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který spolu s Ísou (Jeíem) bude hrát
hlavní roli v apokalyptických událostech pøed veobecným zmrtvýchvstáním, velmi silná v lidovém sunnitském islámu. V í´itském islámu je dokonce souèástí ortodoxie (a to jednou
z nejdùleitìjích). Právì v tomto prostøedí vznikly desítky mahdistických
hnutí v celé kále od tìch, jejich
pùsobení vedlo k rozkvìtu (napø. Fátimovci), pøes neúspìná reformní
hnutí (napø. bahá´í) a k mnoha hnutím
vyslovenì extremistickým (napø. qarmaté, assasínové a mnoho dalích). 26
Rudra Èakrin, vládce ambhaly.
Ilustrace z knihy Luboe Bìlky
U dnes ji celosvìtovì rozíøené víry
Buddhistická eschatologie.
bahá´í je zajímavý vývoj od revoluèambhalský mýtus, Brno 2004.
ního k evoluènímu progresivnímu
milenialismu. Islámský milenialismus zemských buddhù a pán budoucího vìku.
(mahdismus) se projevil v posledních letech V tibetském buddhismu zaujímá velmi dùv mnoha rùzných souvislostech, napø. se leité místo pøedstava ambhaly,29 astné
estidenní válkou, s íránskou revolucí, se zemì, skryté v nìkterém z nepøístupných
vznikem nìkterých dihádistických skupin tibetských údolí. Mýtus obsahuje ji Kálaanebo tøeba pøi vzniku amerického, pøe- èakratantra, text z 10. století, ale velké aktuvánì èernoského hnutí Národ islámu.
álnosti dosahuje od poèátku 20. století
Podstatnì ménì mileniálních motivù a hlavnì po tragické okupaci Tibetu èínsamozøejmì nalezneme v indické tradici, skými silami v jeho polovinì. Vliv ambhalformované cyklickým pojetím èasu. Mylen- ského mileniální mýtu je patrný také v souka obnovy (pøipomínající katastrofický mi- èasném misijním úsilí dalajlamy a dalích
lenialismus) se ale objevuje i v nejznámìjím pøedstavitelù tibetského buddhismu na
náboenském textu, v Bhagavadgítì. Bùh Západì.
Krina v ní øíká: Kdy ctnost upadá, kdy
Silné mileniální motivy se pojí s Nièispravedlnost je lapána v prach, tu vdy se renovou (1222-1282) kolou, oblíbenou
rodím, zplodiv sám sebe, abych znovu v Japonsku. Mnohá nièirenovská hnutí je
obnovil svùj øád. Rodím se v kadém vìku, moné povaovat za vyslovenì mileniální,
abych chránil dobré, nièil zlé a dával prù- napø. spoleènost Sókka Gakkai, zaloenou
chod spravedlnosti.27 Krina v indické ve 30. letech 20. století. Mileniální motivy
tradici vystupuje také jako avatár (sestou- z køesanství, z astrologie, z tradice Nièirepení) boha Vinua.
na i z mýtu o ambhale zkombinoval do
Právì v nauce o avatárech je dalí z mi- originální vize japonský duchovní uèitel
leniálních motivù. Desátým, posledním ava- ókó Asahara (*1955). Jeho zpoèátku optitárem má být Kalkí, který pøijde na konci mistický progresivní milenialismus se poposledního vìku (kalijugy) èasového cyklu. stupnì promìnil v katastrofický, a roku
Je oèekáván jako ten, kdo znièí ve zlé, ob- 1995 vyvrcholil pokusem rozpoutat apokanoví øád (dharmu) a dovede vìrné do zla- lypsu teroristickým útokem v tokijském
tého zaèátku nového cyklu (satjajugy). i- metru.30
vost této nauky dokazuje i indický duchovní
Buddhistický milenialismus v Èínì má
uèitel rí Muktivára Bhagaván (*1949), dlouhou tradici tajných spoleèností, které
který je jako Kalkí pøitalivý i pro západní byly nìkolikrát dokonce schopny svrhnout
áky svým poselstvím progresivního mile- vládnoucí dynastie. Na základì této tradice
nialismu.28
není pøekvapivý úspìch sekulárního mileV mahájánovém buddhismu je naopak niálního hnutí Mao Ce-tunga (1893-1976).
mileniálních motivù celá øada. Za jakousi Dnes o èínském milenialismu mùeme slyet
obdobu mileniální øíe mùe být povaována pøedevím v souvislosti s hnutím Fa-lunzemì blaha buddhy Amitábhy. Uctívání kung, které kromì známìjího cvièebního
Amitábhy a víra ve zrození v jeho Èisté zemi systému rozvinulo také silné oèekávání
nalézá od 5. století velký ohlas v Èínì v podobì katastrofického milenialismu.
a Japonsku. Zøetelnì mileniální postavou
Závìr èlánku a poznámky
(oblíbenou pøedevím v tibetském budna 3. stranì obálky. ð
dhismu) je buddha Maitréja, poslední z po-

DINGIR 4/2006

t é m a
Biblická kniha Zjevení Janova (Apokalypsa) jako nástroj duchovního sebepoznání

HLUBINNÌ ANALYTICKÝ
VÝKLAD APOKALYPSY
Prokop Reme

Poslední biblická kniha Zjevení je plná symbolických obrazù, které odedávna jitøí lidskou fantazii. Od nejstarích dob byly proto navrhovány nejrùznìjí strategie, jak porozumìt jejich
skrytému poselství. Tyto strategie lze v zásadì rozdìlit do dvou velikých skupin: Jednak jde
o výklady, které v obrazech knihy Zjevení (Zj) spatøují informaci o vnìjím svìtì, jednak jde
o výklady, které v nich spatøují informace o ètenáøi.
K prvému výkladovému proudu, který by miletické praxi církve. Nejznámìjím pøí- reálnì, a rezonance ètenáøe s jejich obsahem
bylo moné nazývat klasickým, patøí kladem tohoto pøístupu je u svatý Augustin mùe umonit ètenáøi rozpoznání pravdy
historický výklad, který uèí, e Zjevení má ve svých Vyznáních, kdy hovoøí o své kon- o sobì samém. Dokonce i v situaci, kdy ètevztah pouze k událostem v té dobì, kdy byla verzi ke køesanství. Augustin píe, jak skrze náø zaívá poznávající aha-záitek v protikniha psána. Na nìj navazuje futuristický Bibli neèekanì spatøil sebe sama a skrze toto kladu s obecnì uznávaným výkladem té
výklad, který øíká, e kromì prvních tøí sebespatøení zail i náhlé oslovení, v nìm které biblické pasáe. Nebo bohatství rozkapitol Zjevení, které se vztahují na dobu ho Bùh vybídl ke zmìnì ivota. K této manitých recepcí je zaloeno ji v Bibli samé
sepsání knihy (pøípadnì na sedm etap v his- zvlátní pøemìnì mrtvého Boího slova a je jejím autorem (vevìdoucím Bohem)
torii církve), ve následující je pøedpovìdí v setkání s ivým Bohem vak Augustin chtìno a zamýleno. Dùleitou výkladovou
událostí, které se stanou v dobì bezpro- nedospìl logickou úvahou ani meditací, ale zásadou tohoto typu výkladu je podle
støednì pøed druhým pøíchodem Kristovým. iracionálním pøesvìdèením, e k nìmu Drewermanna to, aby biblické pøíbìhy byly
Koneènì historizující výklad shrnuje oba hovoøí sám Bùh, kdy nad zavøenou Biblí vykládány podobnì jako jsou vykládány sny
pøedchozí do jediného a prohlauje knihu zaslechl ze sousední zahrady dìtský hlas v jungiánské psychologii: buï tak, e osoby
Zjevení za náèrt církevních dìjin od sepsání opakující øíkanku: Tolle - lege, tolle - lege a situace, které se v textu objevují, mohou
knihy a do druhého pøíchodu Jeíe Krista.1 (vezmi - èti, vezmi - èti). Augustin Bibli symbolizovat rùzné typy lidí a situací,
Druhá výkladová linie je pøedstavována vzal, otevøel ji a jeho zrak padl na vìtu, kte- v nich se ètenáø zde-a-nyní nachází, co je
strategiemi, které v obrazech knihy Zjevení rou zail jako blesk Boího oslovení, které tzv. objektový výklad, pøípadnì tak, e
spatøují informaci o konkrétním ètenáøi. bylo urèeno právì jemu: Ne v hýøení v nich ètenáø mùe rozpoznat rùzné protiNepovauje knihu Zjevení za objektivní a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, kladné stránky své due a svého intrapsyuèebnici o náboenských, historických, ne ve sváru a závisti, nýbr oblecteologických a antropologických skuteè- te se v Pána Jeíe Krista a nenostech, ale povauje ji za subjektivní vyhovujte svým sklonùm, abyste
zrcadlo, v nìm ètenáø mùe spatøovat nepropadli váním (list Øísám sebe ve svém konkrétním zde-a-nyní. manùm 13,13).4
Hlavním teoretikem této hermeneutiky je
Proitek, e pøi ètení Bible
Umberto Eco, který svùj receptivní výklad mùe Bùh zde-a-nyní oslovovat
rozvedl v dílech Opera aperta a Lector in èlovìka v jeho jedineèné ivotní
fabula. 2 V jistém smyslu sem ale patøí i kla- situaci, tvoøí základ hlubinnì
sický veobecný výklad, který v knize Zje- analytického výkladu. Z psychovení vidí symbolický obraz neustálého boje logického hlediska ho teoreticmezi dobrem a zlem a který soustøeïuje ky rozvinul nìmecký psycholog
pozornost ètenáøe na etické a duchovní a teolog Eugen Drewermann ve
pravdy. Veobecný výklad se pohybuje na svém díle Hlubinná psychologie
rovinì pouèení týkajícího se celého lidstva a exegeze.5 Drewermann vyel
a vech lidí. Receptivní výklad knihy Zjevení z konceptu analytické psychose vak zamìøuje na jednoho kadého konk- logie, podle ní autoøi Bible
rétního ètenáøe. Jeho typickým pøíkladem promítali do biblického textu
je výklad hlubinnì psychologický.3
symbolické obrazy svého nevìdomí a tyto obrazy mohou nyní
Apokalyptická témata a jejich barvité výtvarné
zpodobení je typické pro spoleèenství svìdkù JeHlubinnì psychologický výklad Bible
oslovovat analogické symboly
hovových. Tato ilustrace pochází z knihy Zjevení.
Aè se to mùe zdát pøekvapující, hlubinnì uloené do due kadého ètenáøe.
Jeho slavné vyvrcholení se pøiblíilo! (1991), ilupsychologický výklad má v køesanství Tyto symboly jsou v textu sice
strace na dalí stránce je z obálky èasopisu
Stráná vì z 1. dubna 2004.
témìø dvoutisíciletou tradici, zejména v ho- uloeny potenciálnì, ale zcela
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chického fungování, co tzv. subjektový
výklad. 6
Nacházet v symbolech Apokalypsy obrazy lidské due není ve skuteènosti velký
problém. V obrazech troubících andìlù lze
napøíklad i jen s bìnou mírou fantazie
spatøovat obrazy mocných emocionálních
stavù - hnìvu (nastalo krupobití a na zem
zaèal padat oheò smíený s krví, Zj 8,7),
hoøkosti (z nebe se zøítila veliká hvìzda
hoøící jako pochodeò
jméno té hvìzdy
je Pelynìk a tøetina øek byla otrávena, Zj
8,10-11), smutku i deprese (byla zasaena
tøetina slunce, tøetina mìsíce a tøetina hvìzd,
take ze tøetiny potemnìly a den i noc byly
o tøetinu temnìjí, Zj 8,12). Nicménì hlubinný výklad biblických textù není nikdy
jednoznaèný. Je pouze potenciální, a i kdy
potencialita významù je objektivnì obsaena
v samotném textu, jejich aktualizace se mùe od èlovìka k èlovìku výraznì odliovat.
ena, drak a falený prorok
Ústøedním místem Apokalypsy je vidìní
dvanácté, tøinácté a poèátku ètrnácté kapitoly. Tyto kapitoly jsou èasto umìlecky
ztváròovány a vykládány a jsou povaovány
za klíè k výkladu celé Apokalypsy. Pøiblime
si, oè v tìchto kapitolách jde: Jan vidí tøi
nepøátele Církve - draka pronásledujícího
enu odìnou Sluncem a bojujícího s archandìlem Michaelem v nebesích, sedmihlavou moøskou elmu, která pøijímá od draka
jeho moc, a elmu vycházející ze zemì, která
jako falený prorok elmì z moøe slouí.
Proti této ïábelské trojici spatøuje Jan Beránka stojícího pøed Boím trùnem a bojujícího za koneèné vítìzství dobra. 7
Kdy pracujeme s knihou Zjevení v naich terapeutických skupinách, èasto se
v souvislosti s dvanáctou, tøináctou a ètrnáctou kapitolou Zjevení setkáváme s mocnými hlubinnì psychologickými obrazy.
Základní otázka pro ètenáøe zní: Kdo je ona
ena odìná Sluncem? V katolické teologii
byla tato ena èasto povaována za symbol
církve a ve volnìjí interpretaci za Marii,
Jeíovu matku. Na hlubinnì psychologické
rovinì vak pro velkou èást naich ètenáøù
pøedstavuje Marii spíe v symbolickém
smyslu, druhou Evu (ivotodárnou), tedy
zdroj ivota, bytí, rozvoje a dobra. Èi jinak
øeèeno: Zobrazuje Marii jako obraz ivotodárných sil svìtla, které jsou v textu Apokalypsy ohroovány silami tmy. Ty jsou ve 12.
kapitole symbolizovány drakem - zde jako
ve vech mýtech a pohádkách obrazem
ïábla a smrti.
Pokud na hlubinné rovinì hovoøí dva-

128

náctá kapitola Zjevení
o boji smrti a ivota, ve
tøinácté kapitole Zjevení
se dovídáme, e smrt drak má dva pomocníky,
dvì elmy: elmu z moøe (Zj 13,1n) a elmu ze
zemì (Zj 13,11n). Ty mu
pomáhají ve vládì nad
lidmi. V klasických výkladech se øíká, e elma
z moøe pøedstavovala
pøedevím øímskou øíi
a øímského císaøe. Na obecnìjí rovinì vechny
násilné diktátory a dobyvatele, na nejobecnìjí
rovinì samu zneuitou svìtskou moc, která
uctívá a zbouje sama sebe.8 Avak na
psychologické rovinì je to trochu jinak:
moøe, z nìho první elma vychází, pøedstavuje zlý a nebezpeèný ivel. To, e elma
vystupuje z moøe, které bývá ve snech
symbolem nevìdomí, mùe naznaèovat, e
pod onou nenávidìnou elmou mùeme
spatøovat i mocné a nezvládnuté síly naí
psychiky: nai agresivitu, ná narcismus,
touhu po moci, nai deviantní sexualitu.
Podle textu Zjevení je elma z moøe výkonným orgánem ïábla, nebo drak jí dal
svou sílu i trùn i velikou moc. Ale i nae
nevìdomí se èasto mùe stát výkonným
orgánem smrti. Mnohé cesty do záhuby
(v extrému tøeba sebedestruktivní jednání
drogovì závislých lidí nebo agresivní jednání
teroristù) vycházejí z nejhlubích a nejtemnìjích zákoutí lidské due. Z lidské nenávisti, závisti, pocitù pøíkoøí a poníenosti, z lidské agresivity a zloby. Smrt
a destrukce má a pøevelmi èasto v silách
naeho nevìdomí své pomocníky, jim
propùjèuje nejen sílu, ale i trùn a velikou
moc. A obdiv dneních lidí k tìmto silám
pøechází èasto a k modláøskému uctívání,
jak se s tím setkáváme v postmoderní psychologii i spiritualitì typu New Age. Jan
nazývá elmu z moøe také Antikristem,
symbolizuje ji èíslem 666 a v textu Apokalypsy se dvakrát vzhledem k této elmì
vyskytuje výraz klekali (Zj 13,4.8). Jde
tedy o boskou poctu urèenou èlovìku, jeho
nitru a zbotìní nárokù, které kladou jeho
temné síly na lidské chování a proívání.
Kniha Zjevení ale ukazuje, e apokalyptický drak naruuje a nièí ivot nejen tím,
e pùsobí prostøednictvím moøské elmy Antikrista (zneuité svìtské moci èi zbotìné moci nevìdomých sil lidského nitra),
ale i tím, e k této elmì pøidává pomocníka

v elmì ze zemì. Tato elma vypadá jako
ovce, beránek, pøedstírá podobu Kristovu,
ale kdy otevøe ústa, ukazuje svou draèí ïábelskost. Její podstatou je le a Jan oznaèuje
tuto elmu jako Faleného proroka (Zj 16,
13; 19,20; 20,10). Klasické výklady poukazují na to, e èinnost faleného proroka
sestává z reklamy a propagandy kultu Antikrista, svìtské moci, kterou obklopuje zdáním náboenského posvìcení.9 To jsme
konec koncù v dìjinách 20. století zaili
mnohokrát - nacismus posvìcovaný pseudovìdeckými rasovými teoriemi, komunismus posvìcovaný (pseudo)vìdeckým svìtovým názorem. Na vnitøní výkladové rovinì
vak elma ze zemì mùe pøedstavovat i ty
vzorce naí due, které obklopují nai vlastní
agresivitu, chtivost, závislost a narcismus
zdáním mravního a náboenského posvìcení. Jako by tato elma mohla být i symbolem lidského racionalizujícího vìdomí,
které dokáe obhájit sebetemnìjí síly naeho nevìdomí, ba dokonce je vydávat za
síly správné, mravné a Bohu milé.
Síla elmy ze zemì - faleného proroka,
tkví v naich racionalizacích: Vést války
ospravedlòované náboenskými i svìtskými
ideály, rozsévat utrpení a zlo a pøi tom se
zaívat jako nástroj vyího dobra, zaívat
pocit spravedlivého oprávnìní trestat a napravovat druhé. To ve jakoby bylo plodem
apokalyptických elem, jak se s nimi setkáváme v bìném ivotì a ve svém nitru.10
Nevìstka babylónská
Hlubinnì psychologický pøístup k textu
Apokalypsy tak mùe být pro kadého ètenáøe velkou inspirací. Mùe mu osvìcovat
tìké obrazy knihy Zjevení z nových úhlù
a pomáhat mu objevovat neèekané souvisDokonèení na dalí stranì dole.
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Konstanty a promìnné jednoho mileniálního hnutí

JSOU ADVENTISTÉ
JETÌ ADVENTISTÉ?
Adam Fier

Mileniální hnutí tzv. adventistù1 èi milleritù2 kolem roku 1844 v USA výraznì zasáhlo do náboenské mapy svìta a samozøejmì i do konkrétních osudù mnoha jednotlivcù. Rodina køesanských církví a hnutí si musela zaèít zvykat na své nové svébytné èleny, pøièem v nìkterých
pøípadech jde dodnes o jakési enfant terrible. Jedním z dìtí této doby, které to dotáhly pomìrnì
daleko, je Církev adventistù sedmého dne (CASD). Mùeme zrekapitulovat její vývoj a podívat
se, jak se jí daøí dnes, ve vìku 143 let.
mimo jiné oèitìní celé zemì Krista nakonec oèekávalo okolo 10% tehPoèátky CASD musíme
od høíchù a høíníkù. Za dejí populace USA. Roku 1842 vzrùstal
nepochybnì hledat u Williatøetí, pøesný èas této udá- tlak na Millera, aby datum Kristova pøíma Millera (1782-1849).
losti lze vypoèítat na zákla- chodu urèil pøesnìji. Po jistém váhání Miller
Tento farmáø ijící v USA ve
dì èíselných údajù ve staro- èásteènì vyhovìl: Kristus mìl pøijít nìkdy
státì New York zaèal po své
zákonní knize Daniel. Wil- mezi 21. bøeznem 1843 a 21. bøeznem 1844.
konverzi intenzivnì stuliam Miller ho urèil na rok Millerova kázání zpùsobila v ivotech
dovat bibli bez jakýchkoli
1843. Za ètvrté, tuto nalé- statisícù lidí radikální obrat: lidé prodávali
pomocných komentáøù s výhavou skuteènost si nesmí svùj majetek a peníze vìnovali na íøení
jimkou konkordance. Donechat pro sebe, a tak zaèal zvìsti o blíícím se konci vìkù a nutnosti
spìl k tìmto závìrùm: Za
roku 1831 o svých zjitìních obrácení, neuzavírali sòatky, pøestávali se
prvé, bible se vykládá sama
veøejnì kázat a psát.
starat o pole a v neposlední øadì opoutìli
a rozpory v ní jsou pouze
Poèet lidí, kteøí se cítili své domovské církve èi z nich byli vylouzdánlivé. Za druhé, bible William Miller.
být osloveni tímto posel- èeni, nebo v nich nenacházeli pochopení
obsahuje proroctví o druhttp://www.heraldmag.org
stvím, bìhem nìkolika let pro své eschatologické nadení. To u nich
hém pøíchodu Jeíe Krista
znaènì
narostl.
Udává se, e pøíchod Jeíe vedlo k pocitùm exkluzivity a muèednictví.
(konec svìta). Tato událost znamená
ð

Dokonèení z pøedchozích stran.

losti. Avak nadhazuje i otázky: Ïábelská
trojice Apokalypsy - drak (satan), elma
z moøe (Antikrist) a elma ze zemì (falený
prorok) mohou jistì symbolizovat i smrt,
destruktivní nevìdomé síly naeho nevìdomí a etický diskurs, kterým tyto síly
racionalizujeme jako síly mravné a zboné.
Co ale ona ena, která na elmì z moøe
sedí a která je oznaèována jako nevìstka
a veliké mìsto, panující nad králi zemì
v 17. kapitole Apokalypsy (17,3nn)?
Jako vude v Bibli, i zde je moné zaujmout dvojaký pøístup - klasicky vzato
je toto mìsto povaováno za symbolický
Babylón; mìsto sedící na sedmi pahorcích,
tedy v dobì Janovì císaøský a pohanský
Øím, který byl oznaèován jako urbs
septicollis - mìsto sedmi pahorkù. Na
vnitøní rovinì vak mùe být vnímáno
i jako symbol konativních sloek naeho
ivota. Tedy vzorcù vnìjího jednání
a chování, obrazù pozorovatelného vztahování se k druhým lidem, které sedí na
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pahorcích destruktivních sil naeho nevìdomí.11 Symbolem nevìdomí je elma,
která vychází z moøe, symbolem ospravedlòování a racionalizace tìchto sil coby sil
správných, spravedlivých a bohulibých je
elma, která vychází ze zemì a která vypadá
jako Beránek. Nae destruktivní chování
samo pak mùeme spatøovat za obrazem
nevìstky, která je zpitá krví Boích muèedníkù. Zda si za toto destruktivní chování pak
dosadíme svaté války za nejrùznìjí
nejsvìtìjí ideály, moralizování tak bìné
u køesanù a trestající èi sebetrestající tendence, které se k tìmto postojùm zhusta
váí, èi vlastní kariérismus a cesty ke slávì
a proslulosti, to ve u je jen a jen o nás.
Apokalypsa a její hlubinnì psychologický
výklad pøedstavuje nepøeberný zdroj
inspirace na cestì vlastního duchovního
sebepoznání.
n
Poznámky
1 SCHEUCH, R., Prùvodce Apokalypsou, ÈKCH, Praha
1989 str. 13-16.
2 OEMING, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Vyehrad, Praha 2001, str. 40.

3 Srov. REME, P., HALAMOVÁ, A., Nahá ena na
støee, Portál, Praha 2004, str. 16 nn.
4 A. AUGUSTINUS, Vyznání, Kalich, Praha 1990, str.
258-259.
5 GRÜN, A., Hlubinnì psychologický výklad Písma,
ÈKA, Praha 1994, str. 14 n.
6 Tamté, str. 15-16.
7 SCHEUCH, R., Prùvodce..., str. 109 nn.
8 Tamté, str. 120 nn.
9 Tamté, str. 124 nn.
10 Zajímavé je, e na hlubinné rovinì se nìkdy objevují
paralely dábelské Trojice Apokalypsy i k prvním
tøem pøíkazùm Desatera: První pøikázání (Jsem
vìèný, tvùj Bùh, který tì vyvedl ze zemì poddanství,
domova otrokù) jako by varovalo pøed drakem
a vedlo èlovìka k vìdomí, e existuje poddanost
a otroctví smrti jako protiklad osvobozovací energii
Boí. Druhé pøikázání (Nebude klást jiné bohy pøede
mì
nebude se jim klanìt a slouit jim) jako by
varovalo pøed elmou z moøe a zakazovalo podléhat
klamùm o realitì a moci veho, èím si sami zastíráme
èistou vizi Vìènosti. Tøetí pøikázání (Nepouije
jméno Vìèného, tvého Boha, ve prospìch zmaru) jako
by varovalo pøed elmou ze zemì a zakazovalo
zneuívat Boího jména k obhajování èi na podporu
èinù marných, marnivých, nièemných a nièivých.
11 SCHEUCH, R., Prùvodce..., str. 159 nn.
MUDr. Prokop Reme (*1952), absolvent KTF UK,
pracuje v Psychiatrické léèebnì Praha-Bohnice jako
lékaø a jako psychoterapeut. Je zakládajícím èlenem
Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských
smìrù a Spoleènosti pro hagioterapii a pastoraèní medicínu.
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Ani v tento den ovem
Kristus nepøiel. Následné
velké zklamání adventistù
pøedstavovalo jakousi køiovatku, ze které vedly
rùzné cesty: do rezignace,
do vystøízlivìní a návratu
do domovských církví, do
nových pøedpovìdí konkrétních dat Kristova pøíchodu nebo do nových
duchovních interpretací
starých Millerových zjitìní. Touto poslední cestou se vydala malá skupina
adventistù, vedená Ellen
Gould Whiteovou (rozenou Harmonovou, 18271915). Její prorocká vidìní zaèala mít znaèný vliv
na utváøení nového hnutí,
které kromì víry v druhý
pøíchod Krista (zbavené
pøedpovìdí konkrétního
data èi roku) zaèalo pøijímat dalí dùleité doktríny, je ho zásadním zpùsoSchéma výpoètu èasu konce z roku 1843.
bem formovaly.
Novým dùrazem hnutí se stalo pøeKdy ubìhl poslední den Millerova
vypoèteného èasu, nastalo pochopitelnì svìdèení, e pøikázání desatera o dni odobrovské zklamání. Sám Miller zklamání poèinku (abatu) je køesany silnì zanedpøiznal a veøejnì se omluvil, ale nevzdal se báváno a e pravým dnem odpoèinku je
víry, e Kristus pøijde brzy. Datum pøíchodu podle pøikázání sobota a nikoli nedìle.
se nejprve posunulo na 23. duben. V létì Svìcení soboty èi nedìle není otázkou pou1844 pak jeden z kazatelù Kristova adventu, ze praktického duchovního ivota - hraje
Samuel S. Snow, prohlásil, e Kristus jako klíèovou roli v misii a v nové eschatologii
veleknìz pøijde oèistit svatyni bezpochyby tìchto adventistù sedmého dne. Ke konci
na Den smíøení (Jom kipur), tedy 22. øíjna vìkù má dojít k finální polarizaci vech lidí
1844. Oèekávání milleritù se jetì jednou v této otázce - buï se budou øídit tzv. nedìlním zákonem vládnoucího náboenskomohutnì vzedmulo vstøíc tomuto datu.
politického systému (Babylónu 3 ) vynucujícím
svìcení nedìle, nebo budou riskovat pronásledování a vlastní ivot kvùli
tomu, e se rozhodnou
uctívat pravého Boha zachováváním soboty.
Dalí ponìkud netradièní charakteristikou se
stal dùraz na správnou ivotosprávu,4 tj. odmítnutí
alkoholu a jiných omamných látek, pøièem vegetariánství je silnì doporuèováno, nìkterými radikály dokonce povaováno
Millerité a jejich oèekávání se stalo pøedmìtem posmìza dalí charakteristiku
chu. Na dobové karikatuøe je jeden z nich ve spíi.
rozdìlující køesany.
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Duchovní reinterpretace Millerových
pøedpovìdí pøesunula oèitìní svatynì ze
zemì do duchovního svìta v nebi, kde roku
1844 údajnì zaèal tzv. vyetøující soud.
Taková mylenková konstrukce umonila,
e adventisté sice pøiznali svou chybu ve
svém pochopení biblického proroctví, ale
zachovali si zároveò víru v nìj. Pøesunem
do nebe se doktrína stala empiricky neovìøitelnou, a vyluèuje tedy budoucí zklamání.5
Znamená rovnì výraznì mení bezprostøední dopad na ivoty adventistù, i kdy
øadu z nich pomylení, e kdesi pøed nebeským soudem mùe kdykoli pøijít na øadu
sloka s jejich jménem, nenaplòuje pøíli
velkým pokojem.
Roku 1863 se v Battle Creeku hnutí
oficiálnì pøemìnilo v instituci, která a
dodnes nese název Církev adventistù sedmého dne. Jejích pùvodních 3500 èlenù se
postupnì rozrostlo a na souèasných asi 14
miliónù po celém svìtì. Kromì misijní
èinnosti je CASD aktivní v mnoha oblastech
(humanitární èinnost, akce ve prospìch
zdravého ivotního stylu nebo náboenské
svobody).Transformace adventního probuzeneckého hnutí do adventistické církve,
doprovázená narùstajícím poètem èlenù,
znamenala vytváøení církevní struktury
a institucí (koly, zdravotnická zaøízení),
zejména od generální konference církve
v roce 1901, a pøináela tedy docela jiné
starosti a výzvy. Navíc Jeí stále nepøicházel, církev tedy nutnì musela hledat nové
nasmìrování a smysl své existence.
Na jedné stranì pøirozený vývoj církve
vedl a vede ke zcela jiné, poklidné dynamice
oèekávání druhého pøíchodu Krista, na
stranì druhé zùstala tato víra pro mnohé
adventisty velmi konkrétní realitou, co se
projevovalo leckdy kuriózním zpùsobem:
adventisté v nìkdejí ÈSSR stavìli modlitebny svépomocí a v nìkterých pøípadech
tyto stavby prostì odbyli s tím, e Pán Jeí
pøijde brzy. Kontakty mezi vládou USA
a Vatikánem jsou v nìkterých adventistických kruzích povaovány za znamení doby
konce, tedy za pøedehru k ustanovení náboensko-politického systému a k vydání
nedìlního zákona. Silnì rezervovaný postoj
má CASD k ekumenickému hnutí, nebo
sebe samu nevidí jako jednu z mnoha církví,
ale jako tzv. církev ostatkù, tj. jako ostatek
lidu Boího vìrnì zachovávajícího biblickou
pravdu. 6 Ekumenismus bývá té vnímán
jako pøedzvìst spojení katolicismu s odpadlým protestantismem - právì tato babylonská unie se má v závìru dìjin podílet na
vynucení svìcení nedìle.
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Prominentní adventistický
Názory dvou souèasných adventistù
teolog a kazatel Dwight Nelson
Veobecnì vládne dle mého názoru naprostá laxnost a zabydlování se v tomto svìtì, který skýtá
se v roce 1998 stal hlavním
tolik blahobytu... Málokterý adventista opravdu zkoumá svùj ivot ze zorného úhlu brzkého konce
protagonistou nejvìtí evangesvého ivota (nikdo z nás neví pøece kdy) èi brzkého konce svìta - vìøím, e kdyby to lidé dìlali,
lizace v dìjinách køesanství
dostaly by prioritu jiné vìci napø. místo nakupování luxusního vybavení do svého byteèku pomoc
nazvané Net 98 a konané advendìtem, které umírají v Africe hlady a nikým to moc ani nehne (...) Ja osobnì bych si kadý den
tisty sedmého dne celosvìtovì
pøála ít tak, jako kdyby to mìl být poslední den mého ivota...
Hana Kahleová, lékaøka
prostøednictvím pøednáek pøenáených satelitem. Pøi této
Mám-li být upøímný, musím pøiznat, e oné pùvodní horlivosti jsou adventisté dnes v naí zemi
pøíleitosti prohlásil, e nikdo
vzdáleni, co není zpùsobeno nièím jiným ne pøirozeným vývojem. (...) V souèasném adventismu
nepøivedl ke Kristu tolik lidí jako
jsou rùzné proudy, od pasivnìjích, zamìøených do sebe, odvozujících svou identitu z vìrouèných
Billy Graham,7 ale Billy Graham
názorù a urèitých anomálií týkajících se ivotního stylu, po aktivní, misijnì zamìøené proudy,
kázal jen 50% evangelia, zaodvozující svou identitu z dynamického ivota rané církve a adventního prùkopnického hnutí 19.
tímco my káeme 100%. Málostoletí. Jedni se uzavøeli do tzv. únikové eschatologie, která je povzbuzuje k nezájmu o okolní svìt
kdy se projeví adventistická vý(Jeí u stejnì brzy pøijde a vechno zanikne), jiní se aktivnì zapojují do ivota spoleènosti
luènost takto otevøenì. Vìdomí
a dìní okolo sebe. Jedni se modlí, aby u Jeí pøiel a skonèil co nejdøíve tento svìt øítící se do
exkluzivity z doby hnutí milleritù
zkázy, jiní k Nìmu volají, aby jetì nepøicházel, dokud jeho evangelium nebude hlásáno celému
tedy zùstává, není vak dané
svìtu a nebudou obráceni ti, ze které se horlivì modlí.
Petr Èinèala, sociolog a pøekladatel
vírou v druhý pøíchod Krista,
kterou dnes sdílí vìtina køesanù, nýbr Je to výmluvné - církev, která byla pùvodnì Chce-li být pro dnení svìt nadìjí, bude
pøedevím dùrazem na Boí zákon a zacho- radikálním hnutím, nyní hledá sebe samu muset najít odvahu k radikální sebereflexi,
vávání soboty, která je dnes úhelným ka- a pomoci jí má profesionální agentura.
otevøít se, pøekroèit svùj stín a zbavit se nìmenem adventistické identity. Nutno poVýsledkem prùzkumu bylo, e nejvìtí kterých svých rodových zatíení. Pøejme
dotknout, e mnohé ostré hrany ve vztazích adventistickou devizou je nadìje. Proívání jí v tomto co nejvíce zdaru, nebo nadìje,
CASD k ostatním církvím byly ji znaènì této nadìje u asi nikdy nebude ani nemùe která nezklame, nebude na svìtì nikdy dost.
obroueny.8
n
být takové jako kolem roku 1844. Nutno
Souèasní adventisté z prvotního hnutí øíci, e CASD je dnes misijnì ivým spo- Poznámky
1 Z latinského adventus ve významu pøíchod, v tomto
milleritù také zdìdili silnou orientaci na bib- leèenstvím se znaènì irokým zábìrem
pøípadì jde o druhý pøíchod Jeíe Krista.
2 Podle Williama Millera (viz dále v textu). Výrazy advenli a svým jednoduchým racionalismem a snaí se reagovat na výzvy moderní doby.
tisté a millerité v podstatì oznaèují jedno hnutí.
mají blízko k evangelikálùm.
Adventisté zaloili
3 Termín uívaný adventisty podle Zjevení 14,8.
Kvùli racionalismu zùstává
napø. sdruení ivot
4 Firma Kellog vyrábìjící cereálie má koøeny právì v tomto
hnutí.
CASD prakticky nezasaena
a zdraví èi firmu
5 Jak dlouho bude vyetøující soud trvat, nikdo neví; ve
charismatickým hnutím. Dar
Country Life, pùsobící
srovnání s podobným pokusem o duchovní reinterpretaci
uèení svìdkù Jehovových o druhém pøíchodu Krista roku
ducha proroctví se v podstatì
na trhu se zdravou vý1914 je tato adventistická doktrína výraznì bezpeènìjí
omezuje na osobnost E. G. Whiivou a biopotravinaa pragmatiètìjí, nebo neobsahuje ani pøiblinou pøedpovìï data konce svìta. V 80. letech 20. století nicménì
teové, respektive na její bohatý
mi, dále nakladatelství
vedly v CASD spory o pravdivost této nauky k menímu
9
literární odkaz, a je více ménì
Advent Orion, skautrozkolu. Tragické události v roce 1993 spojené s odtìpezáleitostí minulosti. V pøijímání
skou organizaci Pathnými davidiány a jejich vùdcem Davidem Koreshem
nemají s CASD nic spoleèného.
spisù Whiteové vak evangelifinder, radio AWR
6 V Èesku není CASD èlenem ekumenické rady církví,
kálové nezøídka vidí poruení
(Hlas nadìje) aj. Mlaspolu s øímskokatolickou církví a Federací idovských
Ellen Gould Whiteová.
obcí má statut pozorovatele.
zásady sola scriptura,10 a tedy
dé lidi se snaí oslovit
7 Tento známý baptistický kazatel té pùsobil misijnì
dalí bariéru v ekumenických
projektem Maranatha
prostøednictvím satelitu.
8 Platí to zejména v Èesku, kde komunistický reim tlaèil
vztazích. Dar uzdravovaní se v souèasné mladým. V Èesku není tøeba pøedstavovat
církve k vìtímu pocitu sounáleitosti a kde se vìtina
adventistické realitì neprojevuje nadpøi- humanitární organizaci ADRA.11
lidí k víøe nehlásí. Na druhou stranu nemohou dodnes
rozenì, nýbr dùrazem na správný ivotní
Vytrvalými slabinami CASD jsou malá
adventisté v rámci své církve uzavøít sòatek s køesanem
jiného vyznání èi nevìøícím.
styl, budováním zdravotnických zaøízení transparentost øady jejích aktivit (èasto není
9 Ne vechny její spisy jsou dnes oficiálnì pøijímány jako
apod.
uvedeno, e poøadateli jsou adventisté) a
prorocké, co mùe být pro øadu adventistù velkým pøekvapením.
Ke svým pionýrským zaèátkùm dnes nekritické a necitlivé pøejímání misijních ma10 Pouze Písmo.
adventisté vzhlíí s jistou nostalgií a v CASD teriálù a programù ze Spojených státù, které 11 Adventist Developement and Relief Agency (Adventistická agentura pro obnovu a rozvoj).
je èasto slyet volání po návratu k ideálùm do jiného prostøedí pøíli nezapadají.
raných adventistù a prvních køesanù. Cír- Nicménì se zdá, e tyto slabiny si nai Autor dìkuje Mgr. Petru Èinèalovi, absolventu adventistické
Andrewsovy univerzity, za jeho komentáøe k tématu, které
kev èelí v souèasnosti øadì problémù: odlivu adventisté zaèínají uvìdomovat.
mladých lidí, pøebujelé institucionalizaci
Je moné øíci, e dnení CASD, dítì byly pouity pøi psaní èlánku.
a centralismu, odtìpeneckým hnutím, kriti- onoho velkého probuzení pøed rokem 1844 Internetové adresy adventistického hnutí
http://www.adventist.org
ce nìkterých nauk, konzumnímu ivotnímu a velkého zklamání po nìm, nezapøe geny http://www.casd.cz
http://www.mladez.net
http://www.adra.cz
stylu jejích èlenù aj. Pøed nìkolika lety si a výchovu svých pøedkù - v dobrém i ve http://www.maranatha.cz
vedení CASD nechalo vypracovat prùzkum zlém. Nicménì ani církev, která se dodnes
Mgr. Adam Fier (*1978) je uèitelem na støední kole
u nezávislé agentury, jeho cílem bylo zjistit, povauje za výluènou strákyni Boí prava studuje dálkovì sociální pedagogiku a teologii na VO
Jabok.
èím mohou adventisté ostatní lidi oslovit. dy, nemùe vstoupit podruhé do tée øeky.
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t é m a
Heretické mesiáské uèení pøitáhlo pøekvapivì mnoho idù

FALENÝ MESIÁ
ABTAJ CVI
Vladimír Sadek

Mesianistická hnutí doprovázejí znaènou èást dìjinného vývoje
idovství, nìkdy v podobì více zjevné, jindy skrytìjí. Starozákonní proroci nejsou jetì pøedstaviteli èistého mesianismu:
nìkteøí z nich oèekávají brzký boí dìjinný zvrat, avak ten se
odehrává v podobì dne Hospodina, tedy na základì zásahu
samotného Boha do pozemského dìní. Mesianismus vak
poèíná hrát významnou roli v dobì mezi Starým a Novým
zákonem a v prvních staletích po Kristu, kdy víra v pøíchod
mesiáe-vykupitele krystalizovala do rùzných podob.
V idovských dìjinách hrálo tehdy nejdù- V tomto boji vak tento nií mesiá hyne,
leitìjí roli pojetí bojovného mesiáe, ve- nicménì jeho smrt otvírá cestu koneènému
doucího idovské bojovníky (vìtinou ze- Boímu zásahu, jen se odehrává na základì
lóty) proti Øímu. Toto národní bojovné po- vystoupení vyího mesiáe, zvaného mejetí mesiáe, vrcholící v postavì Bar Kochby, siá, syn Davidùv. Ten porazí nepøátele,
vak skonèilo porákami idù v øímsko- oiví mesiáe syna Josefova a koneènì
idovských bojích 1.-2. stol. po Kr., kdy se nastolí Boí øíi, v ní Izrael bude plnì rehaidovtí radikálové stali hlavním vnitøním bilitován a opìt obdrí místo, které mu
nepøítelem Øíma a svým zpùsobem jistì pøi- náleí.
spìli ke zpomalení øímské expanze proti
Lze pøedpokládat, e v tomto uèení
Parthùm. Pojetí trpícího mesiáe v Izaiáovì idovského pobiblického mesianismu se na
smyslu, které se stalo jedním ze základù jedné stranì manifestuje drastická zkuenost
Jeíova poselství lidstvu, bylo v idovství z poráek pokusù o nastolení mesiáského
tehdejí doby jen tìko pøijatelné.
vìku pouhou lidskou mocí. Na druhé stranì
Teprve po poráce idovských radikálù pøetrvává nadìje, e k tomuto nakonec dov sérii bojù za Vespasiána, Tita, Trajána jde, ovem a po zásahu nejvyího mesiáe
a Hadriána nastala logická krize tohoto ná- syna Davidova. Mesianistickými úvahami se
rodního mesianismu, který neuspìl. Obnova zabývá mimo jiné také praský rabi Löw
národního státu ale zùstala vdy významnou (1512-1609), který pøíchod mesiáské doby
slokou pobiblického judaismu. Základní podmiòuje nutným zduchovnìním svìta.
autorita pøechází v podmínkách diaspory do
Z této obecnì rozíøené mesianistické
rukou náboenských uèencù, kteøí vytváøejí koncepce vyplývalo, e pøedstavitelé vizionáboensko-právní systém, jemu se nako- náøského a extatického proudu idovské
nec podaøí zachovat celistvost idù v pod- mystiky se zøejmì v nìkterých pøípadech
mínkách rozptýlení. Moudøí rabíni, kteøí se identifikovali s niím mesiáem, synem
stali hlavními autoritami, se také snaí Josefa. Jejich kabalistická eschatologie
o mírové souití s vítìzným Øímem, pohan- a mesianismus vyrùstaly ovem také z uèení
ským i køesanským, aby idé v jeho pod- idovské mystiky (kabaly a chasidismu),
mínkách mohli ít jako tolerovaná menina. které má urèitý gnostický charakter. Podle
V této nové situaci postupnì krystalizuje nìj v prùbìhu formování duchovního vestaké mesianistické uèení, které pøevládlo míru dolo k jakési prakosmické katastrofì,
v judaismu a do nové doby. V jeho základì v jejím dùsledku se boské svìtlo a temnota
máme co èinit s èásteèným spojením dvou smísili v jeden celek a svìtelné jiskry byly
mesianistických aspektù, které v køesanství nakonec v tomto svìtì uvìznìny. Jejich
tvoøí jednotu - aspektu trpícího, doèasnì uvolnìní a opìtný návrat do boského
poraeného mesiáe a aspektu mesiáe ví- pléróma (plnosti) pøedpokládá uskuteènìní
tìzného. První, nií mesiá se nazývá syn procesu tikunu (vykoupení), který je proJosefa a je povaován za lidského vykupi- cesem obecné nápravy svìta a jeho návratu
tele vedoucího boje s odpùrci Izraele. do ucelené a harmonické podoby. Proces,
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abtaj Cvi na trùnu jako mesiá. Dole
je dvanáct izraelských kmenù, studujících s mesiáem Tóru.

zvaný tikunu, vyplývá z èinnosti zboných
a spravedlivých lidí, z jejich modliteb, studia
svatých písem, etiky a plnìní vech boích
pøíkazù, co ve pøipravuje pøíchod koneèného mesiáe. V tomto soterologickém procesu hrají dùleitou roli zejména cadikové spravedliví, charismatiètí vùdci obcí a èasto
mystici. Jejich pojetí v soterologickém procesu rozpracoval jednak chasidismus a dále
pak sabatianismus, tedy hnutí, zaloené
abtajem Cvi. Východoevropský chasidismus pøitom tvoøí ortodoxní, pravovìrné
vyústìní mystické tradice, zatímco sabatianismus její vyústìní heretické.
Jednou ze základních otázek bylo, jakým
zpùsobem spravedliví lidé (cadikové) osvobozují zajaté jiskry svìtla, do jaké míry se
mají oni i oèekávaný mesiá v tomto soteriologickém procesu, v tomto dotyku se zlem,
sami organizovat. A v tomto okamiku se
ji nacházíme pøímo u sabatianismu a problematiky jeho tvùrce.
Charismatickým tvùrcem sabatianismu
(pøesnìji øeèeno abatianismu) byl abtaj (èi
abataj) Cvi, který il v letech 1622 a 1676.
Jeho stoupenci se vak nenazývali sabatiáni,
ale spíe maaminim, t.j. vìøící, rozumí
se vìøící v mesiáskou roli abtaje Cvi. Ten
se narodil ve Smyrnì a od mládí studoval
rùzné idovské mystické texty a putoval po
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rùzných východních mìstech. Nakonec se
veøejnì prohlásil za oèekávaného mesiáe,
ale byl uvìznìn a zøejmì pod hrozbou utrpení a muèení pøestoupil nakonec na islám,
pøijal islámské jméno a také penzi. Zøejmì
ale stále zùstal ve styku se svými stoupenci,
take byl podezírán z toho, e jeho pøestup
na islám nebyl opravdový. Nakonec roku
1676 zemøel ve vyhnanství v Albánii.
Jeho ivot podrobnì analyzuje Gershom
Scholem (1897-1982) v rozsáhlé monografii, která je základem pro nae pochopení
sabatiánské hereze. Scholem mimo jiné
studuje také jeho psychiku a dospívá k názoru, e abtaj Cvi nebyl v ádném pøípadì
prvoøádným uèencem. Nezachovaly se jeho
texty a jeho charisma (je je nepopiratelné)
spoèívalo spíe v umìleckých vlohách a pøedevím v manifestaèním konání okujících
skutkù, které byly namíøeny proti idovským
tradicím a náboenským pøedpisùm. Jeho
uèení bylo tedy jakýmsi antinomismem
a náboenským anarchismem. Scholem
cituje ve své knize jedno sabatiánské svìdectví o èinnosti abtaje Cvi, které praví:
Od r. 1648 svatý duch a velké osvícení pøilo na abtaje Cvi. Vyslovoval Boí jméno
podle jeho písmen a konal rùzné pøekvapivé
èiny, ponìvad pokládal za správné tak èinit
pro úèel tikunu (tj. vykoupení), který uskuteèòoval. Ale ti, kteøí jej vidìli, tyto vìci
nechápali a jevil se jim jako ílenec... a nìkdy
jej pøepadla velká deprese, ale vidìl nìco
ze slávy echiny (tj. Boí pøítomnosti na
tomto svìtì). Èasto jej Bùh pokouel velkými pokueními, ale on je vechna pøekonal...
Je nepopiratelné, e abtaj Cvi byl
osobou velmi nevyrovnanou a jistì trpìl
maniodepresivní psychózou, která byla

souèástí jeho osobnosti. Kadý si ovem
musí poloit otázku: jak je moné, e tento
heretický mystický mesiá dosáhl obrovských úspìchù a jeho uèení se rozíøilo po
znaèné èásti tehdejího idovského svìta
a otøáslo tehdejí idovskou spoleèností?
A pøedevím: jak je moné, e jeho nijak
stateèný odpad od idovství k islámu nezabránil íøení tohoto uèení a stal se naopak
jedním ze základù sabatiánské teologie?
Pøipomeòme ovem, e základy této teologie nebyly vypracovány samotným abtajem
Cvi, ale jeho nejbliími stoupenci, pøedevím Nátanem z Gazy, který se stal pro
sabatianismus nìkým podobným, jako byl
Jan Køtitel a apotol Pavel pro køesanství.
Dùvody této podivuhodné skuteènosti
byly rùznorodé. Pøedevím zde máme radikální interpretaci kabalistického pojetí mesiáe, jeho cílem je vysvobodit padlé jiskry
boského svìtla zajatého v temnotách.
K jejich osvobození a pozdviení do boského pléróma je vak nutné, aby mesiá
urèitým zpùsobem sestoupil do roviny høíchu, co bylo interpretováno rùzným zpùsobem. Chasidismus vyøeil problém (zøejmì
v opozici vùèi sabatianismu) tím, e spravedlivý svìtec (cadik) spoèívá jedním
pólem u Boha a druhým se naklání k lidstvu
a ke sféøe lidských høíchù, co vak nevede
k jeho pøímému dotyku s nimi. Nebo tzv.
høích není u spravedlivého vùbec v kategorii lidských høíchù, je za høích povaován
pouze samotným cadikem, jeho etická
sloka je nesmírnì rozvinutá.
Avak co se týèe sabatianismu, ten interpretuje høíchy abtaje Cvi a jeho konverzi
k islámu jako plnì reálné ponoøení se do
øíe zla, které vak vykupiteli umoòuje soustøedit kolem sebe zajaté jiskry svìtla a vyvést je z temnoty k Bohu. Tato koncepce vykoupení skrze høíchy
vykupitele byla do znaèné míry jistì
podmínìna také tím, e øada sabatiáncù pocházela z maranských rodin.
Tedy z rodin panìlských èi portugalských idù, kteøí pøestoupili na
katolictví, ale pak se oni sami nebo
jejich dìti opìt vrátili k judaismu
(pøipomeòme z nich napø. Uriela da
Costu nebo Barucha Spinozu). Tito
lidé se tak ocitli èasto mezi køesanstvím a idovstvím, take byli více
pøístupní sabatiánské herezi, její
nìkteré rysy mohly pøi povrchním
pohledu køesanství vskutku pøipoabtaj pøijímá ve vìzení své stoupence.
mínat.
Obì dobové ilustrace pøevzaty z knihy
Pøitalivé bylo pro nì také uèení
Johna Freelyho, The Lost Mesiah,
The Overlook Press, 2001.
o dvojí Tóøe, dvojím Boím zákonu,
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z nich jeden odpovídá tomuto svìtu a druhý svìtu budoucímu po vystoupení mesiáe,
kdy zmizí pøedpisy a zákazy. Poruováním
dnení pozemské Tóry se tedy sabatiánci
snaili dosáhnout pøivolání budoucí Tóry
nebes. Jejich odpor vùèi souèasnému idovskému náboenskému zákonu a vùèi souèasné idovské rabínské ortodoxii vyrùstal
ovem také z odporu vùèi støedovìké strnulosti a spoutanosti ivota v idovských obcích a ghettech. Zároveò vechny tyto i jiné
faktory pøispìly k tomu, e sabatiánci mìli
tendenci konvertovat k islámu èi køesanství, nebo splynuli se idovským osvícenstvím.
Jejich centrem v Evropì byly také èeské
zemì, kde se sabatianismus rozíøil v podobì, kterou mu vtiskl dalí sabatiánský vùdce
a dobrodruh Jakob Frank (1726-1791).
Nakonec se vak beze stopy rozplynuli
v okolní spoleènosti. idovství pohlíelo na
jejich hnutí jako na hanlivou herezi, køesané
je podezírali z tajných nekøesanských názorù. Potomci sabatiánù - frankistù se a
na malé výjimky ke svým sabatiánským
tradicím proto nijak nehlásili, nièili mnohé
materiály a zpravidla ztratili o sabatianismu
povìdomí. K tomu pøistoupila skuteènost,
e mnozí vedoucí sabatiáni byli pochybnými
existencemi a dobrodruhy. Kromì Jakoba
Franka mùe být pøíkladem dalí pøední
sabatiánec Moe Dobruka (1753-1794),
jeho dalími jmény byly Franz Thomas
Edler von Schönfeldt a Gottlob Iunius Frey.
Jeho ivotní kariéra se pohybovala od idovství k frankismu, pak ke katolictví, k zednáøství a nakonec se pøipojil ke klubu jakobínù. Byl popraven gilotinou v Paøíi pro
obchodní machinace pøi spoleèné popravì
s Dantonem a jinými. Dalí sabatiánci se
ovem v naich zemích stali pøedchùdci
nebo prùkopníky osvícenství a jednalo se
o zcela jiné mylenkové typy.
Jak je patrno, sabatianismus je jevem
velmi sloitým a jen jeho malou èást bylo
mono v tomto krátkém pøíspìvku alespoò
naznaèit. Na rozdíl od ortodoxního chasidismu, který je vitální v celosvìtovém mìøítku, pøestala heretická mystika sabatianismu ji dávno existovat, co umoòuje její
objektivní zpracování bez zbyteèných náboenských emocí, pokud to ovem omezený
rozsah pramenù dovoluje.
n

Prof. PhDr. Vladimír Sadek (*1932) pøednáí kromì
Starého zákona a biblických dìjin také dìjiny idovské
støedovìké filozofie a idovskou mystiku. Pùsobí na
Husitské teologické fakultì UK v Praze.
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Rozhovor s populárizátorem mariánských zjevení dr. Frantikem Mráèkem

PO VELKÉM TRÁPENÍ
PØIJDE ASTNÁ EPOCHA
Martin Koøínek, Milo Mrázek a Vojtìch Tutr

Mariánské zjevení v Medugorji by v Èeských zemích nebylo tak populární, kdyby se jeho
propagaci zcela neoddal dr. Frantiek Mráèek (*1934). Za úèelem co nejlepí informovanosti
veøejnosti zaloil nakladatelství Verité, které mimo jiné vydává èasopis Regina. Jeho vyprávìní
o poselství z Nebe je strhující a entusiastické, je do Panny Marie doslova zamilován. V naem
interview nastínil i své eschatologické prognózy, v nich èerpá nejen z medugorských zjevení.
Vizionáøi upadají do extáze na nepoznali lásku Boí. Pravidelné oficiální
nìkolik minut, vichni sledují jedno vzkazy pro lidstvo kadého 25. v mìsíci
místo, kde se jim zjevila Panna tlumoèí Marija.
Maria. Artikulují rty, ale beze zvuMohl byste blíe pøiblíit, o co jde ve zmíku, medicínsky dosud neznámým
nìných deseti tajemstvích?
zpùsobem dojde k odpojení hlasiDeset dnù pøed uskuteènìním dostane obsah
vek, nejsou rozechvívány.
Hned pøi první návtìvì Medu- tohoto tajemství Petar Ljubièiè, bývalý megorje v roce 1984 jsem se dostal ke dugorský knìz, pùsobící nyní v Nìmecku.
zjevení; tehdy byli pøítomni ètyøi Týden má strávit na modlitbách, postit se
vizionáøi. Chtìl jsem si vyzkouet, a tøi dny pøed uskuteènìním má tajemství
zda skuteènì nereagují na dotek zveøejnit. Proslechlo se, e první a druhé
nebo bolest. Stál jsem u Ivana a roz- tajemství jsou nepøíznivé informace o svìtì,
mýlel se, zda ho mám típnout. nejde ale o celosvìtovou pohromu. Tøetí
Místnost byla ale nabitá asi pìta- tajemství je zázrak na místì prvního zjevení
ètyøiceti lidmi, a tak mi to bylo hlou- - na Podbrdu, zde vznikne nìco velkolepého
Dr. Frantiek Mráèek. Foto: Martin Koøínek.
pé. Asi 20 vteøin pøed koncem zje- a trvale to tam zanechá následky. I nevìøící
Mohl byste nejprve struènì pøiblíit his- vení se náhle mému synovi udìlalo patnì. uznají, e to nemohlo vzniknout pøirozenì.
Úplnì zeedl a omdlel, jeho sestra v oku Vìtina nevìøících se obrátí. Nìkteøí nevìtorii medugorských zjevení?
zaèala køièet. Nemohl jsem se k nim pøes øící uznají, e je to nevysvìtlitelné, ale nePrvní zjevení v jugoslávské Medugorji se
ostatní lidi v sále dostat a v tu chvíli jsem si zmìní se. Ètvrté tajemství patrnì souvisí
odehrálo ve støedu 24. 6. 1981 v 16 hodin,
viml, e vizionáøi na køik vùbec nereago- s tøetím a váe se na Vicku. Páté a esté
tehdy Pannu Marii spatøily dvì dívky, Mirvali. Tak to byla náhrada na místo toho jsou nejasná. Sedmé a desáté jsou velké
jana a Ivanka. Stalo se tak nedaleko vesnice
pohromy ve svìtì. Mirjana byla roku 1982
típance.
Bijakovièi na kopci Crnica v místì Podbrdo.
ze sedmého tajemství, které pøi jeho oznáBìhem následujících dvou dnù se poèet Letos se v Medugorji slavilo u 25. výmení vidìla jako na filmu, zcela okována.
vizionáøù ustálil na est. Byli to Mirjana roèí prvního zjevení. Promlouvá Panna
Panna Maria ovem øekla, e k realizaci
Dragièeviæová (*1965), která pochází ze Maria k vizionáøùm stále jetì kadý
tìchto pohrom vùbec nemusí dojít, jen se
Sarajeva a v Medugorji byla u babièky na den?
svìt musí obrátit. Kdy vyprovokuje doprázdninách, dále pìt vizionáøù z meduPanna Maria pøistupuje ke kadému z vizi- statek lidí, mùe to být zmírnìno nebo
gorské farnosti z vesnice Bijakovièi: Ivanka
onáøù individuálnì. Vichni se mají dozvìdìt anulováno. To si Panna Maria pøeje. Pokud
Ivankoviæová (*1966), Vicka Ivankoviæová
deset takzvaných tajemství. Jakmile se vizi- se lidé jako celek nezmìní, zpùsobí si tyto
(*1964), Marija Pavloviæová (*1965), Ivan
onáø dozví poslední tajemství, konèí pro nìj pohromy sami. Mirjana vyprovokovala
Dragièeviæ (*1965) a Jakov Èolo (*1971).
kadodenní zjevení a má slíbeno do konce mnoho lidí v Sarajevì, aby se modlili a poTøetí den zjevení, tj. 26. 6., pronesla Panna
ivota zjevení jednou za rok. Kadodenní stili a za nìkolik mìsícù jí Panna Maria øekla,
Maria hlavní poselství, které v dalích zjezjevení mají jetì Vicka, Marija a Ivan. e sedmé tajemství bude zmírnìno. Aby to
veních a po dnení dobu prohlubuje. Toto
Ivanka a Jakov mají nyní zjevení pravidelnì bylo nìjak pøesnìji ilustrováno, øíkají viziposelství zní: Mír, mír, nic ne mír. Je tøeba,
jednou do roka. Mirjana, které bylo svìøena onáøi po konzultaci s Mirjanou, e to bude
aby se lidé smíøili s Bohem i mezi sebou. Je
vechna tajemství za rok a pùl Pannu Marii zmírnìno na polovinu. Tím je naznaèeno,
tøeba vìøit, modlit se a postit, litovat svých
vídá vdy o svých narozeninách a má od e pùjde o katastrofu citelnou, tìko ale øíct,
selhání a obracet se k Bohu.
roku 1987 pravidelná mimoøádná zjevení co to bude. Panna Maria øekla, e pro zmírJak probíhají zjevení? Byl jste nìjakému druhý den v kadém mìsíci, má se modlit nìní je tøeba vyuít období uvolnìní ve
osobnì pøítomen?
speciálnì za ty, kteøí, jak øíká Panna Maria, svìtì, kdy bude mono svobodnì hlásat
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evangelium na území, kde to zatím není
moné. Øekla, e to bude, ne skonèí tato
zjevení. Jde ale asi o období pádu komunismu a o obnovení náboenské svobody.
Mirjana se po tomto uvolnìní a nadení
v znovusvobodných národech zeptala Panny Marie, zda se tyto katastrofální vize musí
uskuteènit. Panna Maria smutnì odpovìdìla, e se uvolnìní málo vyuilo. Vizionáøi
mi v soukromém rozhovoru naznaèili, e dle
jejich názoru jsou katastrofy nezadritelné.
Pokud by se morálka ve svìtì dále zhorovala, a to nikoli lineárnì, ale spíe exponenciálnì, svìt by se sebeznièíl.
Deset tajemství je údajnì zapsáno na
jakémsi svitku z neznámého materiálu,
který dostali vizionáøi pøímo od Panny
Marie.
Panna Maria dìtem skuteènì pøedala nìjaký
zvlátní materiál, na nìm je sepsáno onìch
deset tajemství. Hovoøil jsem s maminkou
Mirjany, která tento materiál vidìla, potvrdila mi jeho existenci. Jde o jedinou hmotnou vìc, která byla pøedána. Panna Maria
také nadiktovala svùj vlastní ivotopis, zapisovala jej zejména Vicka, text je u pøipraven, ale Panna Maria doposud nedala
pokyn k tisku. Domnívám se, e èeká na
dobu, kdy bude tìí situace a bude potøeba
nový impuls k povzbuzení lidí. Ale to je
jen má domnìnka.
Kdy oèekáváte vyplnìní tajemství?
Zpoèátku si vizionáøi i knìí mysleli, e se
tajemství uskuteèní bìhem nìkolika mìsícù
èi let. Ubìhlo ale u více ne 25 let od prvního zjevení. Knìzi Petaru Ljubièièovi, který
má tajemství zveøejnit, je dnes asi 62 let.
Jak dlouho tu mùe být? 20 nebo 25 let?
Vizionáøi se mají tajemství doít.
Soukromì spojuji tyto události i se zjevením v Garabandalu.* Páter Pio øekl slepci
Lamanginovi, e jde o pravé zjevení. Má
tam dojít k zázraku, a tento slepec má být
uzdraven a zázrak má vidìt. Dnes je Lamanginovi asi 72 nebo 73 let. Take uskuteènìní
zázraku by mìlo být asi do 20 let.

vením ovem mùe docházet a dochází.
Mnoho z nich je ale nepravých.
Jak rozliujete pravá zjevení od falených?
Od devadesátých let jsem dìlal výzkum,
která zjevení a proroctví jsou pravá a která
nikoli. Jedním z kritérií je rozpor s uèením
církve nebo s Biblí. Jakmile jej naleznu, je
zjevení jednoznaènì nepravé. Pravá zjevení
je tøeba rozdìlit do tøí skupin. První typem
zjevení je pøímé smyslové, kdy vizionáø vidí
Pannu Marii jako reálnou bytost, mùe s ní
mluvit, obejmout ji nebo políbit. Druhým
typem jsou zjevení pøímá mimosmyslová,
vjemy se odehrávají v srdci èlovìka, máme
sice smyslové vjemy, ale pouze jako ve snu.
Pøi tøetím, nejèastìjím smíeném zjevení
dostává èlovìk informace od Panny Marie
pøes dalí duchovou bytost. Tato duchová
bytost odeèítá své poselství od Panny Marie
a pøedává je vizionáøi. A v tìchto pøípadech
dochází k rùzným zkreslením. Závisí napø.
na duchovním stavu vizionáøe, musí mít dar
vnímat nadpøirozeno, parapsychologické
schopnosti nebo jasnozøivost. Ty má u od
mládí a ve vhodnou chvíli se otevøou.
V prvních dvou typech zjevení vizionáø
nemusí mít ádný takovýto dar, jakmile zjevení skonèí, je zas obyèejným èlovìkem.
Naopak vizionáø tøetího typu si mùe zjevení
vyvolat, ale nebude to pøímé zjevení Panny
Marie, ale zprostøedkované.
Nepravá zjevení obsahují alespoò jednu
zásadní negativní vìc. Mohou být nepravá
i pøesto, e v nich jsou výzvy k modlitbì
a obrácení. I zlý duch takto klame lidi, ale
ke svým výzvám nedodá milost Boí.
Proè dochází ke zjevením tøetího typu,
pokud nìkdy obsahují zavádìjící informace? Mùete uvést pøíklady
takových vizionáøù?

Ano, to je pravda, øekla, e ne skonèí tato
zjevení, dojde ve svìtì k takovým zmìnám,
e u nebude tøeba, aby pøicházela na svìt a
prosila lidstvo, aby zmìnilo své jednání
a smýlení a obrátilo se. K paralelním zje-

Zdá se, e tato zjevení nejsou na výslovný
popud Panny Marie. Duchová bytost asi
z vlastní vùle odeèítá mylenky Panny
Marie. K tìmto zjevením spíe dochází
z doputìní Boího. Záleí na vizionáøi nebo
duchové zprostøedkující bytosti - ti mohou
obdrené poselství hodnì pokroutit. Napøíklad zjevení Dona Gobbiho spadá právì do
tohoto tøetího typu, stejnì tak i poselství
od Vassuly Ryden nebo zjevení v Litmanové, ale tato zjevení je mono povaovat za pravá. Naproti tomu napø. zjevení
v polské Olawì je nepravé a negativní.

* Øímskokatolickou církví dosud neuznané mariánské zjevení ve panìlské vesnici Garabandal v letech 1961-1965.

Kdo jsou duchové bytosti zprostøedkující zjevení?

Panna Maria v Medugorji se prý vyjádøila, e jde o její poslední zjevení.
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Paní vech národù.
Panna Maria tak, jak se zjevovala
v Amsterdamu v letech 1945-1959.

Duchové bytosti - prostøedníci mohou být
rùzní. Mùe jít o ïábelskou bytost, andìly
z rùzných úrovní a dost èasto jde o dui
zemøelého, nejèastìji z oèistce.
Vrame se jetì ke Gobbimu, na poèátku
90. let jste o jeho vizích hovoøil jinak...
Poèátkem 90. let Panna Maria Gobbimu
øekla: Ke slavnému výroèí jubilea (tj. roku
2000) mé neposkvrnìné srdce zvítìzí. To
se zaèalo íøit. Zpoèátku jsem to bral a citoval, ale byl jsem podvìdomì znejistìn
kvùli tomu konkrétnímu termínu. V letech
1994-1995 jsem u vidìl, e to nemùe být
pravda. Pøed vítìzstvím neposkvrnìného
srdce Panny Marie musí pøijít Antikrist
a musí být to nejhorí období. A tehdy se
nerýsovalo, e by nìkdo byl Antikrist. Pak
se ale zjistilo, e byla chyba v pøekladu Gobbiho knihy.
Jaký je tedy vá náhled na budoucí vývoj
lidstva?
Prostudoval jsem desítky proroctví a podle
klíèe zásadní negativní informace jsem
vìtinu musel vyøadit jako falenou, zbylo
jen asi patnáct nebo dvacet procent.
Po Janu Pavlu II. pøijde nový pape, který zpevní církev, to je Benedikt XVI., po
Dokonèení rozhovoru
na dalích stranách dole. ð
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Pape usiloval
o usmíøení
s pravoslavnou
církví a islámem

spìli k obnovì vìdomí køesanských koøenù, tradic a hodnot Evropy. (...)
Dalím cílem cesty bylo zlepit vztahy
Vatikánu s muslimským svìtem, co pape
ukázal pøedevím tichou meditací smìrem
ke svatému mìstu Mekka po boku vysokého
islámského duchovního v proslulé istanbulské Modré meitì. lo teprve o druhou
papeskou návtìvu muslimské svatynì:
Benediktùv pøedchùdce Jan Pavel II. zavítal
v roce 2001 do meity v Sýrii, ale sám.
Fotografie Benedikta v meitì po boku
imáma zaplnily první stránky tureckého tisku. Smíølivý tón papee bìhem jeho návtìvy Turecka byl podle veho úspìný,
alespoò tureètí novináøi v komentáøích neetøili nadením. (...)

Británie má dalí
náboenský spor
- tentokrát o køí

Po dokonèení globalizace se dostane na
svìtový mocenský vrchol. Od chvíle, kdy
se stane svìtovládcem, se naprosto obrátí
a pøijde totální teror. To by podle Bible
(Zjevení 11,2) mìlo trvat tøi a pùl roku, doufejme, e je to mínìno doslovnì a e nepùjde
o symbolické èíslo a delí dobu.

Existují proroctví, e by vbrzku mìla
nastat tøetí epocha lidstva. První epocha
Boha Otce trvala do narození Krista, byl
uplatòován Starý zákon a platilo pravidlo
høíchu a trestu. Druhá etapa trvá od pøíchodu Krista a do Petra II. Kristus pøinesl
lásku, a tou je ve nutno motivovat. Ve tøetí
epoe bude Duch svatý pùsobit na celé
lidstvo jako na apotoly. Lidem bude ve
jasné, budou mít vìtí sílu k naplòování
dobra, nebudou tolik podléhat zlu.

Londýn 21. listopadu - Po nìkolika sporech
Istanbul 1. prosince - Pape Benedikt XVI.
kolem odívání muslimských en se nyní
ukonèil ètyødenní návtìvu Turecka, pøi
v Británii stupòuje konflikt kolem malého
které se zamìøil na usmíøení katolíkù s prakøíku, který chtìla nosit na krku èlenka
voslavnou církví a islámem. Své první cestì
pozemního personálu letecké spoleènosti
do muslimské zemì vtiskl i politický chaBritish Airways. Po dvou mìsících na nucerakter, pøedevím oficiálním podpoøením
né dovolené se nyní dozvìdìla, e BA trvá
budoucího vstupu Turecka do Evropské
na tom, e køíek nosit nesmí a e nejspí
unie a opakovanou výzvou k dodrování
bude proputìna.
náboenských svobod ze strany tureckých
Nadia Eweidová bojovala za svùj køíek
a dalích evropských vlád.
na základì principu svobody vyznání. PoImpulsem k návtìvì bylo pozvání od
ukazovala na to, e její sikhtí kolegové
konstantinopolského patriarchy Bartoloa muslimské kolegynì mohou nosit turban
mìje I., duchovního vùdce pravoslavných
nebo átek hidáb, a BA jim to nezakazuje.
køesanù ve svìtì. Pape podSpoleènost ale uvádí, e
poøil místní meninové sponejde o náboenství, ale
leèenství køesanù a zpeèetil
o podnikový pøedpis, který
pøátelství mezi církvemi ekuzakazuje nosit perky na
menickou deklarací, kterou
uniformì. BA nemá nic pros patriarchou podepsali. Smíti tomu, aby Eweidová noøení katolíkù s pravoslavnýsila køíek tak, aby nebyl
vidìt. Pokyn muslimkám,
mi vìøícími oznaèil ji døíve
za prioritu svého pontifikátu.
aby si daly pod odìv hidáb,
O pøetrvávající propasti mezi
nebo sikhùm, aby schovali
Americký adventistický kazatel Dwight Nelson (druhý zleva) pøedstavil 23. 11. v Praze projekt Dùkaz, cyklus 14 filmových rozhovorù
katolickými a pravoslavnými
turban, nedá, protoe by to
s vìdci, umìlci i dalími lidmi o jejich osobních zkueností s Bohem.
vìøícími hovoøil Benedikt
bylo nepraktické.
Akci poøádalo sdruení Maranatha, zaloené v roce 2002 úspìným
èeským podnikatelem Radimem Passerem (uprostøed), jeho smìXVI. jako o ostudì svìta; pøiDo vìci se vloil druhý
øování ke køesanství Nelson ovlivnil.
Foto: Andrea Hudáková.
tom pobídl køesany, aby pøinejvyí hodnostáø anglið

Dokonèení z pøedchozích stran.

nìm pøijde pape, který by se snad mìl
jmenovat Petr II. a na konci jeho pontifikátu teprve dojde k vyvrcholení zla, mìsto
sedmipahorkové, tedy asi Øím, bude znièeno, ve se zhroutí a nastane nová tøetí
epocha lidstva a vítìzství neposkvrnìného
srdce Panny Marie. Toto období, zdá se
podle rùzných nápovìd z proroctví, pøijde
za asi 20, spíe za 15 let, rozhodnì to nevypadá na 50 rokù.
Za pontifikátu pøítího papee tedy má
pøijít Antikrist?
Ve zmínìných pravých proroctvích jsou
i pøedpovìdi o Antikristu. Rozhodnì to
nebude pape, pùjde o civilní osobu, politika, který vyøeí dlouhotrvající problém
Palestincù a Izraelcù. Jeho øeení bude snad
zprvu vojenské a pak diplomatické. Ve
dá do poøádku ke spokojenosti obou národù i celého svìta. Tento èlovìk bude
velmi populární, bude hlásat, e vechna
náboenství jsou dobrá, je tøeba íøit lásku.
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Z kterých proroctví vechny tyto prognózy èerpáte?
Základ vychází z Malachiáova proroctví ze
12. století,* na nìj jsou navìeni dalí proroci, øekl bych seriózní. Jde jen o to vybrat
ta správná proroctví a to se nám snad podaøilo. Ve jsme publikovali v èasopise Regina v roèníku 1999. Napøíklad francouzský
mnich Jeroným Botin roku 1410 øekl, e
kolem jubilea 2000 bude situace církve zlá,
ale po miléniu pøijde nový pape, který ivot
v církvi zpevní a zkvalitní, dokonce exkomunikuje extrémní teology a knìze.
* Irský biskup svatý Malachiá ve svém proroctví roku 1139
krátce charakterizoval vechny papee od Celestýna II.
(1143) a do konce svìta za pontifikátu Petra II. - celkem
112 papeù. Nìkteøí badatelé proroctví odmítají jako podvrh ze 16. století.

Po tìchto zmìnách u nebude potøeba
pape?
Vypadá to, e ne. Ale to nevím. (Øeèeno
pøemýlivì, potichu.)
Jak dlouho bude asi toto astné období lidstva trvat? Vizionáøi z Medugorje prý znají dìjiny a do konce svìta.
Dìti znají historii svìta a do jeho konce,
ale to je jen pro jejich informovanost, to
nebude zveøejnìno. Tento konec èasu lze
ale vnímat i ve svìtle výrokù Panny Marie
v Garabandalu. Kdy zemøel Jan XXIII.,
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kánské církve, arcibiskup z Yorku. Øekl, e
BA by se mìla zamyslet nad tím, jakou zemi
reprezentuje. Stanovisko spoleènosti oznaèil za absurdní. Kdyby pøila do práce
s metrovým køíem, nechali by jí ho, protoe
by bylo nepraktické ho nosit pod odìvem.

Ministerstvo
kultury
je proti zvlátním
právùm
pro muslimy

hnutí
Hare Krina
protestovalo
proti bourání
vesnièky
v Kazachstánu

Praha 19. øíjna - Ministerstvo kultury je proti
tomu, aby vyznavaèi islámu v Èesku vyuèovali náboenství na kolách, mìli duchovní v armádì a vìznicích a aby mohli
konat svatební obøady a zøizovat koly.
Ústøedí muslimských obcí chtìlo dva roky
po registraci získat od státu výjimku ze
zákona o církvích a náboenských spoleènostech, v nìm je pro udìlení tìchto zvlátních práv stanovena desetiletá lhùta od data
registrace a prokázání 10.000 dospìlých
èlenù. Ministerstvo se k ní postavilo zápornì, informovala ÈTK jeho mluvèí Ludmila
Kadrnková.
V pøipomínkovém øízení k chystanému
materiálu pro schùzi vlády podle ní zaznìly
zásadní pøipomínky proti udìlení výjimky,
a dokonce bylo vzneseno nìkolik negativních pøipomínek v reimu podléhajícímu
utajení. Na základì výsledkù pøipomínkového øízení a závìrù porady k jeho vyhodnocení ministerstvo rozhodlo o nepøiznání oprávnìní k výkonu zvlátních práv,
uvedla Kadrnková. Vláda se proto materiálem nebude u vùbec zabývat.

Praha 5. prosince - Proti poruování lidských a náboenských práv v Kazachstánu
demonstrovalo dnes v Praze nìkolik desítek
èlenù hnutí Hare Krina. Nesouhlasí s listopadovou likvidací jejich vesnièky nedaleko kazaského mìsta Almaty. Demonstranti chtìli pøedat protestní dopis zástupcùm kazaského velvyslanectví v Praze 6 Bubenèi, kam pøili z nedalekého Vítìzného
námìstí. Nikdo z ambasády je ale nepøijal,
proto dopis vhodili do schránky na potu.
Protestujeme proti nièení rodinných
domkù, snaze o konfiskaci legálnì dreného
majetku a proti dezinformaèní kampani proti
hnutí Hare Krina, øekl ÈTK zástupce hnutí
Antonín Valer. Podobné akce poøádá hnutí
prùbìnì po celém svìtì. (...)
øekla, e jetì budou tøi papeové. Na dotaz, zda pak bude konec svìta, vysvìtlila:
Ne, to je konec èasu, èili urèité dìjinné
epochy.
Jak budou dle vaeho názoru vyøeeny
mezináboenské spory?
Dìti se ptali Panny Marie na její názor na
islám a ona øekla, e i muslimové jsou její
dìti. Pod vlivem Panny Marie medugorské vidím, e vechna náboenství mají
v sobì nìco dobrého, nìkterá více, nìkterá
ménì. Stejnì tak je tomu i s církvemi. Já
jsem katolík, domnívám se, e teorie i vedení jsou vynikající. Myslím si, e katolická
církev má správných poznatkù nejvíc, ale
mnoho lidí je nedodruje. Moná je to
s morálkou lepí i u nìkterých lidí v jiných
církvích, ale ty zase nemají jiné vìci.
Zjevení v Medugorji u trvají velmi
dlouho. Neprojevilo se to v poklesu zájmu veøejnosti?
Po roce 2000, kdy vrcholilo oèekávání
zmìn a do Medugorje jezdilo nejvíce lidí,
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Proti rozhodnutí se mùe ústøedí odvolat, ve druhém kole by rozhodoval pøímo
ministr. Na výjimky není podle ministerstva
právní nárok. Koneèné stanovisko poskytneme, a budeme mít rozhodnutí v ruce,
uvedl na dotaz ÈTK zástupce èeských muslimù Vladimír Sáòka. (...)
Muslimové ádostí usilovali o stejná
práva, jaká má vìtina ji registrovaných
køesanských církví, idovské obce a dalí
náboenské spoleènosti. V ádném pøípadì
nelze hovoøit o diskriminaci, nebo výkon
zvlátních práv není náboenskou èinností
v hlavním slova smyslu, která není tímto rozhodnutím nijak omezena, uvedla Kadrnková. Neudìlení zvlátních práv podle ministerstva nijak neomezuje svobodu náboenského pùsobení muslimských obcí v Èesku - návtìvy ve vìznicích a nemocnicích
a podobnì lze svobodnì vykonávat i bez
udìlení zvlátních práv. (...)

Dalajláma
u papee

Vatikán 13. øíjna - Tibetský dalajláma dnes
na tiskové konferenci v Øímì prohlásil, e
na vechny muslimy nelze nahlíet jako na
militantní stoupence jejich víry. Krátce
pøedtím pøijal nejvyího tibetského duchovDokonèení na dalí stranì dole.

ð

skuteènì nastal pokles. Pøestali ale jezdit
lidé, kteøí hledají senzace. Neili podle pøání
Panny Marie, pociovali sice mír a klid,
který tam vládne, ale øekli si: U jsem tam
byl a to staèí. V poètu návtìvníkù, alespoò
z Èeska, ovem letos nastal obrat, dle naich
informací do Medugorje jezdí o 20 procent
více autobusù ne loni.

riè. Panna Maria by mohla mluvit moderní
chorvattinou, ale pouívá elegantní èistý
jazyk. Èlovìk zvyklý na moderní mluvu
musí archaický jazyk více vnímat, více se
na nìj soustøedit. Èím více vzkazy Panny
Marie èlovìk naplòuje, tím jsou pro nìj
ivìjí.

Nezaujatému ètenáøi se mùe zdát, e se
poselství z Medugorje sice
jinými slovy, ale neustále
opakují.

n

Pro obrácení lidí se musí èinit
nìkolik základních vìcí,
protoe je ale málokdo dìlá,
musí je Panna Maria stále
opakovat. Svá poselství oivuje a vdy jinak formuluje.
Zajímavé je, e její poselství
- pokud se pøeloí doslovnì
- znìjí jemnì archaicky. e
i v chorvattinì znìjí skuteènì archaicky nám potvrdil
medugorský knìz dr. Barba-

Dìkujeme za rozhovor.

Frantiek Mráèek v rozhovoru s Vojtìchem Tutrem.
Foto: Martin Koøínek.
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Prolínání
svìtù
V sobotu 2. prosince se v refektáøi klátera
Emauzy konalo veøejné pøedstavení nové
knihy prof. Tomáe Halíka Prolínání svìtù.
Kniha svým obsahem úzce navazuje na
probíhající stejnojmenný seriál Èeské televize. Profesor Halík, který v pøedkládané
knize zùroèil své zkuenosti s natáèením
a moderováním seriálu, seznámil publikum
s nároènou týmovou prací odborníkù mnoha
profesí, kteøí se podíleli na realizaci tohoto
projektu. Také struènì nastínil shody a rozdíly mezi televizní a kniní formou Prolínání
svìtù. Stejnì jako televizní seriál, i kniha
Prolínání svìtù sleduje tøi tématické okruhy.
Tedy zaprvé ivotné fáze a kadodenní
realita v pojetí jednotlivých náboenství
(narození, svatba, smrt, jídlo atd.), zadruhé
pojetí Posvátna v jednotlivých náboenských tradicích a zatøetí nové jevy na náboenské scénì, tedy rùzné formy chování
náboenského charakteru v moderním svìtì
ð

Dokonèení info-servisu
z pøedchozí strany.

ního vùdce na soukromé audienci ve Vatikánu pape Benedikt XVI. Podle dalajlámy
by takový pohled na vyznavaèe islámu byl
chybný a nespravedlivý (...)
Velmi èasto se generalizuje pøípad
nepøíli velkého poètu lidí, kteøí jednají
patnì, takový jev ale existuje ve vech
náboenstvích. Generalizovat ho by byl
velký omyl, prohlásil dalajláma.
Setkání s Benediktem
XVI. oznaèil za velmi, velmi pøíjemné. Zdùraznil, e
po této schùzce je velmi
asten, protoe jedním
z jeho hlavních principù je
podpora náboenské harmonie.
Dodal, e vztahu víry
a rozumu byl vìnován i rozhovor, který s ním pape
vedl. Podle dalajlámy je
shoda rozumu a víry tím
nejlepím prostøedkem, jak
dospìt k porozumìní.
Téma vztahu víry a rozumu bylo nosným prvkem
projevu, který pape pronesl bìhem své nedávné návtìvy Nìmecka, kdy vy-
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(náboenské prvky umìní, sportu, politiky,
zábavy, náboenská role médií atd.). Halík
zmínil spolupráci s pøedními èeskými religionisty v roli konzultantù (Kropáèek,
Nosek, Zbavitel atd.) a hovoøil o úskalích
sladìní obrazové a textové roviny projektu,
a to jak v jeho seriálové podobì, tak v podobì kniní. V nìkolika vybraných ukázkách
seznámil publikum s celkovým naladìním
a smìøováním pøedkládané knihy. O nároèné
redakèní práci na kníce Prolínání svìtù
krátce pohovoøila redaktorka Nakladatelství
Lidové Noviny Dr. Nováková. Jednotlivé
èásti veèera byly rámovány krátkými, ale
neobyèejnì kvalitními hudebními vstupy.
Program byl zakonèen autogramiádou.
n

Pavel Hoek

Dalajlama pøed praskou pøednákou...

Poehnání
nepomùe
Je tomu ji poesté, co naí republiku
navtívila jedna z nejvìtích duchovních
stoupil 12. záøí na univerzitì v Øeznu.
Projev obsahoval i výòatky ze starých textù,
které se velmi kriticky stavìly vùèi islámu.
Tyto zmínky vyprovokovaly v muslimských
zemích tvrdou reakci jak vùèi papei, tak
vùèi katolické církvi.
Poèátkem týdne pobýval dalajláma
v Èeské republice, kde se zúèastnil mezinárodní konference Fórum 2000.
inzerce

autorit souèasnosti, Jeho svatost dalajlama.
Pøi pøíleitosti konání desátého roèníku
konference Forum 2000 pøipravilo obèanské
sdruení Lungta jeho pøednáku na téma

Na marockém
velvyslanectví
se seli køesané,
muslimové a idé
Praha 20. øíjna - Marocké velvyslanectví
v Praze bylo místem netradièního setkání
diplomatù a praských pøedstavitelù tøí
hlavních monoteistických svìtových náboenství. Ètvrteèní veèeøe - nazývaná v islámském postním mìsíci ramadánu iftar mìla podle jejích iniciátorù symbolizovat ideály
dialogu kultur, vzájemné
tolerance a souití. Pozvání pøijal okruh arabských a dalích diplomatù
a s nimi náboentí pøedstavitelé muslimské, køesanské a idovské komunity. Byli mezi nimi
katolický biskup Václav
Malý, rabín Karol Sidon
a imám Azhar Belmámrí,
pøedseda Islámské nadace, jeden z hlavních muslimských duchovních, pùsobící dlouhodobì v Praze.
n
Z informaèního servisu
ÈTK vybral a zprávy
zkrátil Zdenìk Vojtíek.
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moné nechat nae prohøeky na starost
boím poslùm, kteøí u za nás poadovanou
n
spásu mávnutím ruky zaøídí.
Viktor Mácha

Rói Kaisen
na návtìvì
v èeské republice

... a jeho posluchaèi.
Obì fotografie: Viktor Mácha.

Cesta otevøené mysli Popularita tibetského duchovního vùdce byla opìt potvrzena zcela vyprodanou basketbalovou halou
Sparty v praské Bubenèi.
Nekoneèné èekání na vputìní do provizorního pøednákového sálu zpestøili
svou propagací Vesmírní lidé i pøísluníci
hnutí Falun Gong. Organizace celé akce
vak probìhla celkovì nad oèekávání dobøe,
a tak mohl jásavý potlesk pøivítat Jeho svatost pouze s nìkolikaminutovým zpodìním. Teprve po dlouhých pøivítacích ovacích
byl koneènì dalajlama putìn ke slovu.
Tempo pøednáky bylo velmi sviné, ji
klasicky prokládané bezprostøedními, a
dìtsky prostými gesty a nakalivým smíchem.
Bìhem necelých dvou hodin dalajlama
nastínil základní povahu mysli, spontánními
emocemi ovlivnìný ivot jedince, dùleitou
úlohu matky pøi spirituálním vývoji dítìte.
Nezapomnìl ani smutnì vìèné téma okupovaného Tibetu. Závìr patøil dotazùm obecenstva ve formì papírkù posílaných k pódiu. Doslova se s nimi roztrhl pytel, a tak
pøila øada jen na nìkolik z nich. Ze vech
vyberme alespoò jeden. Anonymní lístek
ádal dalajlamu o duchovní poehnání vech
pøítomných duí do strastiplné cesty ivotem. Reakce Jeho svatosti jednodue shrnula
celou pøednáku a udìlala tak de facto
tlustou èáru za vím dosud vysloveným.
Poehnání s typickým smíchem neudìlil.
Proè? Pohleïme jen na nespoèetné øady
ehnajících buddhù, bódhisattvù a avatárù
v dìjinách lidstva na jedné stranì a na
souèasný stav obyvatel této planety na
stranì druhé. Mìlo to smysl? K pøekvapení
mnohých zní odpovìï: ne. Není pøece
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Alain Krystaszek (*1952) vyrùstal ve Francii a v Polsku a roku 1975 se poprvé setkal
s japonským zenovým mistrem Deimaruem. Roku 1979 ho Deimaru, patriarcha
zenové koly sótó na Západì, vysvìtil na
mnicha. Krystaszek se pak jako mistr Kaisen
stal jedním z nejdùleitìjích buddhistických
misionáøù. Pùsobí hlavnì ve støední a východní Evropì. ije ve Francii jako pøedstavený buddhistického klátera Ho Sho Ji.
Jeho poslední návtìvu v Praze, Ostravì
a Brnì organizovalo obèanské sdruení Sótó zen ÈR, zaloené roku 2004. Svá dódó
(meditaèní centra) má toto sdruení podle
své internetové prezentace 1 v pìti èeských
a moravských mìstech.
V Praze se mistr Kaisen setkal 4. øíjna
v paláci Unitaria s asi stovkou dychtivých
mladých posluchaèù. Jeho polský spolupracovník je nejdøíve uèil základùm toho, co je
ve kole sótó nejdùleitìjí: jak pøi meditaci
zazen správnì sedìt a dýchat. Je tøeba vzpøímenì sedìt a uvìdomovat si své dýchání.
Zazen je bezpøedmìtná meditace, take je
tøeba nemyslet na nic jiného. Pokud se
objeví mylenka, meditující si ji uvìdomí
jako mylenku a nechá ji zase odejít.
Po ukázce meditace následovalo mondó, tedy otázky posluchaèù a odpovìdi
mistra. Milý, sympatický Francouz se ale
neosvìdèil jako pøíli dobrý øeèník. Na
vstøícné, a podbízivé otázky odpovídal
velmi rozvláènì (na první 15 minut, na druhou otázku 14 minut) a velkými oklikami.
Posluchaèùm, kteøí touili po netradièním
duchovním ivotì a po zajímavém duchovním záitku, to ale zjevnì nevadilo,
atmosféra byla bájeèná.
n

rodním domì na Smíchovì v Praze pøedal
uèení o karmì (pøíèinì a následku) a 21. záøí
pøedal iniciaci* na buddhu Diamantová mysl
v rámci mahá anutára jóga tantry (v párovém spojení). V obou dnech pøilo pøiblinì
600 lidí jak z øad praktikujících buddhistù,
tak i pøíznivcù buddhismu.
erab Gjalcchän rinpoèhe je vysoce respektovaný lama linie Kagjü. Titul Maniwa, jeho je dritelem, je udìlován mistrùm
meditace na buddhu Milující oèi, kteøí odøíkali nejménì jednu miliardu manter Om
Mani Päme Hung. Rinpoèhe byl rozpoznán
hlavním pøedstavitelem koly Karma Kagjü
16. karmapou, Rangdungem Rigpä Dordem. Byl výjimeènì nadaným studentem,
dokonale ovládl vechny aspekty tradièního
buddhistického studia, od súter a tanter, pøes
rituály, hudbu, vìdu, umìní a komponování.
Mezi mnohými dalími aktivitami je
rinpoèhe také mistrem retreatového centra
na tøíletá odosobnìní** v Pharpingu. Dal
vybudovat a spravuje kláter se stovkou
mniek v Káthmándú a také pokraèuje se
stavbou klátera pro mnichy východnì od
hlavního mìsta. Rinpoèhe vede nìkolikrát
roènì tisíce praktikujících ve spoleèné praxi
Òungnä a Milujících oèí ve svém kláteøe
Òeang ve Svájambhunáth, Kátmándú.
V prùbìhu let bylo touto tradicí nastøádáno
n
15 miliard manter.
Jaroslav Peta,
Buddhismus Diamantové cesty

Zdenìk Vojtíek
1 http://www.sotozen.cz

erab Gjalcchän
rinpoèhe v Praze
Praské centrum Diamantové cesty mìlo tu
èest hostit významného nepálského uèitele
Diamantové cesty linie Karma Kagjü - eraba Gjalcchäna rinpoèheho. 20. záøí v Ná-

erab Gjalcchän rinpoèhe.
* iniciace - zmocnìní, pøenos síly (tib. wang), zmocnìní
prostøednictvím zkropení (skt. abhiéka), rychlá metoda,
jak pøivést ákovu mysl ke zralosti. Více viz http://www.
buddhismus-diamantovacesta.cz/www/index.php?option
=content&task=view&id=309&Itemid=2.
** Tøíleté odosobnìní je souèástí tradièního vzdìlání pro èlovìka ijícího v klátìøe. Po 15-20 letech studia dharmy se
odebere pøesnì na tøi roky, tøi mìsíce a tøi dny do ústraní,
kde spolu s dalími studenty prochází mnoha druhy meditaèní praxe.
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r e c e n z e
Syrovì
o náboenských
deziluzích
Petra Dvoøáková: Promìnìné sny. Deset
rozhovorù o iluzích a deziluzích, které pøináí víra, Host, Brno 2006.
Veøejnost zneklidòují zprávy ze vzdálených
èástí svìta i z domácího prostøedí o kodách
na dui a nìkdy i na fyzickém zdraví vyvolaných jistým praktikováním náboenství.
Na tomto oprávnìném znepokojení parazitují lovci senzací. Snadnými terèi jejich
urnalistické vynalézavosti jsou malé, nové
a alternativní náboenské skupiny. Na rozdíl
od velkých a zavedených církví nemívají politické a mediální pokrytí. Mohou být tedy
beztrestnì vláèeny veøejným prostorem.
Pauální odsudky, kdy jsou adresovány
minoritì napø. rasové nebo etnické, jsou
kritizovány, nìkdy i trestnì stíhány. Kdy
nìkdo v evidentním rozporu se zákonem
hanobí nìèí náboenské pøesvìdèení, státní
orgány to nezajímá.
Kniha Petry Dvoøákové
(*1977) popisuje otevøenì, bez
pøíkras rizika rùzných forem
náboenské praxe. Zaznamenala a ètenáøùm pøedala deset
rozhovorù. Jejími partnery jsou
slouící katoliètí knìí nebo
knìí, kteøí slubu v církvi
opustili, podobnì stávající
nebo nìkdejí øeholní sestry.
Partnery v rozhovoru jsou
enatí mui a vdané eny se
zkuenostmi s tradièní katolickou partnerskou morálkou. Nejmladímu z jejích respondentù je 26 a nejstarímu 58 let. Autorka
knihy se zdruje obecných soudù. Nepøedvolává si církev pøed soudnou stolici, jen
soucitnì naslouchá, posouvá pøíbìh diskrétními, nikoli nabádavými otázkami a zachycuje odpovìdi. Tato její diskrétnost èiní
pøíbìhy i celkové vyznìní vìrohodnìjími.
U protagonistù deseti pøíbìhù najdeme
neurotické, ba psychotické projevy, pøed-
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sudky, fobie, pøípady manelského a mezigeneraèního rozkolu, prostì ve, co se v pokleslé literatuøe s oblibou pøipisuje sektám,
jene zde je prostøedím vech zúèastnìných
církev velká, tradièní, po staletí doma ve
zdejím prostøedí, církev, ji by si nikdo
netroufl nazvat sektou.
Nedùvìøiví a ustraení katolíci by se jistì
mohli pokusit knihu oznaèit za protikatolickou èi proticírkevní. Nic takového vak
nelze potvrdit. Nìkteøí respondenti pøipisují
chybu sobì, okolnostem nebo lidským povahám. Pauální odmítnutí právì této církve
nebo celého køesanství v knize nenajdeme.
Je to spíe zrcadlo nastavené církevním
strukturám a mechanismùm, fungování
autorit a projevování moci nad lidmi. Musíli to tak být vdy, nebo jde jen o konkrétní
pøípady a je v tomto prostøedí moný autentický duchovní ivot, to u je ponecháno
na ètenáøi, na jeho úsudku a nejlépe ovem
na jeho zkuenosti.
Na okraj lze zmínit nenápadnì úhlednou
grafickou podobu knihy s výtvarnì hodnotnými ilustraèními fotografiemi oddìlujícími jednotlivé
pøíbìhy, se støízlivì elegantní
obálkou, s fotografií a krátkým ivotopisem autorky na
jedné ze záloek. Toto, jako
i typografická a redakèní solidnost je tradièním znakem
brnìnského nakladatelství
Host.
Chce-li nìkdo výchovnì,
poradensky, osvìtovì èi publicisticky pracovat s populárním tématem sekt, nemusí si zbabìle volit
za terèe víceménì bezbranné meniny,
nemusí se investigativnì propracovávat
k uskupením, která drádí tím, e jedí nìco
jiného, trochu jinak se oblékají nebo mají
zvlátní terminologii. Staèí si vímat sektáøství v sobì a kolem sebe, v bìných, standardních náboenských projevech. Tam,
nebo pøedevím tam, je moné být k dispon
zici s kritikou a pomocí.
Ivan tampach

Loni to bylo 40 let, kdy indický duchovní uèitel Prabhupáda
(1896-1977) pøistál ve Spojených státech a zaèal vyuèovat
své první áky. Vzniklo tak
hnutí Hare Krina.
Bìhem let hnutí prodìlalo zajímavý vývoj. Zmìnil se i zpùsob,
jak na nìj reaguje západní spoleènost. Hnutím Hare Krina se
bude zabývat první èíslo 10. roèníku èasopisu Dingir.
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NEPOVEDENÁ
UÈEBNICE
SEKTOLOGIE
Hans-Otto Wiebeus: Sekty a lovci duí:
lexikon náboenských sekt a ezoteriky,
pøeklad Irena Nálevková, Nava, Plzeò 2006,
295 stran. ISBN 80-7211-224-4
Do této rubriky obvykle patøí recenze,
v naem pøípadì vak bohuel musíme
udìlat výjimku. Kniha, nad jejími bezmála
tøemi sty stránkami právì sedíme, toti nezaslouí ne tvrdou kritiku.
Jedním z prvních úskalí publikace, jeho
si musíme povimnout, je datum vydání
originálu. Informace obsaené v knize jsou
staré minimálnì deset let (kniha byla vydána
v Nìmecku roku 1997). U preciznì zpracované encyklopedie nemusí být stáøí nutnì
na kodu, po Ottovì slovníku nauèném
sáhneme i po sto letech, ne tak po lexikonu
náboenských sekt a ezoteriky Hans-Otta
Wiebeuse. Dùvody slabé úrovnì textu tkví
v práci tøí osob, které mají toto dílo na
svìdomí. Jde o autora, pøekladatelku a editora (korektora).
V hodnocení zaèneme odzadu nebo,
zdá se, více problémù vzniklo a na èeské
stranì. Nìmecký originál knihy nese název:
Religionen, Sekten und Seelenfänger,
èeský vydavatel zøejmì z komerèních ohledù
zestruènil titul na údernìjí Sekty a lovci
duí. Negativním názvem tak ovem dehonestuje vechnu religiozitu (i etablovaná
náboenství), o ní se tu píe. Lexikon je na
webu nakladatelství prezentován jako
obsáhlá a ucelená publikace, která se zabývá vznikem a vývojem náboenství, sekt
a komunit, ètenáø tak èeká práci témìø
vìdeckého rázu. Nedoèká se jí vak, protoe
nakladatel decentnì zamlèel, e nìmecké
vydavatelství Loewe Verlag se specializuje
na knihy pro dìti a mláde. V textu se nám
tak napøíklad dostává pouèení, e na Zemi
existují rùzná náboenství s mnoha nebo
málo vìøícími. Ta nejdùleitìjí jsou nazývána svìtovými náboenstvími, protoe mají
velmi mnoho pøíznivcù a velký vliv.
Pøi bloudìní textem (kniha je koncipována podle nezávislých hesel, a tak lze èíst
i na pøeskáèku) ètenáø brzo nabude dojmu,
e pøekladatelka Mgr. Irena Nálevková svou
práci, slunì øeèeno, odbyla. Pøeklepy jsou
tu tak èasté, e se jeví zhola nemoné pøipoèítávat je na vrub povìstného tiskaøského
otka, Nálevková si po sobì své dílo snad
ani nepøeèetla. Korektor a editor pak knihu
moná ani nevidìli, nejsou uvedeni ani
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v tirái. (Moná dostali strach; takto je v textu toto slovo
pomlèkou rozdìleno mezi dva
øádky.)
Nepozornost pøi psaní
bychom pøekladatelce mohli
odpustit, horí je to ale s její
profesí samotnou. V textu stále
skøípe pravopis, stylistika i obsah, napø. v odstavci o hnutí
EST se doèítáme, e: Organizace chce v pøevánì víkendových kurzech pøimìt lidi k tomu, aby
zmìnili svùj ivot. Jinde se zase dozvídáme,
e: Pod pojmem magie se rozumí pøisouzení urèitých sil pøedmìtùm a ivým bytostem, které je normálnì nemají.
Nálevková komolí jména, anglický název Stráné vìe Watchtower zmìnila na
Watschtower, co bychom v nìmeckoanglické kombinaci mohli pøeloit jako
Fackovací vì, ze zámìrné slovní komiky
lze ale pøekladatelku sotva podezírat. Prezidenta svìdkù Jehovových, které v knize
nalézáme dùslednì (a chybnì) s velkým
úvodním S, Miltona Henschela, pøekøtila
na Miltiona. Nedùslednost práce se jmény
vyniká zvlátì u pøepisù do èetiny, v jedné
vìtì tak vedle sebe figurují teozofie
a antroposofie. Nìkterá enská jména
Nálevková pøechyluje (H. P. Blavatská), jiná
ponechává (Gabriele Wittek). Podle libosti
zachází i s cizími pojmenováními, jedna
pøevádí do èeské transkripce (Bhagaván
a jeho mìsto Radnípúram), dalí ponechává v nìmecké (Gabriel - arabsky Dschibril),
nebo anglické (Ma Anand Sheela). Nezajímá
ji ani èeský úzus, jméno organizace Ordo
Templi Orientis, snad co se týèe historické
souvislosti (nechtìnì) objevnì, pøekládá
jako Orientální templáøský øád, pomíjí vak
zavedené Øád Východního Chrámu. Název
antroposofické Obce køesanù do èetiny
pøevádí jako Køesanské spoleèenství a tak,
zdá se, zcela nevìdomky zabloudí do úplnì
jiného lokálu...
Èást viny za tyto nepøesnosti padá nejspíe i na autora knihy, Nálevková spíe
bezelstnì pøevádìla jména podle momentální nálady. Wiebeus toti napøíklad jméno
vùdce Církve sjednocení ponìmèil na San
Myung Mun, jeho enu ovem zanedbal
a zanechal v transkripci anglické Han Hak
Ja. Svého krajana - religionistu F. W. Haacka
- pro zmìnu pøejmenoval na Haaka. Èeská
pøekladatelka tyto chyby jen pøevzala.
Irena Nálevková podcenila svou práci
a pøehlíivì zanedbala studium èeské literatury o nové religiozitì, proto pocho-
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pitelnì nemá o èeské výslovnosti cizích jmen ani o zavedených názvech hnutí vìtinou
ani tuení. (Zde by snad pøísluelo napsat po nìmecku ani
Ahnung.)
Autor knihy Hans-Otto
Wiebeus není v publikaci pøedstaven ani jedním slovem.
O jeho èinnosti mlèí i jinak
velmi komunikativní internet.
Víme o nìm tak pouze to, co
prozradilo na svých stránkách nakladatelství
Nava: Wiebeus je novináø, jen se øadu let
zabývá touto problematikou (sekty a náboenství).
Víme-li ji, e je jeho práce urèená
mládei, lze ji hodnotit ménì pøísnì. Pøesto,
dle naeho názoru, v mnoha smìrech neobstojí. Hned na úvodních stranách, kde je
popisován vznik náboenství, nabude ètenáø
neodbytného dojmu, e se ocitl zpìt v hodinách Obèanské nauky socialistického
kolství. V ateistické výchovì nesmìl chybìt pøíklad, kterak se praèlovìk bál hromu
a vytvoøil si báji o boím hnìvu. Toto schéma v doslovné podobì nalezneme i u Wiebeuse. Proto ani nepøekvapí, e na nás ze
strany 15 pouèuje K. Marx: Náboenství
je sténání utrápené bytosti. Autor se pak
staví za starou teorii náboenství jako prostøedku k vykoøisování chudých.
Z tohoto základu pak vysvìtluje pojem
sekty: obvykle organizace odtìpené od
velkých církví. Zastaralou charakteristiku
Wiebeus rozvádí a modernizuje. Závadnost sekt nevidí v jejich odklonu od hlavního
proudu, ale v závislosti èlenù na organizaci.
V této pasái sice velmi zeveobecòuje
a schematizuje, snaí se ale o empatický
a psychologický vhled do sektáøovy due
(cituje i S. Hassana), ve ovem v intencích
pro støedokoláky. Tyto kapitolky v úvo-

du a závìru díla patøí k nìkolika málo svìtlejím místùm knihy. Pøes dílèí pochvalu
nutno podotknout, e z podtextu celé teoretické èásti lze vycítit autorovo mínìní, e
náboenství veobecnì je vlastnì jen berlièkou a napomáhá k utlaèování lidí.
Svùj ivotní postoj autor vyjádøil pregnantnì: Najít cestu zpìt do normální spoleènosti znamená také se se stavem této
spoleènosti vypoøádat. Kdo nemá zájem
o hodnoty, které jsou pro mnoho lidí zvlátì
dùleité, bude ve spoleènosti tìko hledat
své místo. Komu nic neøíkají peníze, luxus,
pohodlí, kdo by nechtìl postupovat v povolání a udìlat kariéru, ten zùstane outsiderem
i pokud opustil sektu.
Praktická èást knihy je øazena podle
jednotlivých svìtových náboenství, hesla
a texty o pøísluných hnutích pak abecednì
a ponìkud nepøehlednì. Kapitolky mají
velmi rozdílnou úroveò od blábolení (Holismus) po slunì zpracované èlánky (Scientologie). Bohuel i místa, která by snesla
pøísnìjí metr, zpravidla obsahují nepøesnosti a zavádìjící informace. Wiebeus napø.
tvrdí, e køesanství vzniklo v Palestinì
v dobách Herodových (72-4 pøed Kristem). Ve Starém zákonì údajnì vystupuje
sedm archandìlù (ve skuteènosti tam vak
nalezneme jména pouze tøí, zbylé autor
pøimíchal z jiných zdrojù), o démonech se
pak doèítáme, e prý vznikli jako potomci
zakázaných sexuálních vztahù mezi andìly
a lidmi. V jiné kapitole zase pisatel vymyslel
pro rod pøedkolumbovského kronikáøe
Mormona - Nefity - úplnì nové oznaèení:
kmen Josef. Ve výètu chyb bychom el
mohli pokraèovat dlouho.
V publikaci není jasnì vyznaèeno, kdy
Wiebeus cituje. S odkazy na literaturu si
nedìlá starost vùbec. Tyto editorské nepøedloenosti ovem moná opìt spadají na úèet
èeských nakladatelù. Zdá se toti, e vydavatelství Nava chtìlo vydìlat hodnì penìz za málo
muziky, a proto Lexikon
okletilo. V knize napøíklad
zcela chybí obrázky a fotografie, které bychom v mládenické encyklopedii oèekávali. Nedivili bychom se,
kdybychom je v originálním
vydání nali. V silné konkurenci nìmeckého trhu by toti
takto odfláknutá publikace
zcela jistì propadla.

Mormon, z rodu Nefitù.
Ilustrace z dìtské výukové knihy
Církve Jeíe Krista Svatých posledních dní.

Martin Koøínek

n

141

r e c e n z e
Prùvodce
krajinou nových
náboenství
Christopher Partridge (ed.): Encyklopedie nových náboenství. Nová náboenská
hnutí, sekty a alternativní spiritualita,
Kniní klub, Praha 2006.
Pøed nìkolika týdny se na pultech knihkupectví objevila Encyklopedie nových náboenství. Jedná se o pøeklad vynikající
slovníkové pøíruèky, vydané nakladatelstvím
Lion Publishing v roce 2004. Jde o rozsáhlé
dílo nìkolika desítek autorù, podrobnì mapující svìt nových náboenských hnutí, sekt
a alternativních spiritualit.
Hlavním editorem autorského kolektivu
je proslulý britský religionista a odborník
na novou religiozitu Christopher Partridge.
Pøi výbìru spolupracovníkù se opíral o své
èetné pøedchozí zkuenosti: jako hlavní editor nìkolika slovníkových pøíruèek vycházel
z dlouholeté spolupráce s pøedními svìtovými znalci jednotlivých náboenských tradic a oborù specializované religionistiky.
V úvodní stati Partridge vysvìtluje svou
pracovní metodu a komentuje strukturu
a zamìøení pøíruèky. Struènì popisuje dyinzerce
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namiku vzniku, rùstu, konsolidace a pøípadnì zániku nových náboenských hnutí,
podává pracovní definice klíèových pojmù
(nové náboenství, alternativní spiritualita,
kult, sekta). Upøesòuje také, která hnutí jsou
v pøedkládané publikaci povaována za
nová a jaké dùvody stojí v pozadí výbìru
a øazení jednotlivých hesel. Partridge také
pøedstavuje dva standardní zpùsoby èlenìní
nepøehledného mnoství rozmanitých fenoménù v oblasti nové religiozity, ukazuje
zároveò slabiny a meze kadé zvolené typologie a kategorizace.
Pøedkládaná encyklopedie nechce být
antikultovní, protisektáøskou èi (jak se
v èeském prostøedí øíká) sektobijeckou
knihou. Má poskytnout solidní informace
zainteresovaným laikùm, její dikce je tedy
popisná, nikoli hodnotící. Má slouit jako
prùvodce po pestrém svìtì nových náboenských hnutí, má ovem zároveò zajiovat ochranu spotøebitele v iroké
a místy a chaoticky rozmanité nabídce
nových náboenských hnutí. Nejde v ádném pøípadì o zaujatou diskvalifikaci èi
rozhnìvanou kritiku tìchto hnutí. Autoøi
encyklopedie se snaí poskytnout orientaci
duchovnì hledajícím souèasníkùm, dát jim
takøíkajíc do ruky mapu a kompas, aby se
v záplavì marketingových strategií na
soudobém náboenském triti neztratili. I proto nejsou
jednotlivá hesla encyklopedie øazena
abecednì. Jednotlivá hnutí jsou pro
snadnìjí orientaci
seskupena do rozsáhlých kapitol podle svìtových náboenství, v nich mají
své koøeny. Kadá
takováto kapitola je
uvedena struèným
pojednáním o dìjinách a základních
vìrouèných a etických principech dané tradice. V rámci
jednotlivých kapitol
jsou pak hesla øazena podle èasové osy.
Pøíruèka je zároveò psána populárním, pøístupným jazykem, je urèena iroké veøejnosti, ni-

koli pouze úzkému okruhu odborníkù. (Jazykovou a stylistickou pøístupnost úspìnì
zachovává i èeský pøeklad, poøízený týmem
pøekladatelù v èele se Zdeòkem Vojtíkem.)
Pøi výbìru zpracovávaných hesel se autoøi
øídili následujícími hledisky: vzhledem
k tomu, e pro nesèíslné mnoství nových
náboenských hnutí bylo nutné provádìt
øízenou selekci, dostala pøednost zejména
poèetnìjí a vlivnìjí hnutí a také hnutí, která
dosud nebyla dobøe zmapována a po jejich
odborném pøedstavení je vzrùstající poptávka. Vedle hesel vìnovaných jednotlivým
hnutím nabízí encyklopedie nìkolik prùøezových èlánkù, které prezentují základní
charakteristické rysy irích skupin nových
náboenských hnutí, dále jsou v pøíruèce
zahrnuty tématicky zamìøené èlánky, které
pojednávají buï o dùleitých obecných rysech nìkterých skupin, nebo o typických
vìrouèných pøedpokladech a polemikách.
Encyklopedie nových náboenství je
velmi bohatì ilustrována, èeské vydání pøesnì odpovídá obrazové a grafické podobì
anglického originálu. Kniha je vytitìna na
kvalitním køídovém papíøe. Domnívám se,
e tato pøíruèka skvìle doplòuje nedávno
vydanou Encyklopedii náboenských smìrù
v Èeské republice (Z. Vojtíek, Portál 2004),
její údaje zasazuje do irích, globálních
souvislostí. Pøestoe je Encyklopedie nových náboenství v originále dílem nìkolika
desítek autorù (a také tým pøekladatelù byl
pomìrnì poèetný), pùsobí kniha velmi uceleným dojmem a splòuje vrchovatou mìrou
to, co hlavní editor v pøedmluvì slibuje.
Pavel Hoek

n

Brainwashing
- vymývání mozku
Kathleen Taylorová: Brainwashing: manipulace s mylením. Pøeloila Kateøina
Bodnárová. NLN, Praha 2006, 423 stran.
ISBN 80-7106-773-3. Originál vyel roku
2004 jako Brainwashing, the Science of
Thougt Control).
Letos vychází èeský pøeklad teprve dva roky
staré publikace britské badatelky Kathleen
Taylorové Brainwashing.
Styl knihy je populárnì nauèný. Ovem
vzhledem k tématu, o kterém se v èesky vydávané literatuøe zatím mnoho nedozvíme,
bude publikace zajímavá i pro odborníka.
Autorka rozebírá vznik (etymologii a význam) slova brainwashing, pokusy kolegù
vytvoøit pojem a hodnotící kritéria èi jakési
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identifikaèní znaky brainwashingu. Uvádí
známé pøípady vymývání mozku, které
vesmìs pøebírá ze starích dìl na tuto problematiku specializovaných autorù (jsou to
zejména A. W. Scheflin, E. M. Opton, Robert Lifton èi Edward Hunter, tvùrce termínu brainwashing). A tak se ètenáø mùe
seznámit s pøípady Patty Hearstové, otce
Francise Lucy, otce Simona, Mansonovy
sekty, sekty Jima Jonese (masakr v Jonestownu), èi napøíklad se základním popisem
fiktivního pokusu o kontrolu mysli ze strany
státu v románu George Orwella 1984. Pomìrnì podrobnì se v knize rozebírá osm
znakù reformy smýlení v totalitních
státech podle Roberta Liftona. Nechybí
samozøejmì ani Milgramùv experiment
a struèná charakteristika zástupného stavu
sociálního vìdomí jako stavu vykonavatele
instrukcí v kontrastu vùèi autonomnímu
stavu individua. Autorka dále zmiòuje i práce Daniela Schactera, Leona Festingera,
Antonia Damasia èi Stanleyho Schachtera
a Jerome Singera. Ètenáøi je srozumitelnì
vysvìtlena relevantní terminologie (tedy
napøíklad pojmy kognitivní sí, kognitivní
disonance, bdìlé vìdomí etc.). Velmi zdaøilé
jsou sociálnì kritické a kulturnì kritické pasáe. Za pozornost stojí zejména nástin tzv.
antipsychiatrie a Foucaultovy
kritiky kontrolujícího etatismu,
rozbor ideologického pozadí
vzniku samotného pojmu
brainwashing v USA padesátých let èi úvahy o vlivu
kulturních daností na sebepojetí individua v euroamerické civilizaci.
ð Dokonèení èlánku Konce a zaèátky
v náboenstvích svìta ze stran 110-111.
Poznámky
1 Systematický výklad hinduistické tradice ohlednì samsáry a vysvobození: KNIPE, David M.: Hinduismus.
Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha 1997, po sobì následující kapitoly Recyklace vesmíru a Pohlcování vesmíru, s. 132-157.
2 Struèný pøehledný výklad buddhistického pojetí: LESTER, Robert C.: Buddhismus. Cesta k osvícení, Prostor, Praha 1997, zejm. kapitoly Svìt podle karmického
zákona (s. 76-79) a èást kapitoly Dharma (s. 95-97).
3 Chápání vztahu dvou principù, svìtleného a temného,
se historicky vyvíjelo, a v rùzných odborných textech
je bohuel uvádìno rùznì. Z dostupné literatury k indické verzi zoroastrismu velmi struèný, a proto nekompletní pøíspìvek MARKOVÁ, Dagmar a KNOTKOVÁ-ÈAPKOVÁ, Blanka: Pársismus ve skriptu kol.:
Základy asijských náboenství I., Karolinum, Praha
2004, s. 169-172; neobvykle pøehlednì etapy rozvoje
zoroastrovské eschatologie uvedeny v internetové encyklopedii Wikipedia on line http://en.wikipedia.org/
wiki/Main_Page, v rozsáhlé studii Zoroastrism.
4 Pøehlednì o noemovské smlouvì, je je ídy chápána
jako závazná pro ostatní národy, v internetové encyklo-
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Hlavní slabinou publikace
ivot je svatý - Svìdkové Jehovovi a otázka krve
jsou pøíli zbytnìlé exkurzy
Odmítavý postoj svìdkù Jehovových k transfúzím krve
o stavbì a funkci mozku. Èteje jednou z hlavních pøíèin veobecnì negativního
náø musí nejprve absolvovat
vnímání této skupiny. Øada svìdkù Jehovových o otázce
více ne dvacetistránkový výkrevní transfúze radìji nechce pøemýlet. Vytìsòují ji
klad o prefrontální kùøe, aby
ze své mysli, chlácholí se zprávami o bezkrevní melépe porozumìl schopnosti
dicínì a jejích úspìích a doufají, e naleznou lékaøe,
èlovìka zastavit se a pøemýlet,
který vyøeí jakoukoliv situaci bez pouití krve.
kdy je nìkým manipulován.
Kniha, kterou vydalo Nakladatelství L. Marek roku
Pøitom právì tuto schopnost lze
2006,
pøedkládá historická fakta o formování nauky
v rámci psychologie vysvìtlit
o
zákazu
transfúzí krve mezi svìdky Jehovovými,
mnohem lépe ne za pomoci
zamýlí
se
nad otázkami morálky, etiky a svìdomí,
neurobiologie. Výklady o stavpopisuje,
jaké
pokroky dobì mozku a funkci neuronù pùsáhla
transfúzní
medicína
sobí v celkové struktuøe knihy
a
pøedkládá
skuteèné
pøíbìhy
jako postradatelný doplnìk,
lidí,
v
jejich
ivotì
sehrálo
který s hlavním tématem souøeení
otázky
krve
dùleitou
visí jen okrajovì. Zároveò aua mnohdy dramatickou roli.
torka nevysvìtluje rozdíl mezi
Autory jednotlivých kapitol
neurobiologickou dimenzí a dijsou souèasní i exkomunimenzí psychologickou. Kognikovaní svìdkové Jehovovi,
tivní sí se tu setkává s amygpsycholog, teologové, manadalou, jako by lo o dva jevy
erka pro dárcovství krve
z tého modu reality. To se oda dalí.
ráí v úvahách o sporu mezi
inzerce
determinismem a indeterminismem. Pøísluné statì sugerují monost knihy) není zøejmé ani její pùvodní vzdìlání
rozhodnout o existenci svo- (lékaøství, psychologie, biologie?).
bodné vùle jen na základì
Tyto a jiné nedostatky jsou vak jen málo
výzkumu mozku. (Roger citelné. Jako celek je text originální, korektní
Sperry takovou pøedstavu a ètivý. Kniha je opatøena seriózním popøirovnává k pokusu odvodit známkovým aparátem a bohatým seznamem
pohyb kola z vlastností atomù literatury (okolo tøí set titulù). Nechybí ani
a molekul, které tvoøí jeho pøehledný slovníèek nejdùleitìjích pojmù
hmotu.) Také je koda, e na- a podrobný rejstøík. Kathleen Taylorová se
kladatel nesdìluje nic bliího u nás pravdìpodobnì doèká i dalích
o osobì autorky. Z formulace pøekladù.
vìdecká pracovnice na kan
tedøe fyziologie (na pøebalu Pavel Duek
pedii Wikipedia on line http://en.wikipedia.org/wiki/
Main_Page, v hesle Noachide Laws.
5 Struèné pøedstavení pøesvìdèení judaismu o posledních
vìcech: BRESLAUER, S. Daniel: Eschatologie. idovské pojetí, èlánek v publikaci kol.: Slovník idovskokøesanského dialogu, OIKOYMENH, Praha 1994, s.
36-38, zevrubnìji v køesanském teologickém zarámování kol.: Co by mìl kadý vìdìt o idovství, Kalich, Praha
2000, zejm. ve dvou po sobì následujících kapitolách
Mesiáské oèekávání a Nadìje pro Izraele, s. 98-106;
v idovské náboenské sebeprezentaci v publikaci:
NEWMAN, Jaakov a SIVAN, Gavriel: Judaismus od
A do Z. Slovník pojmù a termínù, Sefer, Praha 1992,
zejm. struèná hesla Mesiá (s. 113-114), Neama
(s. 127), kde autoøi pokládají nefe a ruach za synonyma
tohoto termínu; dále hesla Odmìna a trest (s. 131)
a Posmrtný ivot (s. 146).
6 Souèasná oficiální doktrína øímskokatolické církve
o odpustcích podle ètyøstránkového separátu pod názvem
Odpustky (bez uvedení bibliografických údajù); publikace obsahuje èeský pøeklad apotolské konstituce Indulgentiarum doctrina papee Pavla VI. z 1. 1. 1967.
Text má pocházet ze seriální publikace Enchiridion
indulgentiarum z 29. 6. 1968 (vydává Paenitentiaria
apostolica, Vatikán); oficiální znìní on line http://www.
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vatican.va, kde ji lze vyhledat ve svìtových jazycích
pod jejím zde uvedeným latinským názvem.
Je to pojetí odvozené od praxe v Øímské øíi, e toti
kdo chtìl osvobodit otroka, koupil jej od souèasného
majitele a hned propustil. To se nazývalo vykoupení
(redemptio).
První list Korintským 15, 28; vechny biblické odkazy
zde se vztahují k Èeskému ekumenickému pøekladu
Efezským 4, 10.
Zjevení Janovo 21, 9-27.
Druhý list Petrùv 1, 4.
Spoleèné prvky køesanských vyznání ohlednì posledních vìcí: SCHÜTTE, Heinz: Ekumenický katechismus
I. Víra vech køesanù. Vyehrad, Praha 1999, kapitola
9 Oèekáváme vzkøíení mrtvých a ivot budoucího
vìku (s. 199-214) obsahuje odkazy na prameny jednotlivých konfesí.
Krátké, hutné popularizující odborné pojednání tématu KROPÁÈEK, Lubo: Duchovní cesty islámu, Vyehrad, Praha 1993, kapitola Eschatologie, s. 82-85.

Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím
Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické
Univerzity Pardubice.
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V rámeèku Spor mystických kol v èasopise Dingir 9 (1), 2006, na str. 10, je zmínìno nakladatelství Avatar, které - kromì
jiného - rozvíjí dìdictví mystikù Míly a Eduarda Tomáových. Mgr. Martin Paøík, který
v nakladatelství a knihkupectví Avatar pùsobí 15 let a jako redaktor se podílí na vydávání knih s duchovní tematikou, zaslal
následující úvahu.

Nastavit
druhou líc,
èi vypráskat
kupèíky?
Je známo, e posvátné duchovní spisy
rùzných národù (Bible, Korán, Talmud,
Bhagavadgíta, Buddhovy rozpravy aj.)
obsahují nìkolik významových vrstev a nabízejí více úrovní výkladu. Jejich protagonisté (Jeí, Mohammed, Buddha Gautama,
ale tøeba té Ramana Mahari) pak mohou
na nìkoho pùsobit nekonzistentnì èi rozporuplnì ve svých výrocích nebo èinech.
A tak si kupøíkladu na správnou interpretaci
Bible køesanù a pùsobení Jeíe Nazaretského èiní nárok sektáø i sektolog, nevzdìlaný prosáèek i fundovaný teolog, praktikující katolík i protestant, umìlec i mystik.
Nìkdy jsou polemiky o správném chápání textù plodné, názory zúèastnìných se
tøíbí, nauka se tzv. obruuje. Jindy pøináejí
svár, rozdmýchávají intoleranci a nenávist.
Èím to, e tato svatá díla zaèasté neskýtají jednoznaèná pojetí? Dùvod je, zdá se,
velmi prostý. Protoe lidé se nenacházejí na
stejné kulturní, etické èi duchovní úrovni.
Mistr, jako byl Jeí, jistì promlouval jinak
ke svým nejbliím, nejzasvìcenìjím uèed-

a
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níkùm, jinak k masám, jinak k farizeùm.
Neèinil tak proto, e by existovalo více
pravd, nýbr proto, e dovedl vycítit vnitøní
úroveò posluchaèù a podle toho upravil svùj
výklad. Stìí by negramotný pasáèek vepøù
porozumìl hlubokým ezoterním mystériím,
zatímco duchovnì vyzrálý adept ji dávno
pøijal podstatné aspekty mudrcova uèení za
své. Dá se øíci, e vrstevnatost Bible je velikým poehnáním pro upøímné zájemce jak pro ty, kteøí dualismus vztahu èlovìk Bùh nejsou prozatím pøipraveni pøeklenout
èi rozpustit, tak i pro mystiky, jim je platforma duplicity øeknìme pøíli tìsnou.
Babièka pravidelnì navtìvující chrám Boí
a klanìjící se svatým ikonám èi plastikám
muèedníkù asi sotva naladí svou vnímavost
na subtilní kázání mistra Eckharta, výjimeèného køesanského mystika a vykladaèe
Jeíova uèení. Kdy duchovní monista
a introspektivní filosof vyhledává biblické
pasáe o jednotì Otce a Syna, o sjednocující
lásce k blinímu, ménì zanícený student
Písma si napø. láme hlavu, zda nastavit svým
nepøátelùm i druhou líc, èi obraznì øeèeno
uchopit biè a vypráskat je. Zda se postavit
zlu - pøesnìji øeèeno tomu, co sám za zlo
povauje, - nebo si nechat dìlat na hlavu.
Uniformní øeení tohoto dilematu zjevnì
neexistuje. Podobných zdánlivých rozporù
by se nalo více. Natìstí jde o antinomie
nereálné, nebo je v moci kadého èlovìka
nazøít je moudøe, harmonicky, jestlie se
vánì a pokornì s prosbou o pochopení
a vedení obrátí do svého nitra - k Bohu.
Øeení tohoto problému se bude liit pøípad
od pøípadu a vzejde ze schopnosti dotyèného sjednotit se s Boí vùlí a konat v souladu s ní. To je ale skuteènì vrcholné, málokomu dostupné vìdìní. Za vech okolností

Váená redakce,
s drzostí sobì vlastní si dovoluji malou poznámku k minulému, tj. 3. èíslu Dingiru.
Nebýt nìkolika vìt v pøíspìvku pana tampacha, sotva by ètenáø nalezl pro téma dùleitý
vztah k reformaci. Obírnìjí pojednání o ní není tøeba vzhledem ke koncepci èasopisu
èekat. A tak pøedevím, rovnì vzhledem k tématu, bych mohl oèekávat, e se tam
objeví pojednání nebo alespoò nìco øíkající zmínka o církvích, jako je Èeskobratrská
církev evangelická nebo Jednota bratrská, protoe pøedevím v prvním pøípadì se jedná
o velièinu ve víceménì pøímé kontinuitì s èeskou reformací. Nechci se zde obou
církevních organizací pøímo zastávat, protoe pøedstava jejich religionistického pojednání
ve mnì vzbuzuje závan jakési pikantnosti, ale èistì vìcnì se mi zmínìné pomlèení jeví
jako výrazná chyba. Tím spíe, e pro prolínání konzervativismu a progresivismu se
jedná o zvlátì vhodné pøíklady. Chápu, e zvenku pùsobí dosti neviditelnì a povìdomí
historických souvislostí a jejich relevance ve vztahu k souèasné náboenské situaci
vykazuje i mezi vzdìlanými lidmi trhliny, a tak prosím neberte tuto poznámku jako
peskování. Sám jsem navíc dìlal èi dìlám do periodik, která si nemohou dovolit
dùslednost ve vech smìrech.
S pozdravením
Jiøí Hoblík
Pøíspìvky v této rubrice nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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ovem platí novozákonní Miluj bliního
svého jako sebe samého. Bude-li tedy
kritické èi obranné poèínání èlovìka motivováno a prostoupeno ryzí, nesobeckou
láskou a podpoøeno moudrým úsudkem
o smysluplnosti odporování zlu, bude mít
taková akce pravdìpodobnì kladný dopad
na odpùrce nebo agresora, resp. na obì strany konfliktu. Tehdy je pro nìj milostí.
Paklie cítí vùèi oponentu zá èi odpor,
bude namístì nejprve vyjmout bøevno z oka
svého a radìji trpnì, pokornì snáet pøíkoøí,
jeliko nenávist plodí zase jen nenávist.
Na Východì a nejen tam se nìkteøí lidé
intenzivnì modlí tuto vzneenou modlitbu:
A JSOU ASTNY VECHNY BYTOSTI. Osvojive si toto stanovisko, nespatøují v nikom nepøátele. Vyzbrojeni
nesobeckou láskou, laskavostí a tolerancí,
nahlíejí na ve jako na Boí tvorbu. Je to
pøíklad cesty ke svobodì ducha, oprotìné
od pøedpojatého, dogmatického vnímání
litery, pøíklad cesty ité spásy, cesty vpravdì
evangelijní.
n

Martin Paøík
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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, 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
a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem tohoto
rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe, pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se
k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

Libor Hejtmánek a Pavel Brndiar, pøedstavitelé 1. Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy na semináøi Spoleènosti pro studium sekt a nových
náboenských smìrù 9. 11. 2006.
Foto: Jaroslav Hynek.

Dalajlama opìt v Praze. O jeho návtìvì referujeme na stranách 138-139.
Foto: Viktor Mácha.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù,
Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních studií UK),
158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek
od 15,30 do 17,30, e-mail: info@sekty.cz, http://www.
sekty.cz, telefon 257 31 46 46. Data ani témata pravidelných semináøù této Spoleènosti dosud nebyla stanovena;
informujte se, prosím, prostøednictvím výe uvedených
zpùsobù kontaktu.
Na titulní stranì: výøez z propagaèního letáku
náboenské spoleènosti Rodina, distribuovaného v Praze na zaèátku 90. let minulého století.
Na protìjí stranì obraz druhého pøíchodu Krista, výukový materiál Církve Jeíe Krista Svatých
posledních dnù. Pod èíslem 445 je prezentován
také na stránkách http://www.vesmirni-lide.cz.
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Ulf Ekman, zakladatel církve Slovo ivota ve védsku a inspirátor stejnojmenné církve u nás, byl v øíjnu na návtìvì v Brnì. Více na stranách 120121.
Foto: Petr Hlouek, deník Právo.
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ð Dokonèení èlánku ze stran 124-126.
Závìr
Tento struèný pøehled vìdomì pominul desítky dùleitých a zajímavých mileniálních hnutí ve vech èástech svìta. Ani zmínìna
nebyla napø. mileniální nativistická hnutí nebo bohatý svazek
náboenské ufologie, který obsahuje silné mileniální motivy snad
ve vech svých èástech. I z tohoto neúplného pøehledu je ale
patrné, jak velkou roli hrál a hraje milenialismus nejen v oblasti
duchovního ivota, ale i ve svìtových dìjinách.
n
Poznámky
1 Obì slova jsou odvozena od èíslovky tisíc (první z latiny, druhé z øeètiny), a odkazují
tak k pøedstavì tisíciletí Kristovy vlády na základì slov z poslední knihy køesanské
Bible (Zjevení) 20,1-6.
2 Odborná literatura o milenialismu je velmi rozsáhlá. Bibliografické zpracování starích
dìl poskytuje DANIELS, T., Millennialism. An International Bibliography, Garland
1992.
3 Richard Landes dokonce slovy zde na zemi milenialismus vymezuje.  LANDES,
R., Millenialism, in: LEWIS, J. R. (ed.), The Oxford Handbook of New Religious
Movements, Oxford University Prass 2004, str. 333.
4 Typologii milenialismu obsahuje napø. kapitola WESSINGER, C., Millennialism With
and Without Mayhem, in: ROBBINS, T., PALMER, S. J. (eds.), Millenium, Messiahs,
and Mayham, Routledge 1997, str. 47-59. Jemnìjí typologii nabízí LANDES, R.,
Millenialism, in: LEWIS, J. R. (ed.), The Oxford Handbook... str. 345-349.
5 Napø. heslo Ancient Word Jamese D. Tabora v: LANDES, R. A. (ed.) Encyclopedia
of Millennialism and Millennial Movements, Routledge, 2000, str. 17-20.
6 Více viz ELIADE, M., Dìjiny náboenského mylení I., Oikúmené 1995, str. 284311.
7 Izajá, 2., 11. a 12. kapitola.
8 Izajá, 42., 49.-53. kapitola.
9 Struènì o pojetí mesiáe píe Marc Angel v hesle Mesiá v KLENICKI, L.,
WIGODER, G. (eds.), Slovník idovsko-køesanského dialogu, Oikúmené 1994,
str. 77-79.
10 12. èlánek zní: Vìøím celým srdcem, e Mesiá pøijde, a pøestoe se svým pøíchodem
otálí, budu ho èekat kadý den.
11 Velmi dobrý pøehled køesanského milenialismu poskytuje HUNT, S. (ed.), Christian
Millenarianism. From the Early Church to Waco, Hurst & Company 2001.
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12 Pøíkladem mùe být Petrovo kázání v Jeruzalémì: On (Jeí, Mesiá) zùstane v nebi
a do chvíle, kdy bude vechno nové... (Skutky 3,21)
13 Vývoj v postojích prvních køesanských generací je snad moné odvodit i ze
samotného Nového zákona. První list Pavla Tesalonickým ze zaèátku 50. let je velmi
entusiastický ve svém bezprostøedním mileniálním oèekávání (v èásti 4,13-5,11),
Druhý list Tesalonickým, psaný snad Pavlovými áky a na konci století, naopak
pøed neuváeným entusiasmem varuje (2,1-12).
14 Zvaný té premilenialismus.
15 Zvaný té postmilenialismus.
16 Více v LAMBERT, M., Støedovìká hereze, Argo 2000, str. 285-295.
17 Typické bylo vzbouøení anabaptistù v Münsteru, populárnì popsané v knize: VLNAS,
V., Novokøtìnci v Münsteru, Nakladatelství Lidové noviny 2002.
18 Viz té MRÁZEK, M., Americký svatý experiment, Dingir 9 (2), 2006, str. 44-48.
19 Podle tohoto konceptu (zaloeného na slovech 1. listu Tesalonickým 4,17 a dalích
místech Nového zákona) Kristus pøi svém druhém pøíchodu nejprve vytrhne køesany, kteøí tak (alespoò do urèité míry) nebudou muset trpìt v závìreèných
katastrofických svìtových událostech.
20 Køesanským sionismem se rozumí koncept, který jako podmínku druhého pøíchodu
Krista stanovuje návrat idù do jejich historické vlasti v Palestinì. Tento koncept je
v protestantismu ivý ji od reformace, ale zvlátní síly nabyl v souvislosti s íøením
dispensacionalismu v 19. století.
21 O nìkolika z nich: VOJTÍEK, Z., Tøi komunitní experimenty, Dingir 9 (2), 2006,
str. 58-60.
22 Apokalyptická rétorika charakterizuje napø. hnutí Earth First!, které má odboèku i u
nás. Prezentuje se na internetové adrese http://zemepredevsim.ecn.cz.
23 Napø. slavný anglický mág Aleister Crowley (1875-1947) zasadil vznik nového,
Hórova eónu do roku 1904. Více viz CROWLEY, A., Liber Al vel Legis, Horus
1997.
24 Milenialismus hnutí Nového vìku je reflektován v tématu New Age èasopisu Dingir
6 (2), 2003.
25 Podrobnìji v VOJTÍEK, Z., Millennial Expectations in the Grail Movement, Nova
Religio 9 (3), 2006, str. 61-79.
26 Pøehled podává KROPÁÈEK, L., Duchovní cesty islámu, Vyehrad 1993, str. 177207.
27 Bhagavadgíta, 4,7-8 v pøekladu Rudolfa Janíèka.
28 Více viz VOJTÍEK, Z., Osvícení pro celý svìt, Dingir 7 (4), 2004, str. 115-116.
29 Více v rozsáhlé studii BÌLKA, L., Buddhistická eschatologie. ambhalský mýtus,
Masarykova univerzita 2004.
30 Více viz VOJTÍEK, Z., Spirála krizí a násilí, Dingir 8 (1), 2005, str. 6-8, a tý,
Spirála divù a nárokù, Dingir 8 (2), 2005, str. 47-49.
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