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Vá�ení ètenáøi,
obrázek1 vzkøí�eného Je�í�e mezi Indiány na titulní stranì ukazuje, �e té-
matem tohoto èísla Dingiru je typické americké nábo�enství mormonù. Aèkoli
jsme tomuto tématu vìnovali 12 stran, na nìkteré dùle�ité skuteènosti se u�
nedostalo. Tak jsme se jen velmi letmo dotkli zajímavé historie mormonské
církve v Americe, práce mormonù na poli genealogie i otázky chrámù
a chrámových obøadù. Vùbec jsme nezmínili mno�ství �odpadlických� mor-
monských církví a církvièek a øadu dal�ích vìcí. Tì�íme se ale, �e se k tìmto
námìtùm èas od èasu vrátíme.
Na tomto místì u� nemusím pøedstavovat nové autory - od tohoto èísla mají
svùj malý medailonek uvnitø èasopisu. Jen bych pøece jen chtìl vyjádøit
zvlá�tní podìkování dvìma èlenkám èeské poboèky Církve Je�í�e Krista
Svatých posledních dnù, dr. Øezníèkové a paní Novákové, �e na�e téma
autorsky obohatily.          Zdenìk Vojtí�ek
Poznámka

1 Kresby na 1., 3. i 4. stranì obálky pocházejí z výukových materiálù mormonské církve.

Úspìch je závislý na mnoha okolnostech

Tomá� Novotný

Ka�dá víra a nábo�enský smìr nabývá dùvìryhodnosti
v oèích veøejnosti s pøibývajícím poètem vyznavaèù.
Na poèátku v�ak nemusí stát velký nábo�enský vùdce
nebo geniálnì promy�lené uèení - vìt�inou staèí pøíhod-
ná historická situace, kterou hozená jiskra zapálí. Roz-
dmýchávat pak zapálený oheò mohou jakékoli neuko-
jené potøeby èlovìka.

Ka�dý rok pøicházejí desítky, ne-li stovky nejrùz-
nìj�ích mesiá�ù, vypoèítavcù, blouznivcù èi hloubavcù
s tím, �e buï navázali kontakt s mimozemskou civilizací,
nebo mìli zjevení, objevili skrytou pravdu v Písmu, na-
lezli nebo jim byl nadiktován nìjaký nový spis... Napros-
tá vìt�ina z nich po krat�í èi del�í dobì zase zapadne.
Obèas se v�ak stane, �e jejich poselství nìjak �zare-
zonuje� se souèasnou náladou èi spoleèenskou situací
a tu se najednou zaènou hrnout vyznavaèi a zanedlou-
ho se podivujeme nad existencí mnohatisícového èi
nìkolikamilionového nábo�enství. Takový vhled nás
v�ak musí nutnì vést k otázce, co by se napø. stalo,
kdyby �rí Prabhupáda, zakladatel hnutí Haré Kr�na,
nepøijel do USA právì v �edesátých letech, co kdyby
Charles Taze Russell (zakladatel Svìdkù Jehovových)
nevypoèetl konec svìta právì na první rok 1. svìtové
války, co by se stalo, kdyby Mohamed neoslovil arab-
ské kmeny právì na zaèátku 7. století, atp.

Domnívám se, �e ani Joseph Smith, kdy� zaèal pro-
hla�ovat, �e na�el zlaté desky zakopané na hoøe Cumo-
rah ve státì New York, nemohl sám tu�it, kolik miliónù
�ivotù tímto prohlá�ením ovlivní. A pøitom logicky není
�ádný dùvod, proè by mìl nìkdo vìøit tomu, �e právì
Joseph vlastnil zlaté desky, které kromì nìj vlastnì ni-
kdy nikdo nevidìl. Proè by mìl nìkdo vìøit tomu, �e je
napsali staøí obyvatelé Ameriky egyptským písmem,
kdy� to odporuje v�em historickým i lingvistickým
poznatkùm? Proè by mìl nìkdo vìøit tomu, �e je Joseph
Smith zázraènì pøelo�il, kdy� neumìl egypsky?

Pøesto v�ak záhy po zformování Smithových pøí-
znivcù v roce 1830 do Církve Je�í�e Krista Svatých po-
sledních dnù se zaèala tato organizace rychle rozrùstat
a nabývat na vlivu v nábo�enské i politické oblasti.

Proè tomu tak bylo, mù�eme pouze zpìtnì deduko-
vat. Chtìl bych v�ak zmínit alespoò dva momenty, které
pravdìpodobnì sehrály klíèovou roli v prvotní úspì�-
nosti tohoto uèení. Prvním z nich byl nepopiratelnì odkaz
na Egypt. Na zaèátku 19. století byl toti� Egypt díky
Napoleonovu ta�ení velikou atrakcí. Stal se symbolem
starovìké kultury s monumentálními stavbami a nedos-
ti�ným umìním. Tuto atraktivnost umocòovala tajem-
nost, je� obklopovala Egypt v dùsledku toho, �e krásné
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JSEM O. K.
A SVÌT JE BEZVA

Øekni mi, jaké nábo�enství volí�, a já ti øeknu, jaký jsi

Prokop Reme�

Jedna ze základních tezí sociální psychologie øíká, �e èlovìk pøijí-
má za vlastní ty názory, které jsou blízké jeho vlastním postojùm.
Postoje tvoøí jakýsi bod ukotvení, kolem nìho� se rozprostírá rùznì
velká oblast akceptace. Ta urèuje, které názory jsou blízké a mo-
hou být asimilovány, a které názory jsou natolik odli�né, �e vytváøejí
s osobními postoji kontrast. Ty jsou vykázány do oblasti odmít-
nutí.1

JSEM O. K.
A SVÌT JE BEZVA

Nejpopulárnìj�í typologii �ivotních posto-
jù pøedstavuje tzv. �OK-teorie� Thomase
Harrise.2 Podle ní se ka�dý èlovìk nevìdom-
ky rozhoduje pro jeden ze tøí základních
�ivotních postojù:

«Nejsem OK - Jsi OK»,
«Nejsem OK - Nejsi OK» a
«Jsem OK - Nejsi OK».
Ponìkud vágní slovo �OK� zde oznaèuje

základní ocenìníhodnost sebe sama a zev-
ního svìta. Zhruba ve smyslu postoje: Já
jsem (èi nejsem) �milování-hodný�, ty, svìte,
jsi (èi nejsi) �bezva�. Pøedpokládá se, �e roz-
hodnutí pro nìkterý tìchto základních �i-
votních postojù se utváøí u� v dìtství, èas-
to jako odpovìï na pøevládající rodièovské
poselství.

Pozice «Nejsem OK - Jsi OK» se formu-
je jako odpovìï na poselství �Musí� být
hodný�, pozice «Nejsem OK - Nejsi OK»
jako reakce na naøízení �Musí� potlaèovat
své pocity�, a pozice «Jsem OK - Nejsi OK»
jako odpovìï na poselství �Musí� být
úspì�ný�.

Karen Horneyová mluví v zásadì o tom-
té�, kdy� øíká, �e èlovìk mù�e ve zdravých
mezilidských vztazích volit jednu ze tøí zá-
kladních mo�ností: Buï èinit kroky �k� os-
tatním lidem, �od� nich, nebo �proti� nim.3

Podle ní platí, �e podle svých pøevládajících
postojù (�k�, �od�, nebo �proti�) si èlovìk
vytváøí odpovídající �ivotní hodnoty a tyto
hodnoty lze shrnout pod tøi odli�itelné ma-
ximy - lásku, svobodu a moc. Pøijetí jedné
z tìchto tøí pozic (které ve skuteènosti od-
povídají Harrisovì �OK� klasifikaci) umo�-
òuje èlovìku najít v �ivotì øád a mo�nost
strukturace svìta. Tím se mu nabízí úleva
od trýznivých a nesnesitelných pocitù úz-
kosti, ztracenosti a ménìcennosti, s nimi�
se dennì setkává v kontaktu s ostatními.

Nábo�enské hodnoty
Je samozøejmé, �e èlovìk, který konvertuje
k nábo�enství, volí v�dy urèitou formu nábo-
�enské víry. Jednou dává pøednost jednomu
typu víry a jindy zase druhému. Dùvody
pro to mohou být rùzné, ale obecnì platí, �e
èlovìk volí tu reprezentaci reality, která mu
nejvíce �vyhovuje�. A u� proto, �e pøijetím
urèitého pøesvìdèení se chce zaèlenit do
spoleèenství lidí, kde se z tìch èi onìch dù-
vodù cítí dobøe, nebo z toho dùvodu, �e
konkrétní nábo�enské pøesvìdèení pro nìj
pøedstavuje �ivotní �hodnotu�.

Jaké hodnoty v�ak jednotlivá nábo�en-
ství nabízejí? Kromì hodnot, které jsou v�em
nábo�enstvím spoleèné,4 existují nespornì
hodnoty specifické pro to které nábo�enské
vyznání. Jak se tedy jednotlivá nábo�enství
od sebe ve svých nabídkách li�í? A jak se
charakterovì li�í lidé, kteøí tyto nabídky
akceptují?

Vyjdeme-li z klasifikace Horneyové, je
zøejmé, �e s nabídkou �lásky� jako nejvy��í
hodnoty lidského �ivota pøichází na pomy-
slný nábo�enský trh zejména køes�anství.
Svìt je v tomto nábo�enství vnímán v zása-
dì jako dobrý a láskou se zde míní pøede-
v�ím pro�itková kvalita �milováníhodnos-
ti�. Mo�nost �být milován� je základní hod-
notou køes�anství a v propagandistické po-
dobì se s ní setkáváme u sloganù typu �Bùh
tì miluje�, �Je�í� tì má rád � ap.

Teprve druhotnì (a ménì specificky) je
v køes�anství pod hodnotu lásky zahrnuto
i aktivum �milovat�, tedy soucit a charita-
tivní se vztahování k ostatním lidem, pøí-
padnì �ivým bytostem a svìtu jako celku.

S hodnotou �svobody� se setkáváme
pøedev�ím u nábo�enských systémù Vý-
chodu, pøedev�ím u hinduismu a buddhis-
mu. Tato nábo�enství hovoøí o svìtì jako

hieroglyfy v oné dobì je�tì nebyly rozlu�-
tìny. Cokoliv spojené s Egyptem bylo teh-
dy nesmírnì lákavé. Kdy� tedy pøi�el Jo-
seph Smith s pøíbìhem o tom, �e nalezl desky
popsané egyptským písmem a �e ho dokon-
ce rozlu�til, musela to být nesmírná senzace.

Senzaènost jeho sdìlení násobilo jeho
prohlá�ení, �e desky na�el uschované ve
státì New York a je na nich vylíèena histo-
rie amerického kontinentu. A tím se dostá-
váme k druhému momentu, jen� jistì pøispìl
k pøíta�livosti tohoto uèení. V�e v mormo-
nismu je toti� absolutnì �amerikocentrické�
- ameriètí Indiáni jsou vlastnì �idé, kteøí se
sem kdysi pøeplavili, Je�í�, jen� neuspìl
u �idù v Palestinì, se pøenesl na americký
kontinent a tam právì tyto �idy vyuèoval;
Adam s Evou �ili v ráji v Missouri a Je�í� pøi
svém druhém pøíchodu samozøejmì nepøi-
jde do Jeruzaléma, ale do Spojených státù.

To muselo americkým u�ím znít jako raj-
ská hudba. Pomìrnì nedávno odtr�ená ko-
lonie s absolutním deficitem historie (a kul-
tury) se najednou dozvídá, �e je vlastnì tím
nejdùle�itìj�ím svìtovým územím. Nadto
dokonce pøímo propojeným se starými kul-
turami, jako byl Izrael a Egypt.

A kdy� se k tìmto dvìma atraktivním
bodùm pøidá turbuletní americká situace
v první polovinì 19. století a touha pros-
tých lidí po øádu a organizaci, pøestává být
velký ohlas mormonského uèení tak nepo-
chopitelný.

Mormonská církev nabyla na takové
síle, �e se jí podaøilo pod vedením Smithova
nástupce Brighama Younga po strastiplném
pochodu na západ zalo�it dokonce vlastní
stát Deseret (dne�ní Utah). Tam také mor-
moni vybudovali svùj ústøední chrám v hlav-
ním mìstì Salt Lake City a odtud je dodnes
centrálnì øízena mnohamilionová armáda
mormonù po celém svìtì.

A tak dnes u� témìø nikdo (zvlá�tì
v USA) neuva�uje o skuteèných poèátcích
tohoto hnutí a vnímá je jen jako jedno z nej-
rychleji rostoucích nábo�enství ve svìtì,
s velkým vlivem jak na spoleèenské, tak na
politické scénì. Z tohoto pohledu pak zcela
ztrácejí na dùle�itosti okolnosti vzniku,
nato� pak samotné uèení této organizace.
Ve�keré historické uva�ování o tom, co by
bylo, kdyby Joseph Smith pøi�el se svým
�odvá�ným� tvrzením kdykoliv jindy a v jiné
spoleènosti, pak zùstávají v rovinì pouhé
spekulace.  n

Doc. ThDr. Tomá� Novotný (*1952) je docentem na ka-
tedøe filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
a na katedøe religionistiky Evangelické teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze
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o místì utrpení a strasti. Svìt je v zásadì zlý
a èlovìk se z nìj musí �osvobodit�. Tím se
èasto myslí sta�ení do vnitøního svìta èlovì-
ka.5 I kdy� tato nábo�enství v nìkterých
svých smìrech oceòují mezilidskou vzájem-
nost, charitu a pomoc, je i v tìchto pøípa-
dech vztahování se k druhým lidem nástro-
jem k dosa�ení základní nabízené hodnoty -
osvobození od svìta. Buddhismus máhajá-
nového smìru v tomto osciluje mezi nabíd-
kou svobody a lásky a ta je v jeho pojetí
velice blízká pojetí renomovaného køes�an-
ství.

S nabídkou �moci� (a prosperity) jako
univerzální vztahové hodnoty lidského �i-
vota pøichází na na�i nábo�enskou scénu
zejména hnutí Nového vìku. V jeho rámci
nejrùznìj�í alternativní léèitelé a psycho-
terapeuté, astrologové, èarodìjníci, homeo-
pati, pøípadnì mimozem��ané.6 Recept
Nového vìku reaguje na základní pocit dne�-
ního èlovìka �jak málo mám �ivot ve své
moci�. Typické v jeho vìt�inovém pojetí je,
�e expanzivní síly a agrese v lidském nitru
nejsou potlaèovány, nýbr� jejich energie je
zamìøována na výkon a úspìch.

Kromì hnutí Nového vìku sem patøí
i souèasný islám a nìkteré misijní køes�anské
skupiny zejména charismatického smìru,
právì tak jako agresivní skupiny typu svìd-
kù Jehovových. Zajímavý je v tomto ohledu
satanismus, který v rùzných svých proje-
vech kolísá mezi nabídkou moci (reálná víra
v Satana jako démona zla) a nabídkou svo-
body (Satan jako symbol nevázaného u�í-
vání, zejména deviantní sexuality).

Charakterové typy
Co nám v�ak toto v�e øíká o psychologic-
kých dispozicích lidské du�e? Vra�me se
k analytickým postøehùm K. Horneyové
a T. Harrise a zkusme se na nì podívat
z hlediska osobnostní typologie jednotli-
vého èlovìka. Ilustrujme si je na paralelách
z bì�ného �ivota.

a) Dá se øíci, �e u lidí �ivotní pozice «Ne-
jsem OK - Jsi OK» øe�í v�echny problémy
láska. Lidé tohoto typu volí sebezapírající
strategie, oslavují dobrotu, velkodu�nost
a soucit a jejich vlastním oèekávaným po-
stojem je poddajnost. Spí�e ne� o ambice
a vládnutí jim jde o tendenci pomáhat a pod-

øizovat se. �ijí s neustálým a hlubokým po-
citem selhávání a jejich �ivotním heslem je
ponìkud zamindrákované �Kdybych jen byl
jako ty... (ú�asný ideále)�. Mohou inklinovat
ke vztahùm s chorobnou závislostí a para-
doxnì je to èasto táhne k lidem, kteøí dìlají
dojem silných a nadøazených jedincù.

V nenábo�enském prostøedí se s tímto
postojem setkáváme u rùzných pomáhají-
cích profesí, aktivistù charitativních hnutí
a soucitných humanistù zasazujících se za
nejrùznìj�í lidská a zvíøecí práva.

Typické je, �e projevy expanzivních sil
vyvolávají u tìchto lidí pocity viny a jaký-
koliv pro�itek nadøazenosti nad druhými je
vìdomì odmítán. Sklony k ménìcennosti
a opovr�eníhodnosti mohou vést a� ke vzni-
ku politických a spoleèenských hnutí sebe-
mrskaèsky zavrhujících západní civilizaci
jako celek (od køí�ových výprav pøes kolo-
nizaci Ameriky a� po globalizaci) a nostal-
gicky glorifikujících v�echno, co je vnímáno
jako pøírodní, nezka�ené a západní civilizací
nedotèené.

b) Vysoce postavená hodnota svobody je
spojena zejména s Harrisovým postojem
«Nejsem OK - Nejsi OK». V profánní oblas-
ti ji lze oèekávat u nejrùznìj�ích skeptikù
a nezúèastnìných pozorovatelù cizího
a vlastního �ivota (filozofové, psychologo-
vé, historici atd.), ale i u pøíslu�níkù drogové
a protestní subkultury, revolucionáøù v�e-
ho druhu, pøíslu�níkù hnutí hippies èi nad-
�encù pro zmìnìné stavy vìdomí. Té�
u konzumních materialistù typu divákù mý-
dlových telenovel, pøípadnì u extrémních
fandù do virtuálního svìta poèítaèù a inter-
netu.

Mistr a jeho �áci. Svámi Mahé�varánanda v Austrálii.      Foto: archiv.

Nábo�enský pluralismus a mo�nost volby

�... Av�ak pluralismus, to nejsou jen davy lidí rùzných barev, jazykù, vyznání a �ivotních
stylù... Pluralismus také ovlivòuje lidské vìdomí... Jinými slovy se dá øíci, �e odli�né
kultury, s nimi� se [jedinec] ve svém spoleèenském prostøedí støetává, se pøemìòují
v alternativní mo�nosti volby, v altenativní scénáøe jeho vlastního �ivota. Samotný
pojem �nábo�enské preference� (dal�í pøíspìvek Ameriky k jazyku moderní doby!) tuto
skuteènost dokonale vystihuje: nábo�enská víra ka�dého jedince není nièím, co je
nezvratnì dáno ... nábo�enství se místo toho stává otázkou volby, výslednicí nikdy
nekonèícícho, v ka�dém jedinci se odehrávajícího promítání vlastních zku�eností do
výkladu svìta i vlastního já.�

Peter L. Berger, Vzdálená sláva, Barrister & Principal, Brno 1997, str. 60
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i fanatici nejrùznìj�ích
mesiá�ských ideologií,
které jim dávají pocit, �e
mají nad druhými na-
vrch. Tøeba komunismu,
liberalismu, dianetiky èi
nacismu. Nìkdy jsou
vysoce soupeøiví, jindy
vy�adují obdiv, nìkdy
jim staèí perfekcionis-
tické dodr�ování øádu (èi
ØÁDU, jak to vnímají
oni). Specifikem je
v tomto ohledu satanis-
mus, který není v pravém
slova smyslu nábo�en-
stvím, proto�e vìt�ina
satanistù uznává Satana
pouze za symbol eman-
cipace, a který - jak u�
jsme øekli - se svým �i-

votním mottem �V�ichni jste debilové�,
kolísá mezi hodnotou moci a protestní hod-
notou vzpoury (�osvobození�).

Nebýt sám
Uvádìná typologie je pouze pøibli�ná
a k odhadùm charakterových typù je nutné
pøistupovat nanejvý� opatrnì. Podstatný
je vztah èlovìka k základním hodnotám
lásky, svobody a moci, nikoliv samo nábo-
�enské èi svìtonázorové vyznání. V nábo-
�enské konverzi v�ak hrají významnou roli
i motivace, které vycházejí z potøeby èlovì-
ka nebýt sám a z jeho touhy stát se èástí
vy��ího spoleèenského celku.

S tìmito motivacemi se setkáváme pøe-
dev�ím u pøíslu�níkù tradièních lidových
církví. Tito lidé pøijímají èasto své nábo�en-
ské pøesvìdèení podle sociálního okolí, do
kterého se rodí. U konverzí v dospìlém vìku
se s dùle�itostí této stránky setkáváme
u sekt. Jednak v rámci tzv. love-bombing,
�bombardování láskou�, jakéhosi druhu hry
na sociální blízkost, jednak v rámci úlevnì
za�ívaného spoléhání se na otcovskou au-
toritu vùdce, který èlovìka miluje a ochrání.

Tyto motivace se ale obtí�nì odli�ují od
motivací, které jsou výrazem autentické
osobnosti. Ka�dá skupina vytváøí na své
èleny nátlak k pøijetí skupinového ideálu
a pøita�livost konkrétních jedincù pak do
znaèné míry splývá s pøita�livostí skupi-
nových hodnot, které tito jedinci reprezen-
tují. A mnohdy není jasné, zda pøita�livost
se týká jejich autentického èi maskovaného
vyjádøení.

Mo�nost volby nábo�enství naprosto neznamená, �e bude zvo-
leno to, je� je pokládáno za nové a módní. Nezanedbatelná èást
nových konvertitù se naopak rozhoduje velmi konzervativnì.

Spoleèným jmenovatelem v�ech tìchto
postojù je �ivotní motto �Nic nemá smysl�
a slovem �nic� se myslí reálný svìt a reální
lidé a reálné emocionální vztahy. Tito lidé
�ijí v neustálé depresi a jediné pøání, které
skuteènì mají, je, aby nebyli obtì�ováni.

Vùèi druhým lidem mohou být pozorní,
ale o sobì nikdy podrobnì nemluví. Ne-
chtìjí být na nièem závislí. A� u� v�ak je
pro nì charakteristická rezignace, vzpoura
nebo konzumní �ivotní styl, �svoboda�, po
které tou�í, je mù�e vést k naprostému
odstupu od skuteènosti a k �ivotu na velmi
nízké úrovni. K �ivotu bez  bolesti a sváru,
ale také bez chuti a bez zápachu. Co� je
u tìchto lidí vnímáno èasto jako �ivotní
moudrost, tolerance, stav povzneseného kli-
du a osvobození od tu�eb a pøání.

c) Co se týèe hodnoty moci a prosperity,
tu bychom mohli spojovat pøedev�ím s nar-
cistickým pøesvìdèením �Já jsem Bùh�.
S tímto postojem (Harrisova arogantní va-
rianta «Jsem OK - Nejsi OK») se mù�eme
setkat pøedev�ím u nejrùznìj�ích �ivotních
vítìzù a ambiciozních hvìzd, a to jak v ob-
lasti politických, ekonomických, tak i spo-
leèenských struktur. U lidí, kteøí mají sklony
k pocitùm nadøazenosti, kteøí se cítí ne-
koneènì lep�í, ne� jsou �oni�, a vyluèují
z vìdomí v�echny stopy sebezapírání a se-
beobviòování. Tito lidé chtìjí svùj �ivot
zvládnout pomocí své inteligence a vùle,
pøípadnì kouzlem své osobnosti, a v hlou-
bi du�e jsou na svou schopnost zvládnout
�v�echny� problémy velice py�ní (úspì�ní
absolventi psychoanalýzy, gestaltu èi ji-
ných módních psychoterapií). Patøili by sem

Závìr?
Uvìdomuji si, �e naznaèené vazby mohou
vyvolávat skepsi: Jsme v�ichni tak snadno
za�katulkovatelní? Znamená to, �e a� zvo-
líme jakékoliv �ivotní pøesvìdèení, v�dycky
jde jen o ideologickou �berlièku�, její� po-
vaha je determinována na�í osobnostní
strukturou?

Neodva�uji se soudit. Fakt je, �e z reli-
gionistického hlediska existují nábo�enství,
která nestaví na my�lených systémech. Tøe-
ba filozofie zenového buddhismu nebo teo-
logie Je�í�ova køes�anství. Postoj tìchto
systémù ke schopnosti èlovìka zachránit
sama sebe vlastními silami a prostøednic-
tvím ideatorních konstruktù (�nábo�en-
ství�) je nanejvý� skeptický.7 Co zachraòu-
je, je bezprostøední vztah k realitì, popøí-
padnì �itý vztah k dìjinným událostem
(Je�í�ovo zmrtvýchvstání). Tedy nikoliv
u�iteènost nìjakého my�leného systému, ale
jeho vztah k autenticitì lidského nitra,
k pravdì a k realitì.

Neodva�uji se posuzovat, do jaké míry
lze tento �ivotní postoj pøirovnávat ke ètvrté
�ivotní variantì, kterou nabízí T. Harris:
«Jsem OK - Jsi OK» (co� pøibli�nì znamená
�Jsem milování-hodný a ty, svìte, jsi �bez-
va��). Podle Harrise tento postoj není vý-
sledkem pocitu, ale rozhodnutí a snad by
ho bylo mo�né charakterizovat sloganem
��ít je ú�asné�. Paralely se zenem a zejména
s prvotním køes�anstvím se pøímo nabízejí,
ale hovoøit o tom podrobnìji... to by bylo
na mnohem del�í povídání.

n

Poznámky
1 Hayesová N.: Základy sociální psychologie, Portál, Pra-

ha 1998
2 Harris T.A.: Já jsem OK, ty jsi OK, Pragma, Praha 1997
3 Horneyová K.: Neuroza a lidský rùst, Triton, Praha 2000
4 Podle sociologicko psychologického prùzkumu kon-

vertitù ke katolictví z let 1984 - 1986 existují základní,
tzv. primární motivace, které pøedstavují dùvody, kvùli
nim� lidé opou�tìjí ateistické pøesvìdèení jako takové.
Tyto motivace se týkají existenciálních tázání èlovìka
a zahrnují ve�keré nábo�enské konverze. Nejèastìji jsou
uvádìny tøi okruhy otázek: Otázka smyslu vìcí (resp.
lidského �ivota), otázka po podstatì morálních hodnot
(jejich absolutnosti èi relativnosti) a otázka koneènos-
ti lidského �ivota. Zdá se, �e otázky jsou uspokojivì
øe�itelné pouze v rámci pøedpokladu existence Boha
a nemají nenábo�enskou alternativu.

 5 Odtud pravdìpodobnì vyjádøení kardinála Ratzingera
o buddhismu jako formì duchovního autoerotismu.

6 Je ov�em pravda, �e úèastníci nìkterých �zá�itkových�
skupin hnutí New Age (tantrický sex, hypnotická re-
grese atd.) inklinují spí�e k hodnotì svobody a stahování
se do svého vnitøního svìta.

7 V køes�anství je taková pøedstava vnímána dokonce jako
hereze (pelagianismus).

MUDr. et Mgr. náb. vìd Prokop Reme� (*1952) je gyne-
kologem, psychiatrem, zabývajícím se psychoterapií
závislostí a hagioterapií, a lektorem psychodynamické-
ho výcviku SUR.
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FAKTOR ÈASU
A HNUTÍ HARÉ KR�NA

Práci Barkerové vìnujeme první èást tohoto
èlánku. V dal�ích èástech dáme do souvis-
losti nìkteré zmìny, které Barkerová popi-
suje, s novými událostmi kolem hnutí Haré
Kr�na v Èeské republice.

Osm nutných zmìn
Barkerová jmenuje osm zmìn, jimi� nová
nábo�enská hnutí procházejí. Pøedev�ím je
to rùst poètu èlenù. Nastává pochopitelnì
jen u skupin, které se vyhnou brzkému
zániku. Rùst nábo�enské skupiny vede
k celé øadì organizaèních (a èasto té� ideo-
logických zmìn). Ztrácí se prvotní úzký
vzájemný kontakt v�ech zúèastnìných
a vzniká komunikaèní struktura. Spolu s ní
pravdìpodobnì vznikne i rozdìlení funkcí
a vytvoøí se hierarchie.

Druhou zmìnu podle Barkerové zna-
mená odli�né slo�ení èlenstva podle poètu
konverzí do skupiny i odchodù z ní a podle
poètu narození i úmrtí. Zpoèátku je pro
novou nábo�enskou skupinu dùle�ité pøe-
dev�ím získat nové konvertity. Pokud chce
být úspì�ná u rùzných sociálních skupin,
nebo dokonce v rùzných èástech svìta, musí
být schopna akceptovat rùzné vlivy a rùzné
pøístupy. Misijní úsilí mù�e èasem polevit,
pokud se poèet èlenù zvy�uje narozením.
Dìti vy�adují od rodièù èas a zázemí, a ti se
tedy nemohou vìnovat získávání nových
èlenù v takové míøe jako døíve. Nábo�enská
skupina tak musí kromì misijní strategie
vypracovat i systém výchovy svých dìtí.

Demografická zmìna tak zpùsobí rozsáh-
lé zmìny v prioritách nového nábo�enského
smìru. �Zatímco idealistiètí dospìlí dvacát-
níci mohou tou�it obìtovat se pro uctívání,
pro ideální obnovení bo�ího království na
zemi anebo pro �íøení �poselství� ètyøem
ètvrtinám lidstva, rodièe støedního vìku se
daleko spí�e budou zabývat tak pozemský-
mi zále�itostmi, jakými je napø. zdravotní

Eileen Barkerová.       Foto: Zdenìk Vojtí�ek

poji�tìní, jak zajistit vzdìlání a budoucnost
pro své rodiny a snad i jak zaplatit nájem-
né.�4

Druhá generace je tedy podle Barke-
rové tøetí pøíèinou zmìn v novém nábo�en-
ském hnutí. Ji� sama existence druhé gene-
race pravdìpodobnì oslabí apokalyptická
oèekávání, nebo� jsou pro rodièe ve vzta-
hu k jejich dìtem hùøe pøedstavitelná a ménì
vítaná. Druhá generace ov�em nutí nový
nábo�enský smìr ke zmìnám i aktivnì: �Na
rozdíl od dospìlých dìti nemohou být ex-
komunikovány,�5 pøipomíná Barkerová
a uvádí pøípady, kdy si �problémové� dìti
v nových nábo�enských smìrech vynutily
zvlá�tní programy nebo kontakty se �svìt-
skými� odborníky.

Ètvrtá zmìna, kterou podle Eileen Barke-
rové prodìlává nové nábo�enské hnutí, je
zpùsobena postupnou ztrátou pøímého
kontaktu zakladatele èi vùdce hnutí s vìt-
�inou svých následovníkù. Mezi vùdcem
a následovníky se vytváøí struktura, která
postupnì mìní typ autority z charismatické
na tradièní èi byrokratickou.6 Ubývání pøí-
mého kontaktu s vùdcem vrcholí jeho smrtí
a je v�dy otázkou, do jaké míry má nábo-
�enské hnutí ji� vybudovánu svou struktu-
ru vedení, a tedy do jaké míry smrt vùdce
ohrozí její celistvost èi samu její existenci.
�Vùdcovská politika mù�e být zprostøedko-
vána, anebo dokonce vytváøena vìrnými
námìstky, tak�e kdy� vùdce zemøe, dojde
k hladkému pøechodu s relativnì malými
otøesy v ka�dodenním bìhu organizace. Tak
v pøípadì Berga7 èi Hubbarda8 nebylo po
rùznì dlouhé období, ne� byla jejich smrt
oznámena, známo, zda jsou �ivi nebo ne,�9

pí�e v této studii Barkerová.
Také vìrouèný systém se s pøibývajícím

èasem mìní: precizuje se a ztrácí extrémy.
Èlenùm nábo�enského hnutí jsou do urèité
míry dovoleny rùzné interpretace nauky.

Ov�em pokud se velká èást èlenstva vý-
znamnì odchýlí od pùvodní nauky, dochází
ke schizmatu. V nìkterých skupinách pod-
léhají zmìnì i data a zpùsoby pøedpovída-
ných koncù svìta a zklamaná oèekávání
vy�adují racionální vysvìtlení, a tím èasto
i zmìny v uèení. Oèekávání jsou ostatnì
stále ménì vypjatá.

Postupem èasu v nových nábo�en-
ských hnutích mizí i extrémy �ivotního sty-
lu a pøísné dìlení na �my� a �oni�. S vý-
jimkou pøíslu�níkù nìkterých smìrù (Barke-
rová uvádí hutterity, Amish, darbisty a chasi-
dy) je mo�né sledovat �postupnou propust-
nost hranic, které je døíve oddìlovaly od
my�lenek a zpùsobù neèlenù�.10 Nasazení
èlenù se èasem rozrùzní do �kály od zcela
oddaných k pouhým sympatizantùm. Vedle

I èeská poboèka hnutí Haré Kr�na podléhá zmìnám - podle nìkoho v�ak pøíli� pomalu

Zdenìk Vojtí�ek

Britská sociolo�ka Eileen Barkerová ve své studii �Plus ça change��1 ukazuje, proè a jakým zpù-
sobem se nová nábo�enská hnutí pùsobením èasu vyvíjejí a mìní, a pøedkládá hypotézu, �e tyto
zmìny vedou �ke sní�ení rozdílù mezi hnutími a �ir�í spoleèností�.2 Pøipomíná, �e �v pluralitní
spoleènosti neexistuje jedna norma� a �e �tím, jak nová nábo�enská hnutí ztrácejí své relativnì
odli�né charakteristiky, se zaøazují do rozliènosti vìt�inové spoleènosti�.3
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mentálního nábo�en-
ského podhoubí - napø.
hippie scéna. Mohou se
mìnit celkové preference
spoleènosti. V 90. letech
minulého století Barke-
rová zaznamenává napø.
pokles zájmu o komunity
zalo�ené na biblickém
uèení a naopak vzrùst
�individuálních nábo-
�enství� v rámci hnutí
lidského potenciálu.

Na základì tìchto
skuteèností Barkerová
shrnuje, �e faktory spo-
jené s plynutím èasu
�neurèují, jak se nový
nábo�enský smìr bude
mìnit, ale urèují, �e se
bude mìnit.�12 Alespoò
do jisté míry jsou tedy
zmìny nevyhnutelné.
V následujících øádcích
budeme sledovat, jak se
dotkly hnutí Haré Kr�na,

tedy Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí
Kr�ny (ISKCON), a po jakých zmìnách se
nyní v èeském prostøedí ozývá volání.

Èeský ISKCON: efekt otáèivých dveøí
Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kr�ny
by mohla dobøe dokumentovat nìkteré vý�e
nastínìné teze a Barkerová tento nábo�en-
ský smìr také èasto jako pøíklad uvádí.
Vzrùst poètu èlenù a mezinárodní roz�íøení
hnutí Haré Kr�na skuteènì zpùsobily velké
zmìny, které se je�tì zvýraznily po smrti
Prábhupády, aèkoliv ten se jako zakladatel
pokou�el otøesùm v souvislosti se svým od-
chodem pøedejít. Ustanovil proto vedoucí
komisi (tzv. GBC, Governing Body Commi-
sion), slo�enou ze svých jedenácti uèed-
níkù, kteøí mìli pùsobit jako guruové a kteøí
mìli zasvìcovat dal�í oddané.

Jak v�ak Barkerová shrnuje, �nedlouho
po jeho smrti vy�lo najevo, �e noví guruové
nejsou tak duchovnì èistí, jak jejich pozice
vy�adovala. Jako tolikrát v historii i zde moc
umo�nila vzrùst zka�enosti. Mezi obvinìní-
mi ze skutkù, na nich� se gurové podíleli,
byla støelba na veøejnosti, obchod s droga-
mi, zakázaný sex a vra�da. Skupina star�ích
oddaných proto pøipravila úplnou reorga-
nizaci spoleènosti pro vìdomí Kr�ny nejen
proto, aby se ISKCON zbavil zkorumpo-
vaných jednotlivcù, ale i kvùli restruktu-
ralizaci, která by minimalizovala recidivu
takového chování.�13 Je ov�em tøeba dopl-

komunitního zpùsobu �ivota mohou být
zavedeny i jiné formy participace na hnutí
(napø. domácí církve v Církvi sjednocení).
Èlenové mohou postupnì obnovit styk
s odpadlíky a rozvinout vztahy s neèleny.
Rozml�í se té� døíve ostrá hranice mezi
�pøedtím� a �nyní�, zdùraznìná napø. nový-
mi jmény. Nové nábo�enské smìry mohou
zvolit nová jména (napø. Rodina), aby o zmì-
nách v uèení i praxi pøesvìdèily veøejnost.
Èlenové stále více vyhledávají zamìstnání
mimo svou nábo�enskou spoleènost a je-
jich vùdcové vítají mo�nosti spolupráce
s døíve démonizovanými jinými nábo�en-
stvími nebo médii.

Sedmou zmìnu v nových nábo�en-
ských hnutích podle Barkerové zpùsobí
zmìna postojù vìt�inové spoleènosti vùèi
nim. Èasem je veøejnost zaèíná pova�ovat
za ménì deviantní a daøí se jí rozli�ovat jeden
nový nábo�enský smìr od druhého. Rodièe
a dal�í pøíbuzní z nich pomalu ztrácejí ne-
odùvodnìný strach, pro média pøestávají
být pøita�livé a oslabuje se i kritika antikul-
tovních hnutí.

Poslední zmìnu v nových nábo�en-
ských smìrech podle studie Eileen Barkero-
vé zpùsobuje sama mìnící se vìt�inová spo-
leènost. Nìkteré charakteristiky, spojované
s novými nábo�enskými smìry, se objevují
i v respektovaných nábo�enstvích. Mìní se
i ekonomické, politické a hospodáøské kli-
ma, tak�e mù�e zmizet velká èást experi-

nit, �e zmínìné nábo�enské poklesky èi kri-
minální èiny se týkaly jen nìkterých z jede-
nácti guruù.

Také zmìna demografické struktury
a výzva druhé generace zaznìla v ISKCONu
silnì. Hnutí dovolilo nìkolik druhù èlenství
od pùvodnì preferovaného zasvìceného
�ivota v komunitách a� k témìø bì�nému
rodinnému zpùsobu �ivota za pouhé pod-
mínky dodr�ování tzv. ètyø regulativních
principù. Jak uvádí ve své studii Milo� Mrá-
zek, �v poslední dobì se v hnutí zaèíná prak-
tikovat i to, �e jsou do vi�nuismu zasvì-
cováni i ti, kdo �ijí zcela mimo chrámové
spoleèenství a udr�ují s ním jen volnìj�í
svazky.�14

Také zmìna postoje veøejnosti k tomuto
hnutí je markantní, proto�e v kontrastu
s prvními desetiletími svého pùsobení je
nyní ISKCON obecnì pova�ován za auten-
tického reprezentanta hinduismu na Zá-
padì, a to nejen médii, ale i samotnými Indy,
kteøí èasto vyhledávají Kr�novy chrámy
jako centra indické kultury v neindickém
prostøedí. Je mo�né sledovat urèitou hrdost
pøíslu�níkù ISKCONu na tento posun a sna-
hu neztratit dùvìru veøejnosti.

Koneènì i posun veøejného mínìní
smìrem k alternativním zpùsobùm �ivota
a zvlá�tì k vegetariánství dává ISCKONu
mo�nost stát se díky vegetariánským restau-
racím a ekologickým farmám bì�nou a re-
spektovanou souèástí pestré pluralitní spo-
leènosti.

Èeská poboèka Mezinárodního hnutí
pro vìdomí Kr�ny ov�em západní zku�e-
nost nekopíruje zcela pøesnì - ISKCON
u nás zpoèátku 90. let nepùsobil (a vzhle-
dem k na�emu prostøedí jistì ani nemohl pù-
sobit) jako vyzrálá nábo�enská skupina,
která ji� zhodnotila zku�enost témìø pìta-
dvacetileté existence na Západì. Barkerová
ostatnì ve vý�e zmínìné studii krátce, ale
výsti�nì tvrdí o v�ech nových nábo�en-
ských smìrech, �e �ve východní Evropì ne-
sledují tendence, které jsou popsány v této
studii. Vznikají znovu jako nová nábo�enská
hnutí a nesou charakteristiky, které je odli-
�ují jak od jejich souèasných západních po-
dob, tak od socialistických spoleèností,
v nich� nyní pùsobí.�15

Na zaèátku 90. let u nás hnutí Haré Kr�-
na bylo malou, generaènì vyhranìnou sku-
pinou mladých lidí (kromì nìkolika vùdèích
osobností reemigrantù). Tvoøili typickou
skupinu první generace, tedy tìch, kteøí se
pro èlenství rozhodli a zvolili si �ivot podle
nábo�enských zásad. Tento nový nábo�en-
ský smìr stál zpoèátku ve znaèném napìtí

Pro ilustraci zmìny slo�ení èlenstva v novém nábo�enském
smìru pou�ívá Barkerová ve své studii �Plus ça change�� graf,
na jeho� svislé ose je naznaèen poèet pøíslu�níkù Rodiny ve
Velké Británii v roce 1974 a 1994 a jeho� vodorovná osa vyjadøuje
jejich vìk. Z grafu je dobøe patrná sociální homogenita na samém
zaèátku nového nábo�enského smìru (minimum èlenù mlad�ích
ne� 15 a star�ích ne� 30 let v roce 1974), pomìrnì znaèný poèet
odpadlíkù (poèet dospìlých èlenù se bìhem dvaceti let sní�il asi
o polovinu) a pomìrnì vysoký poèet dìtí (i z takto schematic-
kého grafu je mo�né odvodit, �e na jednoho dospìlého èlena
pøipadají v roce 1994 témìø dvì dìti).
Zdrojem grafu je statistika Rodiny ve Velké Británii.

Social Compass, 42 (2), 1995, str.169
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vùèi neèlenùm, kteøí byli napø. oznaèováni
nelichotivým slovem �karmí�.* Svým vý-
raznì odli�ným zpùsobem �ivota jeho pøí-
slu�níci provokovali èeskou spoleènost, po
letech izolace málo pøivyklou èemukoli exo-
tickému.

Spí�e výjimkou z této situace byl otevøe-
nìj�í postoj ji� zku�eného Turija dáse, který
se vrátil z emigrace a stal se prvním pøed-
staveným ekologického hospodáøství �Kr�-
nùv dvùr�. Patrnì hlavnì díky nìmu se roz-
vinula komunikace mezi obyvateli Kr�nova
dvora a jejich rodièi a upravily se vztahy
mezi dvorem a jeho vesnickým a chataøským
okolím. Krokem vstøíc vìt�inové spoleènos-
ti byla jistì i potravinová pomoc lidem po-
sti�eným povodnìmi v roce 1997. Tiskový
mluvèí a veøejný pøedstavitel èeského ISK-
CONu Trilokátma dás etabloval hnutí Haré
Kr�na na fórech mezinábo�enského dialogu
a vstoupil do rozhovoru o míøe nábo�enské
svobody v Èeské republice. Mravenèí prací
a zápasem s úøady kvùli získání povolení
pro nábo�enskou �kolu (gurukulu) se bhak-
tovi Martinu Fárkovi podaøilo získat øadu
sympatizantù mezi veøejnì známými osob-
nostmi. Pøedná�kami pod hlavièkou Centra
pro védská studia se hnutí prezentuje hlavnì
v univerzitním prostøedí s ambicí být vní-
máno jako reprezentant indické kulturní
a nábo�enské tradice.

Nìkteré dùle�ité zmìny ov�em èeské
hnutí Haré Kr�na neprodìlalo. Zvlá�� citel-
nì stále chybí èeská druhá generace, která
je - podle na�eho názoru - pro vývoj ka�dého
nábo�enského smìru vùbec nejdùle�itìj�í.
Absence druhé generace je u nás zpùsobe-

na jistì jednak tím, �e �ivot v man�elství je
mezi Kr�novými oddanými stále pova�ován
za ménì hodnotný ne� brahmaèárinský
celibát, v èeských podmínkách ale pøede-
v�ím odchodem nìkolika rodin z hnutí po
tì�ké krizi, kterou pro�il Kr�nùv dvùr v roce
1997.

Dìti by toti� pravdìpodobnì vytvoøily
v hnutí právì to, co mu dnes chybí: prostor
pro oddané, kteøí ji� nejsou nejmlad�í a kteøí
ztratili prvopoèáteèní nekritické nad�ení
a s ním i ochotu se bez pøipomínek podøizo-
vat hierarchii. Samostatné studium písem
této vrstvì oddaných také poskytlo osob-
ní poznání, které se jim zdá být hlub�í a pro-

pracovanìj�í ne� nauka, sdìlovaná pøi bì�-
ných programech novì pøíchozím a náv�tìv-
níkùm. A navíc - �slu�ebnì star�í� oddaní
mìli také vìt�inou mo�nost seznámit se
i s odvrácenou tváøí souèasné svìtové Me-
zinárodní spoleènosti pro vìdomí Kr�ny
(ISKCON), napø. s jejím silným zaujetím pro
uspokojení finanèních potøeb a nárokù,
s mravní krizí nìkterých vùdcù, odchody
významných guruù èi s dlouhodobým skan-
dálem s pohlavním a jiným zneu�íváním dìtí
v zahranièních gurukulách,15 provozova-
ných hnutím Haré Kr�na.

Tím nemá být øeèeno, �e støední genera-
ce oddaných by sama musela mít dìti, ale
vrstva rodin by pravdìpodobnì umo�nila
vytvoøení pøechodové, a snad mù�eme øíci
i nárazníkové zóny mezi vedoucími a nováè-
ky. Souèasné èeské hnutí se toti� zdá být
silnì polarizováno mezi tato dvì postavení
a málokterý èlen v hnutí setrvá i po nìkoli-
ka letech. Pokud po dvou èi tøech letech
vyroste z prvotního nováèkovského nad-
�ení, ocitá se neuvìdomìle pøed volbou mezi
odchodem èi zaøazením do souèasného ve-
doucího establishmentu (k nìmu� mívá
rùzné výhrady - zvlá�tì vzhledem k posta-
vám zahranièních guruù, kteøí mají èeskou
oblast ISKCONu na starosti). Èeský ISK-
CON tak stále silnì pøipomíná první fázi
témìø ka�dého nového nábo�enského smì-
ru, pro ni� je typický �efekt otáèivých dveøí�
- pomìrnì velká èást pøíchozích brzy hnutí
zase opou�tí.

Prasádam (jídlo obìtované Kr�novi) rozdávané nebo prodávané na ulicích bývá vynikající.
Foto: archiv.

* karmí - ten, kdo provozuje èinnosti, týkající se pouze
hmotného tìla

Co by mìl èlovìk vìdìt, ne� se rozhodne zapojit do hnutí Haré Kri�na

�� 4. Nepalte mosty. Ji� mnoho oddaných udìlalo velkou chybu, �e zanevøelo na své
rodièe (�v�dy� to jsou maso�raví démoni, kteøí se nezajímají o duchovní �ivot�), pøíbuzné
a známé, kteøí pak vinou oddaných pøirozenì zanevøeli na nì. Kdy� se po letech chtìli
oddaní vrátit, museli napravovat velké �kody, které ve svém fanatismu a mladickém
nad�ení udìlali. ��astní jsou ti, jejich� rodièe jsou rozumní, kteøí jim odpustili a pomohli
jim postavit se na vlastní nohy. Pamatujte na Kr�nùv pokyn o uctívání nadøízených,
jako jsou otec a matka (Bg 17.14). Prabhupáda si pøál, aby jeho �áci nejménì jednou
mìsíènì napsali rodièùm. �
10. Postavte se na vlastní nohy. V souèasnosti hnutí Haré Kr�na funguje tak, �e dìlá
z mladých (ale ji� dospìlých) lidí závislé jedince, de facto dìti. Místo aby je uèilo, jak se
mají postavit problémùm a øe�it je, jim �éfové øíkají, �e se o nic nemusejí starat, �e Kri�na
v�echno vyøe�í za nì, jen pokud budou pro nì zadarmo pracovat. Tento pøístup je
zvlá�tì degenerující, proto�e v èlovìku zlomí vnitøní sílu��

Tattva-dar�í dás a Martin Fárek, www.vaisnava.cz
Autoøi praktikují vìdomí Kr�ny v souèasné dobì mimo organizaci ISKCON.

Zkratka v závorce odkazuje na Bhagavadgítu.
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Vedlej�ím produktem �efektu otáèivých
dveøí�, a tím i absence �pøechodové zóny�
mezi nováèky a vedoucími jako prostoru pro
dospìlou a kritickou støední generaci, je po-
mìrnì znaèný poèet oddaných, kteøí prak-
tikují vìdomí Kr�ny mimo oficiální ISKCON.
Specificky èeské problémy se v tomto bodì
spojují s celosvìtovou vnitøní opozicí od-
padlých a odcházejících oddaných vùèi
ISKCONu, která - zdá se - paradoxnì sílí tím
více, èím více slábne vnìj�í opozice rodièù
a pøíbuzných oddaných, médií apod. Ne-
oficiálním èeským centrem oddaných mimo
ISKCON je Brno a jeho vegetariánská re-
staurace �Hari Bol�, ale oddaní mimo ISK-
CON vykazují takovou míru samostatného
my�lení a takovou nechu� k organizování,
�e nelze hovoøit o �ádné skupinì, nýbr� jen
o jednotlivcích v síti vzájemných vztahù.16

Urèitou, ale nikoliv jedinou ani nekriticky
pøijímanou váhu má pro nì napø. osobnost
Kundalího dáse.17

Právì z prostøedí tìchto oddaných, je-
jich� míra nasazení by za normálních okol-
ností pravdìpodobnì vytvoøila pøechod
mezi nováèkovskou a vedoucí pozicí v ná-
bo�enském smìru, vy�la v poslední ètvrtinì
roku Petice jako neoficiální a pracovní spis,
který pøiná�í jeden úhel pohledu na situaci
mezi èeskými oddanými Kr�ny.

Petice: volání po zmìnách
Na konci záøí 2000 uspoøádalo 19 oddaných,
kteøí v prùbìhu posledních let opustili stru-
kturu èeského ISKCONu, svá svìdectví,
v nich� popsali okolnosti a dùvody svých

odchodù. V�ichni zùstali oddanými Kr�ny;
z jejich svìdectví je v�ak patrné trpké zkla-
mání z organizace, která jim toto nábo�enství
zprostøedkovala a které v urèité etapì svého
�ivota vìnovali své síly a prostøedky. Jejich
svìdectví popisují konkrétní události, roz-
seté v prùbìhu nìkolika let. Souèástí této
Petice je i uvedení pøesného znìní vnitøních
zákonù ISKCONu, které byly poru�eny,
jako� i stí�nosti na konkrétní osoby. Svì-
dectví sice nepostrádají hoøkost a stopy
zranìní, na druhou stranu se ale sna�í být
vìcná a prozrazují zájem o Kr�novu vìc
v Èeské republice a lásku k bývalým pøá-
telùm, kteøí v hnutí setrvali. Je cenné, �e
svìdectví spolu s kritikou obsahují i kon-
krétní návrhy øe�ení, které se vnìj�ímu po-
zorovateli mohou jevit jako v podstatì pøi-
jatelná.

Spis �Petice oddaných èeského ISK-
CONu, jejich svìdectví a návrhy� se obrací
jak proti nìkterým praktikám (celkovì je shr-

nuje Tattva-dar�í dás ve zkrácené ukázce na
této stránce), tak proti jednotlivým vùdèím
postavám. Nejvíce jsou kritizováni zahra-
nièní guruové Bhaktivaibhava Mahárád�
a Suhotra Svámí, kteøí jsou urèeni vùdcov-
ským mezinárodním tìlesem GBC (Gover-
ning Body Commision) ke starosti o èesko-
slovenskou oblast (yatru, játru). Spolu s nimi
jsou terèem nejvìt�í èásti kritiky Lomanèit-
ta dás, vedoucí kr�novské vegetaránské re-
staurace �Góvinda� v Praze v Soukenické
ulici, a Narakriti dás, pra�ský chrámový pre-
zident.

Ode�lí oddaní se cítili být manipulováni
vytváøením pocitu, �e bez poslu�nosti au-
toritám není mo�no slou�it Kr�novi. Za nej-
hor�í trest je patrnì mo�né pova�ovat vy-
louèení z komunity, které má vá�né nábo-
�enské, sociální i praktické dùsledky. �Ká-
�ou nám, �e máme v�echno do posledního
halíøe odevzdat chrámu a �e platit sociální
poji�tìní je ta nejvìt�í mája,* ale nyní, kdy�
oddaní opustí chrám, nemají z èeho zaèít,�18

popisuje Dvaraka-í�vara dás pomìrnì ob-
vyklou zku�enost oddaných, kteøí se najed-
nou ocitnou mimo komunitu bez penìz, bez
bytu, bez zamìstnání, ale èasto také bez pøá-
tel a s minimální chutí do �ivota. Radhé�u
dáse mo�ná budeme podezírat z pou�ívání
pøíli� dramatického tónu, pøesto v�ak jeho
slova znìjí velmi autenticky: �Po osmi letech
slu�by tedy nacházím sám sebe na ulici.
Myslím, �e to nebylo pøíli� slu�by Kr�novi,
ale spí�e divným chlápkùm s pochybným
charakterem, nìkomu, kdo mì nesmírnì
zneu�íval��19

Autory petice, zdá se, velmi mrzí a zará�í,
�e k vynucení poslu�nosti jsou v hnutí Haré
Kr�na (jako� ov�em i v mnoha jiných - snad
ve v�ech? - nábo�enských organizacích)
pou�ívány nábo�enské argumenty. Ideálem
je �následovat a nespekulovat� a nezávislé

* Mája - iluze, klam, jeden z nejvíce negativních pojmù in-
dického nábo�enství

Petice

�Tady je struèný pøehled mých stí�nosti na vedoucí èeského ISKCONu:
1. Zneu�ívání oddaných a jejich mladického nad�ení
2. Neprùhledné zacházení s penìzi a pøíspìvky
4. Zatajování ISKCONských zákonù
5. Zastra�ování oddaných, kteøí se odvá�í nìco namítat a udr�ování atmosféry stra-
chu; cenzura po�ty a informací
7. Místo øe�ení stí�ností znièí toho, kdo si stì�uje.
Vím, �e tyto problémy jsou do jisté míry v�ude, ale vìøte mi, �e souèasná situace
v èeské yatøe je opravdu extrémní dokonce i v kontextu souèasného ISKCONu.�

Tattva-dar�í dás,
Petice oddaných èeského ISKCONu, jejich svìdectví a návrhy, str. 21

Pøi slavnosti v evropském ústøedí hnutí Haré Kr�na v sídle Bhaktivedanta Manor nedaleko
Londýna nemù�e chybìt tele.       Foto: autor.
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Není to v nauce, ale v pronikání materialismu do my�lení lidí

�Jsem oddaný od roku 1985 a mìl jsem mo�nost vidìt, jak se èeská yatra* rozvíjela od
dob komunismu i po roce 1989 a� do souèasnosti. Devìt let jsem pøekládal knihy pro
BBT,** nìjakou dobu jsem �il ve �védsku a pomáhal jsem rozvíjet èeskou farmu
a pøidru�ené projekty, jako napøíklad pra�ské Góvindy. Znám vìt�inu vedoucích ISK-
CONu osobnì a pro�il jsem celou iskconskou historii. Nyní �iji mimo chrám a sna�ím se
pracovat na svém zdraví. �
Moje hlavní výtka je, �e za ty roky se z ISKCONu stala organizace zneu�ívající naivity
a nad�ení nových oddaných a vyu�ívající jejich energie èím dál ménì ve slu�bì Kr�novi
a èím dál více ve slu�bách pohodlného �ivota vedoucích. Celé hnutí je uspoøádáno tak,
aby nabíralo nové lidi, dr�elo je v pøísné izolaci a nevìdomosti o rùzných otázkách, �
krmilo je pøekroucenou filozofií, �e kdy� budou poslouchat vedoucí, udìlají jistý pokrok
v duchovním �ivotì, a kdy� se po nìkolika letech nebo negativních zá�itcích proberou
a sna�í se pøijít na to, o co tu vlastnì bì�í, vedoucí mají velmi propracovaný systém, jak
je odizolovat od ostatních a zbavit se jich. V krátkosti - stalo se z toho hnutí pro pár lidí,
kteøí se sna�í získat ostatní, aby na nì pracovali. Místo, aby je vedoucí uèili o duchov-
ním a individuálním rùstu a filozofii jako takové, uèí je spí�e o totální poslu�nosti.�

Tattva-dar�í dás, Petice oddaných èeského ISKCONu, str. 20
Autor zdùrazòuje, �e kritizuje jen negativní vìci, které se dìjí i v jiných

nábo�enstvích, a naopak si vá�í pozitivní práce a pøínosu, které hnutí pøiná�í.

* yatra - oblast; ** BBT - Bhaktivedanta Book Trust, nakladatelství ISKCON

názory jsou - podle autorù petice - shozeny
jako �iluze�, �relativizace� nebo �speku-
lace�.20 Vnitøní pocity a my�lenky mohou
duchovní autority kontrolovat pomocí tzv.
�vyjevování mysli� tìch, které mají duchov-
nì na starosti. V�echny tyto a mnohé dal�í
prostøedky vedou ke vzniku duchovní elity,
která se - podobnì jako elita oddaných brzy
po Prábhupádovì smrti - nedoká�e vyhnout
poku�ení svou �nekontrolovanou moc�21

zneu�ít k získávání výhod a k mo�nosti ko-
nat to, co je ostatním zapovìzeno.

Petice se úzkostlivì sna�í dokázat, �e
jejím hlavním úèelem není foukat na bolístky
jejích signatáøù, ale varovat dal�í generace
oddaných. Ve svých posledních slovech
pøipomíná souèasným èlenùm hnutí Haré
Kr�na, �e �ISKCON bude takový, jaký si ho
udìláte anebo � jak dovolíte jiným ho
udìlat�.22 Je v�ak otázka, zda ti, jim� jsou
tato slova urèena, jsou schopni varování
pøijmout. Zatím se oficiální vedení èeského

PhDr. Zdenìk Vojtí�ek (*1963) je odborným asistentem
na katedøe psychosociálních vìd Husitské teologické
fakulty UK a vedoucím katedry religionistiky a filosofie
na Evangelikálním teologickém semináøi.

�Skuteèný zámìr

autorù petice není starost o øe�ení problémù ISKCONu, ale �íøení polopravd, pomluv
a zkreslování skuteènosti. To v�e zabalené do plá�tì zájmu o budoucí nové èleny. Ve
skuteènosti jakékoliv øe�ení svými postoji od zaèátku znemo�òovali.

Vìt�ina signatáøù Petice opustila ISKCON ji� pøed nìkolika lety a od té doby se
mnoho vìcí zmìnilo. Získali jsme øadu zku�eností, díky nim� se dnes mù�eme vyhnout
chybám, kterých jsme se døíve dopustili. Tyto chyby ov�em nebyly zákeøné nebo
cílené, ale vyplývaly z na�í nezku�enosti. Postupnì se vytváøí systém, jak øe�it urèité
sociální problémy a neustale pracujeme na vzdìlávacím systému, který je rok od roku
kvalitnìj�í a systematiètìj�í.           Trilokátma dása,

tiskový mluvèí Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kr�ny v ÈR

 �Události, které následovaly po zaslání
petice na evropské ústøedí, paradoxnì
ukázaly, �e problémy jsou zásadnì hlub-
�ího dosahu a �e petice ukazuje jenom
na viditelnou èást ledovce, jeho� mno-
hem vìt�í èást je ukrytá pod hladinou
moøe. Já osobnì si myslím, �e petice mno-
hému a mnohým pomohla a doufám, �e
jako memento poslou�í i nadále; skuteèné
hodnoty jako jsou èistota charakteru,
poctivost, pokora, odvaha, upøímnost
atd. pøetrvávají, zatímco jejich opak, a�
u� zabalený do èehokoli, v�dy èasem
pomine, aby uvolnil místo skuteènosti.�

Èit-�akti dás

ISKCONu sna�í (docela pochopitelnì) èleny
pøed vlivem Petice ochránit. Signatáøùm se
ov�em podaøilo vzbudit mezinárodní pozor-
nost a vynutit si listopadovou inspekèní
náv�tìvu maïarských oddaných, delego-
vaných evropským vedením ISKCONu. Zdá
se ov�em, �e úsilí maïarské delegace uváz-
lo na mìlèinì drobných procedurálních
obtí�í. Dal�í nadìjí pro signatáøe Petice bylo
bøeznové vrcholné setkání vedoucích ISK-
CONu v indickém Majápuru a dubnová
náv�tìva delegace v Èesku. Ani tato setkání
nenaplnila oèekávání autorù Petice a je otáz-
ka, zda je vùbec naplnit mohla.

Ale � jak øíká jeden z výrazných sig-
natáøù Petice Èit-�akti dás - i kdyby se Peti-
ci nepodaøilo èeský ISKCON zmìnit, dal�í
odcházející se u� nebudou muset trápit
palèivým pocitem, �e vina je jen na jejich
stranì a �e jsou se svými pocity sami.
A navíc, jak by mo�ná øekla Eileen Barke-
rová, okolnosti v èeském ISKCONu neurèu-

jí, jak se tento nový nábo�enský smìr bude
mìnit, ale urèují, �e se døíve nebo pozdìji
urèitì zmìní.

 n

Poznámky
1 Barker, E., Plus ça change�, Social Compass 42 (2),

1995, str. 165-180. Název této studie pøipomíná výrok
Alphonse Karra �Plus ça change, plus c´est la meme
chose.� (Èím více se vìci mìní, tím více jsou stejné.)

2 tamté�, str. 165
3 tamté�
4 tamté�, str. 170
5 tamté�
6 Barkerová pou�ívá typologii autority podle Maxe We-

bera
7 Hubbard (1911 � 1985) zalo�il a vedl Scientologickou

církev (pozn. Z. V.)
8 Berg (1919 � 1994) zalo�il a vedl Dìti Bo�í, resp. Rodi-

nu lásky, resp. Rodinu (pozn. Z. V.)
9 Barker, E., Plus ça change�, str. 171

10 tamté�, str. 174
11 tamté�, str. 179
12 tamté�, str. 172
13 Mrázek, M., Dìti modrého boha, Dingir, Praha 2000,

str. 39
14 Barker, E., Plus ça change�, str. 178
15 O skandálu viz ISKCON Communications Journal, vol.

6, No. 1 a 2, www.iskcon.com/icj/icj.htm, dále napø. http:/
/www.wturley.com/. Jak autora tohoto èlánku laskavì
upozornil Tattva-dar�í dás, �problémy v�ak byly hlavnì
ve �kolách, kde dìti nebydlely spoleènì s rodièi. Tam,
kde rodièe byli a dìti docházely jen do �koly, byly pro-
blémy minimální a srovnatelné s jakoukoliv jinou �ko-
lou. Výsledkem toho bylo, �e vìt�ina nebo u� snad
v�echny �á�ramové� gurukuly byly zru�eny.�

16 Øadu zajímavých èlánkù oddaných mimo ISKCON vèet-
nì výborné reflexe �Co by mìl èlovìk vìdìt, ne� se roz-
hodne zapojit do hnutí Haré Kr�na� je mo�no nalézt na
adrese www.vaisnava.cz

17 Rozhovor s tímto Kr�novým oddaným, který ode�el
z ISKCONu, pøinesl Dingir 3/2000 na str. 26-27

18 Petice oddaných èeského ISKCONu, jejich svìdectví
a návrhy, øíjen 2000, str. 11; www.krsna.wz.cz

19 tamté�, str. 19
20 tamté�, str. 16
21 tamté�, str. 8
22 tamté�, posl. strana

Podìkování
Èit-�akti dásovi, Martinu Fárkovi, Janu Mo�koøovi, Tattva-
dar�í dásovi, Trilokátma dásovi a Turija dásovi.
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Na dal�í astrologický víkend v Praze pøi�ly tisíce náv�tìvníkù

Vìra Nosková

Co v�echno kromì doktorù a lékù mù�e léèit? Duchovní léèivé
obrazy, energetické vizitky a loga, drahé kameny, Bachovy kvìtové
esence, tarotové karty propojené s energetickým systémem èlovì-
ka, originální èínská léèivá hudba na specializovaných cédéèkách -
jedno je dobré na zácpu, druhé na klimaktérium, tøetí na obezitu
a dal�í prý dokonce zabírá na rakovinu. Léèí také mìdìné skele-
tové pyramidy, indický �nebeský elixír� A�vagandha, barevné pa-
prsky v kvantové homeopatii, léèivá dvojmocná køi��álová pyrami-
da, solné krystaly, keltský léèebný systém wyda...

ASTRONÁØEZ

z  d o m o v a

Na Astrovíkendu vystavovala i výtvarnice
Jana Sedlmajerová. Podle svého propa-
gaèního letáku se tato umìlkynì �napojuje
na vesmírné energie, které se promítají do
jejích obrazù.�    Foto: Petr Velechovský

To v�echno a mnohem víc se nabízelo
bìhem èervnového Astrovíkendu na pra�-
ském Výstavi�ti. V pavilonu u Køi�íkovy
fontány se pøed stánky a stoly prodejcù
zdraví, �tìstí a cest k duchovnu vytváøely
fronty.

Dobré i pro ministra
Jedna se vlnila pøed praktikujícím kartáøem,
který si �ádal za vylo�ení karet pouhou
padesátikorunu. Taková láce! Se zákaznicí
byl hotov za minutu a� dvì, za hodinu tedy
vydìlal minimálnì 1 500 korun. Pokladní
bloky nevydával, nìco tak materiálního se
k magickému øemeslu nehodí. Materiální, ba
reálné musejí být ov�em bankovky. Kartáø
si ani nedopøál pøestávku. Krat�í fronta stá-

Pùvodní profesí je geolog, ale na�el si lep�í
byznys. Indie a její duchovní moudra jsou
na Západì u� od �edesátých let v módì.
Ind hovoøí vzru�enì, hlas mu pøeskakuje do
fistule: �Co vùbec ten zemikoule je. Proc
zrovna dneska fouká, proc ty stromy, proc
ty mikrofony, proc vy ste tady, komu to na-
padlo, ze slunce dneska sviti, voheò je tep-
lý, voda je mokrá, proc to neni sechno vo-
brácenì? Proc kdy� nìkdo mi vynadá, tak si
zvednu facku? Proc vubec neco je. Neco
neny. Nemam. To myslime neexistence.
V matice je nula. Nula neexistuje. Neexis-
tence je nula. To je oznaceni prostoru, kde
teda neni prostor. Je nula. Kreslí se v krou�-
ku. Kde teda nemá zacatek any konec. Je
kulatá. Jaké máte povrzený ze existujete? Je
to, ze hejbete rukama? Jo, hejbe mi ruka,
existuju to. Nehejbe ruka, neexistuju to. To
znamená asi ne, asi jo. Lidske telo - zivy
nebo mrtvola. Oba dva sou lidske telo. Ale
existujici zivot je zivej. A co je mrtvej, je
mrtvola. Proc to neny zivot? Neny tam po-
hyb. A co to ten pohyb je, odkud to pøichází,
kdo to øidý? Dá se mu zastavit? Brányt nì-
jak? To vsechno je ájurvéda. Muj uvazová-
ný: kdo to rídí - já to rídím? Jo, asi ja to
ridim.�

V�ichni jsme vydìraèi a bolestíni
Dal�í pøedná�ející odblokovává lidi. Máte
problém? Dostane se na jeho koøen a od-
blokuje vás. Líèí své pøípady s takovým za-
ujetím, �e na nás køièí: �Ten nejvìt�í model,
který vládne na�í planetou, je to, co my si
v�ichni potøebujem vyøe�it, proto�e to
v�ichni dìláme na nekoneènì zpùsobù: vy-
dírání bolestí. Je to velký téma v �ivotì
ka�dýho z nás. Je to ten jednoduchej pøíbìh,
kdy si pøedstavíte, �e jste malý dítì, a chce-
te si s va�í maminkou hrát. Ale maminka si
nìkde pøeèetla v òáký kní�ce, �e je teï dva-
náct hodin, a teï potøebujete obìdvat. Tak�e
bude míchat tu polívèièku a výsledek je, �e
vy se cítíte pøehlí�ený, ne��astný, zklamaný,
atd. atd. A co se stane? Co se stane? No co
se stane? Povídejte,� køièí na nás odbloko-
vávaèka. V�ichni zara�enì mlèí. �Pocem ty
moje holèièko, pocem, budeme si hrát. Tady
jsou kostièky, tady je todle, póï... tady si
sedni. Áha!!! øekne si ka�dý malý dítì, tak
takhle to funguje! Od této chvíle u� víme co
máme dìlat. Není to �ádnej vìdomej model,
�e bychom si øekli, a teï jim to natøem. Mys-
líme si jen, �e kdy� budeme nemocní, tak
dostaneme pozornost, a �e to prostì bude
tímto zpùsobem fungovat. Ale nebude to
fungovat! Nebude to fungovat,� køièí dáma,
ale pak se uklidní. Je posedlá my�lenkou, �e

la pøed bývalým ministrem obrany. Sedìl
u stánku jako párkaø a obchodoval s horo-
skopy. Komický, nebo smutný pohled - po-
dle zalo�ení pozorovatele.

Z tolika mo�ností dotknout se za pár
stovek tajemna a koupit si nìco zázraèného
by se jednomu zatoèila hlava. Kdy� ale vi-
díte divotvorce sehnané do jednoho místa,
bije do oèí skuteènost, �e jde jen o byznys.
Penízky se stìhují z penì�enek dùvìøivých
do pokladnièek vychytralých.

Beru si u stánkù propagaèní letáky. Sa-
hám i po jednom barevném a lesklém obráz-
ku. �Musíme zjistit, jestli se pro vás hodí,�
øíká starostlivì mladá senzibilka. Kejklá
pendlem nad malièkými obrázky z materiá-
lu, z jakého se dìlá omyvatelné prostírání
pro bryndaly. �Jak to poznáte?� ptám se.
�Podle toho jak se vám slaïují vibrace s tím
logem,� zní odpovìï. Mám na jazyku otáz-
ku, co mi to vlastnì vibruje, ale nechci dìlat
chytrou. Vybere mi obrázek se symbolem
letícího ptáka. Kdy� chci ale s obrázkem
odejít, dozvídám se, �e stojí 180,- korun,
proto�e je nabitý jakousi léèivou energií.
Vracím ho a stánek zase osiøí, i na milovníky
esoterie a magie je to asi silná káva.

Co je vlastnì ájurvéda
Jdu radìji na vedlej�í scénu pod �irým
nebem. Pøedná�í tam asi stovce náv�tìvníkù
duchovní osoby. Vstupné je zdarma, zøejmì
proto, �e jde o sebepropagaci a reklamu.
Pøedná�ející jsou nad vìcí, radí nám, jak
máme �ít a co si máme myslet. V�echno vìdí
a dostáváme od nich kapky.

Pøedná�í i pravý Ind, toho èasu ze �i�-
kova. Jeho karikatura èe�tiny je milá a zá-
bavná, výklad hýøí kouzlem nechtìného.
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SVÌDKOVÉ
VE SRUBU

z  d o m o v a

my v�ichni, jak tu sedíme, vydíráme své
okolí bolestí. Zjevnì by potøebovala odblok-
nout, ale to je stará vesta, �e kováøova koby-
la chodí neokovaná.

Moderátor pak paní in�enýrku dopo-
ruèuje, má prý vedle u stánku spoustu klien-
tù: �Vyu�ijte je�tì mo�nost se s ní setkat.
Jinak se s ní budete setkávat pøes ná� èa-
sopis, èasopis Astro.� Dáma se nìkolikrát
zmínila, �e odblokovává na poèkání ve
stánku. Nìkolik �vydìraèù bolestí� se zvedá
a stahuje se k místu první pomoci.

Pøed pavilonem se prodávají laminátové
pyramidy v nejrùznìj�ích velikostech. Vlast-
nì jen jejich kostry. To aby se dovnitø mohli
vkládat pøedmìty i �ivoèichové, nalo�it se
mù�e i sám majitel pyramidy. Bude pyra-
midálnì vyladìn, nabit pyramidální energií,
a nebude se kazit. U vchodu rozdávájí Lu-
nární kalendáø Krásné paní na rok 2001! Je
tam mnoho astrologických a lunárních rad.
Napøíklad: Rak má dát øeè s rostlinami. Støelec
ovlivòuje stehna. Kozoroh má pøehazovat
kompost, nemrzne-li. Ryby se mají zpotit
a zalévat rostliny.

Jdu se radìji zalít k venkovnímu stánku
plzeòským. Je podveèer, Køi�íkova fontána
se dala pøi hudbì do tance. V Krásné paní
nacházím je�tì jednu radu, která mi sedne
do nálady: Pøilo�te si ukazováèek a prste-
níèek pravé ruky nad koøen nosu, nad nì
pak prsty levé ruky a postupnì, jemným
stlaèením, si jakoby rozdìlte hlavu na dvì
pùlky. Uèinila jsem tak. Na poèest panop-
tikálního odpoledne.  n

Na Masarykovì námìstí v Ostravì postavili
srub, který má pøed jejich víkendovým ob-
lastním sjezdem ukázat, jak dobøí jsou to lidé.

Sami sebe pøedstavují jako ty, kdo byli
v�dy hrdinní za jakékoli situace. A tak se
první panel vìnuje perzekuci svìdkù za
okupace. Jiný panel ukazuje pronásledování
svìdkù za komunistického re�imu atd.
K tomu je k disposici velké mno�ství lite-
ratury, z ní� nejblí�e hlavnímu tématu vý-
stavy je publikace H. Adamyho �Byl jsem
mana�erem ilegální továrny�.

V ní se líèí, jak svìdkové Jehovovi tiskli
a distribuovali za totality svoji literaturu.
Samozøejmì i v této knize jsou svìdkové
v�dy dokonalí a bezchybní a hloupé státní
orgány v�dy pøevezou. Stávají se tak vzo-
rem neposkvrnìnosti a èestnosti za v�ech
re�imù. Kdo by se takovým lidem neobdi-
voval? Snad by bylo mo�né jim odpustit
i jejich nepokrytou sebechválu �.

Problém v�ak vidím nejen v tom, �e to,
�e je nìkdo pronásledován, nevypovídá
automaticky o kvalitì jeho ideologie, ale
i v tom, �e skuteènost je dokonce trochu

jiná, ne� jak ji sami svìdkové pøedstavují.
Mezi svìdky jistì byla øada opravdových
lidí, kteøí pro své pøesvìdèení trpìli (stejnì
tak jako v mnoha jiných nábo�enských
organizacích). Proto je kuriózní, �e na své
výstavì jako vzor muèedníka vystavují napø.
bývalého nejvy��ího pøedstavitele svìdkù
pana Bohumila Müllera. Ten sice byl sku-
teènì nejprve vìznìn, jak uvádìjí, ale poz-
dìji se stal agentem StB (Básník) a jedním
z tìch, pøes které Státní bezpeènost kori-
govala èinnost a cenzurovala ve�kerou lite-
raturu oficiálnì nepovolené organizace.1

(Tak, jak tomu bylo i v jiných církvích).
Podobnì na tom byly i jiné vzory èest-

nosti, kterými se zde svìdkové chlubí. Os-
tatnì i autor zmínìné publikace Adamy byl
veden jako agent StB (Novátor) a není pro-
to divu, �e se mu �ilegální� práce tak daøila.
Výstava se tak stává namísto podané ruky
k seznámení pochybnou propagaèní mani-
pulací s historickými fakty.

Absurdnì pùsobí i skuteènost, �e vás
hned u vchodu vítá (pomineme-li usmíva-
jící se svìdky) vedle velké fotografie slav-
ného prof. Pafka (jen� má s touto spoleèností
spoleèné jen to, �e provádí bezkrevní ope-
race), i dal�í lékaø: MUDr. Prokop Reme�.
Ten je znám jako odborník na sekty a jeden
z nejvìt�ích kritikù této organizace v na�í
zemi. Po léta publikuje o této organizaci
knihy a èlánky. Proto vìta, vyzdvihující du-
chovní hloubku svìdkù, která je mu zde
vlo�ena do úst, rozhodnì nevystihuje jeho
postoj.

Poznávání tìch, kdo mezi námi �ijí jako
urèitá - v tomto pøípadì nábo�enská - men�i-
na, je bezesporu nutné a u�iteèné. Proto je
nesmírná �koda, �e svìdkové Jehovovi tak-
to zahodili jedineènou �anci ukázat, �e dove-
dou jednat otevøenì a èestnì.

n

Poznámka:
1 Martinek, B., Nábo�enská spoleènost a stát. Historie

svìdkù Jehovových v Èeskoslovensku, Dingir, Praha
2000, str. 46

Prezentace svìdkù Jehovových pøed sjezdem v Ostravì

Tomá� Novotný

Svìdkové Jehovovi se rozhodli pøedstavit veøejnosti a ukázat, �e
nejsou jenom nábo�en�tí fanatikové, kteøí obtì�ují u dveøí.

SVÌDKOVÉ
VE SRUBU

Srub svìdkù Jehovových na Masarykovì námìstí v Ostravì       Foto: Miriam Novotná.

Vìra Nosková (*1947) je publicistka, popularizátorka
vìdy a zakladatelka sdru�ení skeptikù Sisyfos.
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ANDÌLSKÝ MEÈ
V KREFELDU

z a h r a n i è í

Konec svìta, který zatím nepøi�el, a odhalení Antikrista

Zuzana Froòková

Svobodná lidová misie je malé pentekostální hnutí s centrem
v nìmeckém Krefeldu. Pro ètenáøe Dingiru je zajímavá mimo jiné
i proto, ze slaví úspìch i na èeském území. Podle slov Ewalda
Franka, jejího zakladatele, dojde na pøelomu tisíciletí k zásadnímu
obratu v dìjinách lidstva. V�e nasvìdèuje tomu, ze �zásadním ob-
ratem� myslí Ewald Frank konec svìta. Je�tì k nìmu nedo�lo, ale
brzy dojde.

ANDÌLSKÝ MEÈ
V KREFELDU

�Tahle dlouhá fialová by mo�ná �la,...� uva-
�uji nad sukní v obchodì. Chystám se toti�
na náv�tìvu Svobodné lidové misie Krefeld,
kde podle nepsaného pravidla �eny kalho-
ty nosit nesmí. Pøípustné jsou pouze dlouhé
suknì nebo dlouhé �aty. Ani krátké vlasy
nebo líèení nepøipadají v úvahu. Zdej�í �eny
také nesmí vystupovat na spoleèných shro-
má�dìních. Mluvení na veøejnosti, kázání
a ètení z bible je v Krefeldu výhradou mu�ù.
Naproti tomu pøi vaøení nebo mytí nádobí
mu�e v Krefeldu pravdìpodobnì neuvidíme.
To je zase úloha �en.

Role �en ve Svobodné lidové misii Kre-
feld pøedstavuje jedno z nejkontroverznìj-
�ích témat, které se této spoleènosti týkají.
Ne� se o nìm ale hloubìji rozepí�u, chci
uvést nìkolik základních informací o této
spoleènosti.

Svobodná lidová misie Krefeld
a Ewald Frank
Svobodná lidová misie (dále jen SLM) byla
zalo�ena Ewaldem Frankem (*1933), který

se o Silvestru 1959 setkal ve svém soukro-
mém bytì v nìmeckém Krefeldu se ètrnácti
známými za úèelem modlitby. Ve spoleèném
rozhovoru pocítili Frank a jeho pøátelé, �e je
jen málo tìch, kteøí usilují o návrat k pùvod-
nímu køes�anství. Tak vznikla my�lenka za-
lo�it misijní spoleènost.

Od my�lenky k èinu nemìl Frank dale-
ko: pronajal v Krefeldu modlitební místnost
a zaèal se svou misií. V roce 1964 mìla jeho
spoleènost ji� 250 èlenù. V tém�e roce za-
hájil Frank i mezinárodní misii, která neminu-
la ani na�i republiku. V souèasnosti má SLM
nìkolik tisíc èlenù v pøibli�nì 130 zemích.
Hlavním centrem zùstává i nadále Krefeld.
Èlenové SLM se zde pravidelnì setkávají
ka�dý první víkend v mìsíci.

Zásadní vliv na vznik SLM mìlo hnutí
pozdního de�tì a speciálnì osobnost Wil-
liama Branhama,1 který pùsobil v padesá-
tých letech v USA a proslavil se pøedev�ím
uzdravováním vírou. Ewald Frank se s Wil-
liamem Branhamem setkal poprvé roku 1955
v Karlsruhe. Krátce na to odjí�dí Frank do

USA a stává se Branhamovym �ákem.
Bezprostøednì po svém návratu zakládá
Svobodnou lidovou misii Krefeld, její� uèení
vychází z Branhamových spisù a Branham
sám v ní platí za proroka bo�ího.

Roku 1965 umírá William Branham
následkem automobilové nehody. Jeho smrt
pro�ili Frankovi pøíznivci zajímavým zpù-
sobem. Jeden z èlenù SLM Sigfried Fleck
popisuje, �e v dobì, kdy Branham zemøel,
vstoupil prý do modlitebního sálu v Kre-
feldu andìl bo�í. Fleck vypovídá, �e ho sice
v�ichni nevidìli, ale �e ho prý v�ichni pøinej-
men�ím cítili. Andìl pøistoupil k Frankovi
a pøedal mu meè. Podle Franka se prý jedna-
lo o tého� andìla, který nav�tìvoval i Bran-
hama v jeho vizích a který mu takté� pøedal
meè na poèátku jeho veøejného pùsobení.
Toto vyprávìní nám vypovídá mnohé
o roli Ewalda Franka v SLM. Dozvídáme se,
�e Ewald Frank je v Krefeldu pova�ován
nejen za Branhamova zástupce, ale i za po-
sla bo�ího.

V sedmdesátých letech byla spoleènost
tak velká, �e koupila v Krefedu pozemek,
kde postavila nové vìt�í centrum. Upro-
støed tohoto pozemku stojí �dùm bo�í�, ve
kterém se nachází kuchynì, jídelna pro
hosty a velká hala s 800 místy k sezení. Ve-
dle �domu bo�ího� najdeme v krefeldském
centru i lo�nice, kde je mo�no ubytovat a�
800 osob. Na pozemku se nachází i tiskárna,
v ní� se tisknou Frankovy a Branhamovy
spisy. Tyto spisy jsou zdarma rozesílány do
celého svìta. Pøesto nemá SLM �ádné fi-
nanèní problémy. Frankovi pøívr�enci po-
sílají do Krefeldu pravidelnì deset procent
svého platu.

Hallelujah! U� nebude sex!
SLM se sna�í pøedev�ím o návrat k pùvod-
nímu køes�anství. Základním spisem je bib-
le a samozøejmì také Branhamovo a Fran-
kovo dílo. Èlenové krefeldského centra vìøí,
�e prvotní Evin høích s hadem byl sexuální
povahy a z tohoto høíchu vze�el Kain. Frank
o tom pí�e: �Proto se nepøítel zmocnil �eny,
nebo� nebyla stvoøena jako samostatná
bytost, nýbr� byla teprve pozdìji vyòata
z Adama. (...) První plození se uskuteènilo
skrze hada, a proto se tìlesnì zplozené lid-
stvo dostalo do klatby zla.�

Prostøednictvím uèení o hadovì semenu
se dostáváme k ji� zmínìné roli �en v SLM.
Ve spisu �Svatba a rozvod� popisuje Fran-
kùv pøedchùdce Branham povahu �en tak,
jak mu ji zjevil Bùh: �Nemorální �ena je tím
nejni��ím, co si na zemi mù�eme pøedstavit.
(...) Není nièím jiným ne� lidským odpadko-

Ve sklepních prostorách krefeldského misijního centra je umístìna tiskárna a sklad publikací.
Odtud pochází nìkolik desítek bro�urek Branhamových a Frankových spisù.      Foto: archiv.
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vým ko�em (...) Skrze svou krásu, sexuální
moc a vnìj�í zjev, který obdr�ela od Satana,
má svádìt bo�í syny a mù�e jich do pekla
pøivést víc, ne� jakýkoli jiný satanùv ná-
stroj.�

Podle Branhama to v�echno ale jednou
skonèí: �Av�ak hallelujah, pøijde èas, kdy
u� nebude sex. Bùh bude tvoøit své dìti
z prachu zemì tak, jako pùvodnì. Ne skrz
nìjakou �enu, ale skrz jíl, kosmické svìtlo
a minerálie dokonèí své stvoøitelské dílo,
jak to uèinil poprvé u Adama.�

Kromì tohoto zvlá�tního uèení se SLM
podle vlastních výpovìdí odli�uje od ostat-
ních probuzeneckých hnutí také tím, �e se
nesna�í o zalo�ení nové církve. SLM má
v Nìmecku status zaregistrovaného nábo-
�enského spolku a oznaèení církev se vy-
slovenì brání. Jejím cílem je slou�it v�em
bez ohledu na církevní pøíslu�enství. Proti-
církevní teologie je pro SLM charakteris-
tická. Zøetelnì to ukazuje Frankùv spis �An-
tikrist�, který popisuje �nejvìt�í podvod na
zemi v nábo�enském ohledu�. Nechává se
inspirovat biblickými knihami Daniel a Zje-
vení a dochází k závìru: �Bezpochyby �ijeme
v posledním období dìjin spásy.�

Konec dìjin má podle Franka pøijít v mo-
mentì, kdy se východní Evropa pod vede-
ním Ruska pøipojí k ostatním evropským
zemím: �Na Rusko se musíme dívat jako na
vykonavatele soudu bo�ího. Symboly kladi-
va a srpu jsou výbornì vybrané. Tøi hadi
budou vypu�tìni, dva z nich jsou biblicky
dolo�itelní. První bude proti USA, druhý
proti Vatikánu a tøetí proti Izraeli.�

Jak vidíme, má Frank o konci svìta vel-
mi konkrétní pøedstavu. Jeho spis konèí
�odhalením Antikrista�. K tomu Frank
pou�ívá svou vlastní interpretaci biblického
èísla 666:2 toto èíslo má bý souètem èíslic,
které obsahuje výraz VICARIUS FILII
DEI(5+1+100 ... +1+5 ... +1+50+1+1+500 ...
+1 =  666).

S pomocí tohoto poètu a biblického citá-
tu �Vy�li z na�eho støedu� dochází Frank
k závìru, kdo je Antikrist: �Jedná se o mu�e,

který si nárokuje postavení
Kristova zástupce na zemi (...)
a pøitom èiní v�e, aby lidem
zabránil ke Kristu pøijít.�

Náv�tìva v Krefeldu
V Krefeldu jsem byla pøátel-
sky pøijata. Domovník pan
Flek (pùvodem z Èech) mi za-
platil dokonce taxík z nádra-
�í.

Na setkání, jeho� jsem se
zúèastnila, pøijelo 300-400 osob. Vìkový
prùmìr náv�tìvníkù byl neobvykle vysoký;
odhadem okolo padesáti let. Mezi náv�tìv-
níky bylo jen pìt nováèkù (vèetnì mne),
kteøí byli v Krefeldu poprvé.

Udivilo mì, �e kvùli víkendu strávené-
mu v tomto centru pøicestovalo mnoho
vìøících i ze zahranièí. Vìt�inou �lo o náv-
�tìvníky z blízkých státù jako jsou Èesko,
Slovensko, Rakousko, �výcarsko nebo
Francie. V nìkterých pøípadech se ale jed-
nalo o zemì mnohem vzdálenìj�í - o Al�ír,
Ukrajinu, Bulharsko nebo Rusko. V�ichni
náv�tìvníci byli ubytováni v areálu krefeld-
ského centra. Ubytování a jídlo bylo bìhem
celého víkendu zdarma.

Program byl sestaven ze dvou pøibli�nì
ètyøhodinových kázání Ewalda Franka:
první v sobotu veèer, druhá v nedìli dopo-
ledne. Proto�e do Krefeldu pøijí�dí mnoho
cizincù, byla celá pøedná�ka simultánnì
pøekládána do sluchátek.

Hlavním tématem obou Frankových ká-
zání byl høích. Frank navázal na Branhamo-
vo uèení o hadovì semenu. Vìøící v sále
reagovali na jeho projev velmi spontánnì:
hlasitì se modlili, zvedali ruce do vý�e, vy-
køikovali a tøásli se po celém tìle, èasto jsem
zaslechla i pláè. V nìkterých momentech
bylo publikum tak hlasité, �e se ho sám Frank
pokou�el uklidòovat.

Frank také èasto zmiòoval uzdravování
vírou. Narozdíl od Williama Branhama ho
ale nepraktikoval. V jeho øeèi se také èasto
objevovaly nará�ky na konec svìta.

Atmosféra v centru mimo dobu pøed-
ná�ek byla velmi klidná, tichá, koncentro-
vaná a bez humoru. Bìhem jídla a v poko-
jích se mluvilo jen málo. Pøi setkání se dvì
osoby jen zøídkakdy pozdravily. V�ichni se
zdáli být uzavøení do sebe. Udivilo mì, �e
pøed spaním nemìl nikdo chu� ani popøát
dobrou noc.

V Krefeldu jsem mìla pøíle�itost promlu-
vit si s jedním mu�em a s jednou �enou tro-
chu hloubìji. Oba mi sdìlili pocity vlastní
høí�nosti a sna�ili se mì - sice nenápadnì,
ale zato neustále - pøesvìdèit o tom, �e Kre-
feld je jediné místo na zemi, kde se dá nalézt
pravda, a �e Frank je prorok bo�í.

Má náv�tìva v Krefeldu byla zajímavou
zku�eností. Frankùv projev a reakce po-
sluchaèù v sále byly fascinujícím zá�itkem.

Postupem èasu pro
mì ale bylo èím dál
nároènìj�í poslou-
chat Frankovy dlouhé
pøedná�ky a èelit po-
kusùm mì konverto-
vat.        n

Poznámky
1 Dingir 2/2000 a Dingir

3/2000, str. 34-35, resp.
32-33.

2 Ewald Frank, Antichrist,
str. 38

�tít budovy centra Svobodné lidové misie.          Foto: archiv.

Èást rozsáhlé jídelny v  misijním centru v Krefeldu.           Foto: archiv.

Ewald Frank pøi náv�tìvì Prahy 21. bøezna
1997.      Foto: archiv.

Zuzana Froòková (*1978)
studuje na univerzitì
v Heidelbergu religionis-
tiku a evangelickou teolo-
gii.
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JE�Í�
PØI�EL DO AMERIKY

Jedno z nejstar�ích millenistických hnutí si stále udr�uje svou �ivotnost

Tomá� Novotný
Chodí po dvojicích, zvoní u na�ich dveøí, a pøesto to nejsou svìdkové Jehovovi. Ostatnì od svìdkù
Jehovových se poznají podle toho, �e mají na prsou èernou cedulièku z umìlé hmoty, na ní� mají své
jméno. Pøed ním je v�dy uveden titul �star�í� (Elder). Kdy� se podíváme pozornì nad jméno, najde-
me tam i oficiální název organizace, kterou pøedstavují: Církev Je�í�e Krista Svatých posledních dnù.
Sami se v�ak hlásí i k daleko bì�nìj�ímu jménu �mormoni�.

JE�Í�
PØI�EL DO AMERIKY

t é m a

Misionáøi
Od svìdkù Jehovových se li�í i tím, �e se
zpravidla jedná pouze o velice mladé lidi.
Jednou ze zásad mormonské církve toti� je,
�e mladí mu�i ve svých devatenácti letech
pøeru�ují studium a odcházejí na dva roky
na misii. V tomto období, které si i ka�dý
sám financuje, nedìlají nic jiného, ne� se
vìnují �íøení mormonského uèení. V pøípadì,
�e se rozhodne pro misii i mormonská dív-
ka, nastupuje ji v jednadvaceti letech na os-
mnáct mìsícù.

Aby mohli misionáøi, kteøí pøicházejí
vìt�inou ze Spojených státù, co nejlépe pl-
nit svùj úkol v zemi, kam jsou vysláni, jsou
je�tì pøed odjezdem intenzivnì vzdìláváni
v pøíslu�ném jazyku. Dlouhá tradice mor-
monské církve v organizování intenzivních
kurzù desítek rùzných jazykù jistì napomá-
há k tomu, �e se tito misionáøi v novém jazy-
kovém prostøedí úspì�nì pohybují.

A tak tito pøíjemní mladí lidé vìt�inou
nabídnou na poèátku �est úvodních lekcí
o svém uèení v pøíslu�ném jazyce. K tomu
mají k disposici i v�echnu potøebnou litera-
turu v jazyce zemì, v ní� pùsobí. Týká se to
pøedev�ím nejdùle�itìj�ího písma, na jeho�
základì tato organizace vznikla. Nazývá se
Kniha Mormon.

Kniha Mormon
Tento spis byl poprvé vydán v roce 1830
poté, co jistý mladý mu�, Joseph Smith, prý
na�el ve státì New York na hoøe Cumorah
zakopané zlaté desky popsané egyptským
písmem. Egyptské hieroglyfy pak prý tento
nevzdìlaný syn farmáøe pøelo�il do anglièti-
ny pomocí zázraèných kamenù, které na�el
spolu s deskami. Pøi pohledu skrze tyto ka-
meny prý vidìl pod hieroglyfy anglický
pøeklad.

Tímto zpùsobem vznikl text popisující
dávnou historii americké-
ho kontinentu. Vypráví
i o tom, �e pùvodní oby-
vatelé Ameriky (Indiáni)
pøi�li ve dvou skupinách
z Palestiny, a jsou tedy �i-
dovského pùvodu. Líèí
i mnohé bitvy dvou kme-
nù, na které se tito pøistì-
hovalci rozdìlili - kladných
Nephitù a záporných La-
manitù. Zmiòuje i to, jak
Je�í� po své smrti v Pales-
tinì ode�el do Ameriky
a tam pøedal své uèení
kmenu Nephitù.

Právì tato skuteènost
dodává knize Mormon
základní nábo�enský vý-
znam. Církev Je�í�e Krista
Svatých posledních dnù
vìøí, �e køes�anská církev

po Je�í�ovì smrti odpadla od pravé víry,
a tak se skuteèné Je�í�ovo uèení zachovalo
pouze v textu knihy Mormon. Tento text byl
údajnì po vyvra�dìní v�ech Nephitù v 5.
st. uschován Moronim, synem historiogra-
fa Mormona, do schránky v zemi na hoøe
Cumorah a nalezen a� v 19. století Josephem
Smithem. Proto také mohla vzniknout na
základì vydání Knihy Mormon nábo�enská
organizace.

Nauky a smlouvy
Vedle Knihy Mormon mají v�ak mormoni
je�tì tøi dal�í písma. Druhým z nich jsou tzv.
Nauky a smlouvy. Je to sbírka vidìní Jo-
sepha Smitha, která mají základní význam
pro organizaèní strukturu mormonské církve
i ka�dodenní �ivot jejich èlenù.

Ji� v tomto spise nacházíme vidìní
(è.107), které urèuje, �e církev bude vedena
tzv. �ijícím prorokem a jeho dvìma poradci.
�ijící prorok je pak pova�ován za toho, kdo
pøedává skuteèná poselství od Je�í�e pro
souèasnou dobu. O jeden stupeò ní�e
v hierarchii mormonské církve stojí výbor
dvanácti mu�ù, tzv. apo�tolové. Dal�ím or-
ganizaèním stupnìm je pak kvórum sedm-
desáti.

Nauky a smlouvy také urèují dvojí knì�-
ství: Áronovo, které opravòuje k vykoná-
vání køtu, a Melchizedekovo, které kromì
jiného opravòuje k udílení Ducha svatého.

Jednou z nejznámìj�ích kapitol tohoto
spisu je tzv. Slovo Moudrosti (è.89), které
uvádí jídelní pøedpisy pro mormonskou
komunitu. Zde se napø. zakazují �horké ná-
poje�, co� je vìt�inou interpretováno jako
zákaz pití èaje a kávy. Zakázáno je i pití alko-
holických nápojù a doporuèeno omezení
po�ívání masa. V této kapitole se také zaka-
zuje kouøení a �výkání tabáku.

Ve spise Nauky a smlouvy nacházíme
také popis tøí základních �království�, která

Joseph Smith pøekládá pomocí kamenù urim a thumim texty na
zlatých deskách z egypt�tiny do angliètiny.
Ilustrace z dìtské publikace Pøíbìhy z Knihy Nauky a smlouvy.
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jsou pøipravena pro lidi po smrti (è.76). Pro
spravedlivé mormony je urèeno nebeské
království (celestial kingdom), kde budou
moci nejen pøebývat s Je�í�em, ale sami se
stanou bohy. Tzv. pozemské království (ter-
restial kingdom) je pøipraveno pro ty, kdo
byli dobrými lidmi na zemi, ale odmítali mor-
monskou zvìst a uvìøili v ni, a� kdy� pøi�li
na onen svìt. Podzemské království (teles-
tial kingdom) èeká na ty, kdo ne�ili dobøe
a nezachovávali bo�í pøikázání.

Obyvatelé v�ech tøí øí�í budou nakonec
vzkøí�eni k �ivotu. Zvlá�tní místo u satana
v�ak èeká na ty, kteøí za svého �ivota poznali
pravdu a odpadli od ní. Ty èeká kruté trápení
a nebudou nikdy pøivedeni zpìt k �ivotu.

V této souvislosti musíme zmínit i mno-
ho�enství, kterým se v minulém století stali
mormoni v�eobecnì proslulými. I tato praxe
vychází z Nauk a smluv (è.132). Na pøelomu
století se v�ak vedení mormonské církve
rozhodlo, �e se mormoni podøídí zákonùm
zemì, v ní� �ijí, a �e mnoho�enství u� nebu-
dou prosazovat. Proto se na konci Nauk
a smluv dnes tiskne tzv. Manifest neboli
Oficiální prohlá�ení, které v tomto smyslu
koriguje pøedchozí naøízení.

Nauky a smlouvy se díky svým praktic-
kým pøíkazùm tedy staly daleko podstatnìj�í
a normativnìj�í pro �ivot mormonské církve
ne� Kniha Mormon, která je vìt�inou pova-
�ována za její základní spis. Napø. mnoho-
�enství je v Knize Mormon zakázáno, pøes-
to se na základì Nauk a smluv øadu let prak-
tikovalo.

Drahocenná perla
Tøetím závazným písmem mormonù je malý
spisek nazvaný Drahocenná perla. Skládá
se ze ètyø èástí. První z nich je Kniha Moj-
�í�ova, v které popisuje Joseph Smith zje-
vení, v kterém mu byly ukázány události
z Moj�í�ova �ivota. Nìkteré motivy pøipo-
mínají poku�ení Je�í�ovo na pou�ti. Dal�í
èást obsahuje zápisy Josepha Smitha, které
vedle Smithovy autobiografie uvádìjí i opra-
venou 24. kapitolu Matou�ova evangelia.
Do tohoto písma patøí i opis tøinácti èlánkù

víry mormonské církve
tak, jak je formuloval
Joseph Smith.
    Nejzajímavìj�í sou-
èástí Drahocenné per-
ly je v�ak Kniha Abra-
hamova. Je zajímavá
pøedev�ím tím, �e ji
Joseph Smith (stejnì
jako Knihu Mormon)
pøelo�il údajnì z egypt-
ských hieroglyfù. Za-
tímco hieroglyfickou
pøedlohu Knihy Mor-
mon prý Smith po pøe-
kladu odevzdal andì-
lu Moronimu, který ji
odnesl do nebe, text,
z nìho� pøekládal Knihu Abrahamovu, se
nám zachoval. Mù�eme tedy porovnávat
originál a Smithùv pøeklad.

První skuteènost, která musí zarazit i lai-
ka, jen� se nezabývá starovìkými jazyky, je
to, �e Joseph Smith �pøekládá� ze 46 egypt-
ských znakù celý pøíbìh o biblickém Abra-
hamovi: o tom, jak pobýval v Egyptì, o jeho
konfliktu s pohanskými knì�ími i o tom, jak
ho Hospodin zázraènì zachránil.

Ji� sama tato disproporce mezi originá-
lem a �pøekladem� mù�e vzbuzovat záva�né
pochybnosti nad tímto písmem. Ty se po-
tvrdí, kdy� zjistíme, �e originální papyrus je
tzv. Knihou dýchání - tedy egyptským po-
høebním textem. O Abrahamovi a dal�ích
pøíbìzích obsa�ených v mormonské knize
Abrahamovì není v originálním papyru
samozøejmì ani zmínka.

To v�ak vùbec nebrání mormonské círk-
vi, aby nadále pova�ovala Knihu Abraha-
movu za souèást svých písem a inspirova-
ný text. V této souvislosti je zajímavé, �e
jediné z mormonských písem, které je ne
zcela spolehlivé a pøedmìtem oprav, je ètvrté
mormonské písmo - Bible.

�ivý prorok je vìt�í ne� mrtvý prorok
Podle mormonských èlánkù víry je Bible
slovo bo�í, pokud je správnì pøelo�ena. Ne-

myslí se tím v�ak na pøeklad z jednoho jazy-
ka do druhého, ale na spolehlivost vlast-
ního textu, který se pova�uje za poru�ený
v prùbìhu staletí. Proto jsou také v mormon-
ském vydání Bible uvádìny zmìny biblic-
kého textu, které byly údajnì zjeveny Josep-
hu Smithovi.

V jistém ohledu je tento odli�ný pøístup
ke starovìkému textu Bible narozdíl od
novodobých textù Josepha Smitha pro mor-
monismus typický. V tomto hnutí se v�dy
vyzdvihovalo aktuální nad tradicí. To se
projevuje i v pomìru k ��ijícímu proroku� -
nejvy��ímu pøedstaviteli mormonské církve.
Jeho výroky jsou fakticky nadøazeny mor-
monským písmùm i Bibli, proto�e jsou po-
va�ovány za novìj�í, a tedy aktuálnìj�í sdì-
lení od Boha.

Tím se otvírá mo�nost uèení církve kdy-
koliv podle potøeby mìnit. Tak to bylo u-
platnìno jak v pøípadì zru�ení praxe mnoho-
�enství, tak i ve zmìnì pøístupu k �èerné
rase�. Pùvodní uèení mormonù toti� pova-
�ovalo tmavou kù�i za trest pro ty, kdo se
dopustili høíchù v preexistenci, pøed naro-
zením na tento svìt. Mormoni se toti� do-
mnívají, �e ka�dý z nás je tìlesnì zplozen
v nebi Bohem s nìkterou s jeho nebeských
man�elek. Pak tam �ijeme jako synové a dce-
ry Bo�í a èekáme na poskytnutí tìla, ve kte-
rém bychom mohli pro�ít pozemský �ivot.

Èerno�i pak vzhledem ke své �patné mi-
nulosti pøed narozením nesmìli být v mor-
monské církvi ordinováni na knìze. Jeliko�
v�ak v mormonské církvi nemají �ádné pla-
cené duchovní, ale ka�dý hoch ve dvanácti
letech dostává Áronovo knì�ské svìcení,
odmítnutí knì�ství se vlastnì rovnalo od-
mítnutí èlenství. Kdy� u� toto rasistické uèe-
ní nebylo v sedmdesátých letech minulého
století udr�itelné, a dokonce i barevní spor-

Církev Je�í�e Krista Svatých posledních dnù
se pova�uje za obnovenou køes�anskou církev po velkém odpadnutí pùvodních køes-
�anù od víry. Tato znovuzøízená pùvodní církev Je�í�e Krista byla zalo�ena na základì
zjevení Josepha Smitha (1805 - 1844) na farmì Petera Whitmera v obci Fayette 6. dubna
1830. Roku 1836 byl zasvìcen první chrám v Kirtlandu. Po pronásledování církve
a smrti zakladatele se svatí posledních dnù odebrali na Západ. Druhý prezident církve
Brigham Young zalo�il v roce 1847 mìsto na bøehu Velkého solného jezera - Salt Lake
City v dne�ním státu Utah. - Souèasným prezidentem je Gordon B. Hinckley. Dne�ních
více ne� 11 miliónù èlenù je územnì organizováno v tzv. kùlech a v misiích. Èeské
republice a Slovenské republice slou�í �Èeská misie Praha�.            Zdenìk Vojtí�ek

Joseph Smith pøekládá za plentou a diktuje text Knihy Mormon
svému pøíteli a zapisovateli Oliveru Cowderymu.

Ilustrace z dìtské publikace Pøíbìhy z Knihy Mormonovy.
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ÈEMU VÌØÍ
MORMONI

Základy víry svatých posledních dnù ve srovnání s køes�anstvím

Ivan O. �tampach

Mormoni jsou dnes, po slo�itých historických peripetiích, zejména
v USA samozøejmou souèástí tamní nábo�enské scény. Jsou zavede-
ným, respektovaným spoleèenstvím. Sami se oznaèují jako Církev
Je�í�e Krista Svatých posledních dnù. Nepova�ují se v�ak za jed-
nu z køes�anských církví, tedy za dílèí souèást �ir�ího celku
køes�anství. Køes�anské církve oznaèují obvykle jako sekty, i kdy�
jim dopøávají právo ctít Boha, jak a kde chtìjí. Pokud jednotlivé
køes�anské církve vyjadøují vztah k nim, nepokládají obvykle mor-
mony za køes�any, alespoò ne za církevní køes�any v tradièním
smyslu.

ÈEMU VÌØÍ
MORMONI

t é m a

tovci podnikali protestní akce proti mormon-
ské církvi, tehdej�í prezident Spencer W.
Kimball dostal v roce 1978 �zjevení od
Pána�, �e je u� mo�né toto uèení opustit a
barevné do knì�ství pøijímat.

Z okraje spoleènosti a� do vlády USA
I tento krok má mormonské církvi umo�nit
zaøazení do rodiny etablovaných americ-
kých církví. Tváø, kterou v souèasné dobì
mormonská církev nastavuje svìtu, se na-
prosto li�í od obrazu pùvodní organizace,
jak ji známe z minulého století. Tehdy se
jednalo o provokativní komunitu, tvoøenou
pøevá�nì lidmi z ni��ích spoleèenských
vrstev a z okraje spoleènosti. Komunitu,
která drá�dila své puritánské okolí svým
mnoho�enstvím, pohrdáním v�emi jinými
nábo�enstvími a militantním odporem vùèi
státnímu zøízení.

Dnes mormonská církev pøedstavuje
jednu z vùbec nejbohat�ích organizací ve
Spojených státech (nejen mezi církvemi). Její
èlenové jsou známi svou pracovitostí, vel-
kými výdìlky a velkými rodinami, jejich�
spoøádanost patøí k jednomu z dùle�itých
náborových sloganù misionáøù.

 K presti�nímu postavení této církve ve
Spojených státech a pak i ve svìtì pøispívá
právì její bohatství a následný konzervativ-
ní politický vliv. Hmotné prostøedky, získá-
vané pøedev�ím z povinnosti v�ech èlenù
odevzdávat desetinu svého pøíjmu a podni-
káním s tìmito financemi, jsou kromì jiného
vynakládány na stavbu spektakulárních
mormonských chrámù. Tìch je v souèasné
dobì v celém svìtì více ne� sto a mají pro
mormonismus zcela základní význam.

Do chrámu pro zasvìcení
Jejich pomìrnì malý poèet v pomìru k asi
10 miliónùm èlenù je dán skuteèností, �e
v tìchto chrámech se nekonají pravidelné
bohoslu�by tak, jako v jiných nábo�enských
organizacích. Ty se konají ka�dou nedìli
v tisících mormonských modliteben. Do
chrámu v�ak pøicházejí èlenové mormonské
církve (neèlenùm a nespolehlivým èlenùm
je vstup zakázán) pouze pøi trojí pøíle�itosti:

1. V chrámu probíhá zasvìcovací obøad,
kdy se stává z bì�ného èlena tzv. chrámový
mormon. Tyto obøady jsou tajné a ani mor-
moni o nich nesmìjí mezi sebou mluvit. Po-
dobají se zasvìcovacím obøadùm svobod-
ných zednáøù. Není divu - první pøedstavi-
telé mormonù patøili do zednáøských ló�í.

2. Do chrámu pøichází i man�elské páry,
aby byly �zpeèetìny�. Podle uèení mormo-

nù toti� takto uzavøené man�elství je nejen
platné a� do smrti, ale man�elé budou spolu
i na vìènosti, a� dosáhnou bo�ského sta-
vu.

3. Tøetí dùvod vstupu do chrámu vychází
z podle mormonského uèení vùbec nejdù-
le�itìj�ího úkolu této organizace zde na zemi.
Jedná se o instituci køtu za mrtvé.

Mormoni vìøí, �e kdy� èlovìk zemøe, má
je�tì mo�nost stát se mormonem. K tomu je
v�ak potøeba, aby se nìkdo z �ivých mor-
monù za nìj nechal v chrámì zástupnì po-
køtít. Proto�e je v�ak k
tomuto zástupnému
køtu potøeba znát jak
jméno, tak i data naro-
zení a úmrtí dotyèné-
ho, vynakládají mor-
moni velké úsilí i fi-
nanèní prostøedky na
získávání tìchto údajù
o zemøelých lidech.
Proto objí�dìjí høbito-
vy, matriky a archivy
a poøizují kopie doku-
mentù. Údaje pak u-
kládají do velikého
podzemního archivu
poblí� ústøedního mor-
monského mìsta Salt

Lake City ve státì Utah. Na základì tìchto
údajù se mormonská komunita rozmno�uje
o nové èleny z øad zemøelých.

Av�ak i bez ohledu na nárùst poètu pro-
støednictvím tìchto netypických èlenù je
mormonská organizace údajnì vùbec nej-
rychleji rostoucí nábo�enskou organizací na
svìtì. Jistì k tomu pøispívají i desetitisíce
mladých mormonských misionáøù, vysíla-
ných ka�dý rok do celého svìta. Za jedno
z nejdùle�itìj�ích misijních polí je pak od
90. let minulého století pova�ována post-
komunistická støední Evropa.       n

Shody a rozdíly mormonství s køes�anstvím
v tomto smyslu lze ukázat na obsahu víry.
Zde je tøeba øíci, �e mezi køes�anskými
církvemi (starými východními, pravoslav-
nými, øímskokatolickou, starokatolickými,

anglikánskými, národními a reformaèními)
existuje �iroká shoda, co se týèe obsahu
víry. V podstatì v�echny církve souhlasí
s obsahem nicejsko-caøihradského a apo�-
tolského Vyznání víry. Pozdìj�í specifická

Vìt�inu obsahu knihy Mormon tvoøí líèení válek mezi dobrými Nephity
a zlými Lamanity.

Ilustrace z dìtské publikace Pøíbìhy z Knihy Mormonovy.
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dogmata øímských katolíkù nebo rùzné pro-
testantské konfese se chápou spí�e jako
vysvìtlení a dal�í konkretizace této spoleè-
né víry. Rozsah spoleèné víry se ukazuje
v ekumenickém dialogu.

Je nesnadné urèit obsah víry mormonù.
Víra nìkterých pøíslu�níkù tohoto spoleèen-
ství je jednoduchá a spí�e citová. S podrob-
nou znalostí kanonických textù a nauk se
setkáváme vzácnì. Závaznými texty jsou
kromì Bible (spí�e v rozsahu palestinského
kánonu pøijímaného protestantskými círk-
vemi) je�tì Kniha Mormon, Kniha nauk
a smluv a Drahocenná perla. Prostøedníkem
mimobiblických údajných zjevení má být
prorok Joseph Smith (1805 � 1844). Zjevení
v�ak pokraèuje a mù�e být rozvíjeno i v bu-
doucnosti. Nìkteré star�í výpovìdi poklá-
dané za zjevené se u� nepøipomínají. Nìkdy
se star�í zjevení korigují novìj�ími.

Pokus o shrnutí hlavních zásad Církve
Je�í�e Krista posledních dnù pøedstavuje
kniha Studium èlánkù víry z roku 1899. Je-
jím autorem byl James E. Talmage. Je do-
dnes, tedy více ne� sto let, jen s men�ími
úpravami uznávaným, v�dy znovu vydáva-
ným souhrnem mormonské vìrouky. Jde
vlastnì o pøedná�ky, které komentují tøináct
mormonských èlánkù víry, je� mìly být for-
mulovány u� Josefem Smithem.

Bùh?
První Smithùv èlánek víry je tradiènímu
køes�anovi povìdomý: Vìøíme v Boha,
vìèného Otce a Syna jeho Je�í�e Krista
a Ducha svatého. Pøipomíná èlánky kréda
vìnované jednotlivým osobám Bo�í Trojice.
Teprve Talmagùv výklad ukazuje, �e je to
slo�itìj�í. Velkou vedoucí radu v�ehomíra
tvoøí tøi osobnosti, Bùh, Je�í� Kristus
a Duch svatý. Má jít o tøi samostatné bytos-
ti, je� jsou zajedno ve vùli a v jednání, nejde
v�ak - jak se výslovnì øíká - o �ádnou mys-
tickou jednotnost v podstatì. Lze tedy øíci,
�e �idovský (té� islámem zdùrazòovaný)
monoteismus, v tradièním køes�anství roz-
vinutý v pojetí trojjediného Boha, se zde
posouvá a� smìrem k triteismu, tedy ke kon-
cepci tøí bo�ských bytostí. Triteismus
ov�em bývá nìkdy vyèítán i køes�anství.

Mormonské pojetí bo�ské skuteènosti
v�ak jde je�tì dále. Nìkteré dal�í aspekty
této nauky jsou v knize Studium èlánkù víry
jen naznaèeny, a to spí�e v pøílohách ne�
v hlavním textu. To, �e Bùh je Otcem, nezna-
mená jen, �e je stvoøitelem, ani jen jakési
duchovní otcovství. Vzhledem k Je�í�i Kris-
tu se výslovnì øíká: � Bùh jest vìèným Ot-
cem, jej� oznaèujeme oslaveným titulem

�Otec má tìlo z masa a kostí, tak hmatatelné jako èlovìk;
a takté� i Syn; ale Duch svatý nemá tìlo z masa a kostí, nýbr�
jest to osobnost duchovní.�

Kniha nauk a smluv, oddíl 130, 22.
Ilustrace z dìtské publikace Pøíbìhy z Knihy Nauky a smluv.

�Elohim�, tj. doslovný
Otec na�eho Pána a Spa-
sitele Je�í�e Krista a du-
chù lidstva. Elohim jest
Otec v ka�dém smyslu,
v nìm� jest takto Kristus
oslavován a zøejmì jest
On otcem duchù. Ov�em
takové doslovné otcov-
ství vy�aduje také matku.
Co se týèe Je�í�ova tìla,
jsou jeho doslovnými ro-
dièi Elohim a Maria. Do-
slovné otcovství vy�adu-
je matku ov�em také ve
vztahu Krista jako ducha
k Otci je�tì pøed vtìlením.
O ní v èláncích víry není
øeè, ale v nìkterých jiných
textech, napø. v nìkterých
bohoslu�ebných písních
mormonù se vyskytuje. To
pak je ale dal�í bo�ská po-
stava.

Ke zmínìným odli�nostem mormonské
nábo�enské nauky od tradièní køes�anské
víry mù�eme pøièíst je�tì pøesvìdèení, �e
bytost oznaèovaná ve Starém zákonì jako
Bùh nebo Pán, tedy �Jehovah� (jak uvádí
èeské znìní Studia èlánkù víry), je Je�í�
Kristus, ov�em ve své nebeské preexisten-
ci. Biblický Jahve (Hospodin - �Jehovah�)
je tedy doslovným synem �Elohima�. Kromì
toho se o dvou ze tøí bo�ských osobností,
toti� o Otci a o Synovi øíká, �e oba mají
hmatatelná tìla, nekoneènì èistá a doko-
nalá, ozáøená nadpomyslnou slávou, ale
pøesto jsou to tìla z masa a kostí. Pouze
Duch svatý nemá tìlo a je duchovní osob-
nost. Na té�e stranì o nìkolik øádkù ní�e se
øíká, �e nehmotná osobnost nemù�e existo-
vat, proto�e obì slova tohoto výrazu si od-
porují. Nechme v�ak tuto nesnáz otevøenou.

Ohlednì lidí poslu�ných evangeliu ci-
tuje Talmage knihu Nauk a smluv, která øíká:
Proto, jak je psáno, jsou bozi, dokonce sy-
nové Boha. A proto se pak mohou lidé na
cestì vìèného pokroku a zdokonalování
jako vzkøí�ené a oslavené bytosti stát rodièi
duchovních potomkù. Smíme si tedy z tìch-
to náznakù odvodit, �e Elohim s bo�skou
matkou zplodili mno�ství duchù, mezi nimi
i biblického Hospodina a nás lidi jako jeho
ménì dokonalé bratry (a sestry?) s tím, �e
po lidském �ivotì v poslu�nosti evangeliu
a po oslavení se mù�eme té� stát bohy
v plném smyslu a duchovními rodièi? To by
mo�ná nìkteøí mormoni popøeli, ale takto
jejich okolí dovádí náznaky do dùsledkù.

Rozhodnì mù�eme øíci, �e mormonství
se od �idovského a bì�ného køes�anského
monoteismu odli�uje. Odmítá sice ostøe po-
hanství a modloslu�ebnictví, ale jde v nìm
o triteismus, snad i jakýsi polyteismus.
K tomu je ale nutno hned dodat, �e i kdy�
se uva�uje o rùzných bo�ských bytostech,
uctívání smìøuje k Bohu v biblickém
a tradièním smyslu, tedy k Otci, Synu a Du-
chu svatému. Toto pojetí se nìkdy oznaèu-
je jako henoteismus1 nebo monolatrie. Ve
Starém zákonì najdeme také texty henoteis-
tického ra�ení2, i kdy� èistý monoteismus
silnì pøevládá. Teologové køes�anských
církví se s henoteismem vyrovnávají rùznì.
Mormoni tento aspekt Bible silnì zdùraz-
nili.

Spása
Druhým bodem, jeho� si chceme v�imnout
pøi srovnávání mormonského pøesvìdèení
s tradièním køes�anstvím, je cesta, jí� do-
spíváme k duchovnímu cíli. Druhý èlánek
víry øíká, �e v�ichni lidé budou trestáni za
své vlastní høíchy a nikoliv za pøestupek
Adamùv. Tím se vlastnì mormoni pøipojují
k výhradám souèasných teologù katolické,
pravoslavné i protestantské tradice vùèi
nauce o tzv. dìdièném høíchu. I mormoni to
chápou tak, �e jde spí�e o dùsledky prvot-
ního høíchu, pøedev�ím smrt, lépe øeèeno
zrození do smrtelných tìl a spolu s tím ne-
soulad mezi lidmi a pøírodou.  Nemù�eme tu
zacházet do vìrouèných jemností. Musíme
ale poznamenat, �e pøinejmen�ím v kazatel-
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ské a katechetické praxi tradièních církví se
setkáváme s pøedstavou, �e se �dìdí� høích
a tedy i vina. John Taylor, jeden z prezidentù
mormonské církve dokonce (podle Talmage)
velkoryse uèí o vlivu Kristovy smírné obì-
ti: (Kristus) � otevøel brány do království
nebeského, nejen pro v�echny vìøící, ji�
jsou poslu�ni zákonù Bo�ích, ale pro více
ne� polovinu lidské rodiny, toti� onìch,
kteøí zemrou døíve, ne� dosáhnou let zod-
povìdnosti, i pro pohany, je� zemøeli bez
zákona a budou jeho prostøednictvím i bez
zákona spaseni�

Tøetí z èlánkù víry øíká, �e smírnou obìtí
Kristovou mù�e býti spaseno celé lidstvo
dodr�ováním zákonù a naøízení evange-
lia. Kristova obì� je tedy zøejmì základem

spásy, kde�to dodr�o-
vání zákona a naøízení je
zpùsobem, jak spása
takto zalo�ená vstoupí
do konkrétního �ivota.
Dal�í èlánek uvádí ètyøi
�naøízení evangelia�:
víru v Pána Je�í�e Kris-
ta, pokání, køest pono-
øením a vlo�ení rukou
pro dar Ducha svatého.
K nim mù�eme na zá-
kladì dal�ího výkladu
u Talmage pøipojit také
Veèeøi Pánì. I kdy� tedy
cesta spásy podle mor-
monù zahrnuje vnitøní
postoje kajícnosti a dù-
vìry v moc Kristovy
obìti, závisí také na
obøadech. Potvrzuje se
to v pátém èlánku víry,
který øíká výslovnì:
Vìøíme, �e èlovìk musí
býti povolán od Boha
zjevením a vzkládáním
rukou tìch, kteøí mají
plnou moc kázati evan-
gelium a v jeho naøíze-
ních úøadovati.

Studium èlánkù ví-
ry potvrzuje alespoò re-
lativní závislost spásy
na nábo�enské instituci
a jejích obøadech, kdy�
øíká: Existence tìchto
úøedníkù a zvlá�tì je-
jich èinnost pod Bo�ím
vedením a mocí jsou
v�dy pova�ovány za vý-
znaènou charakteris-
tiku církve, za zkou�ku,

jí� jest mo�no urèiti správnost nebo ne-
správnost Bo�ího splnomocnìní. � Hleda-
je proto pravou církev, musí ka�dý hledati
organizaci, obsahující ustanovení, jaká
byla za dob Kristových, a to jsou: úøady
apo�tolù, pastýøù, biskupù, star�ích, knì�í,
uèitelù a jáhnù� Svatí posledních dnù se
svou slo�itou mnohastupòovou hierarchií
jsou tedy podle svého vlastního pøesvìd-
èení pravou církví. Je to obnovená, znovu
ustavená církev toto�ná s tou, ji� zalo�il Je�í�
Kristus mezi �idy.

Mù�eme shrnout, �e spása je i v mor-
monském pojetí køes�anství darem shùry,
ale cestou k jejímu pøijetí není víra, popøí-
padì �ivá víra, která se projevuje láskou.
Víra jako�to pøesvìdèení a jako�to dùvìra

se oèekává, ale je plnìním jednoho z naøízení
vedle ostatních. Tato naøízení zahrnují
i hlásání, obøady a jiné úøadování reprezen-
tantù jediné pravé církve, Církve Je�í�e Kris-
ta Svatých posledních dnù.

V tradièním køes�anství se tak nezdù-
razòují obøady a vazba spásy na církev jako
instituci. Díky ekumenickému dialogu se
dnes církve vrátily k pùvodní zvìsti (a na-
uce), podle ní� jsme spaseni milostí skrze
víru, ne ze skutkù zákona. V minulosti a do
jisté míry i dnes je mormonskému pojetí blíz-
ko církev øímskokatolická. Zvlá�tì, kdy� se
po zakolísání v �edesátých letech postup-
nì vrací ke ztoto�nìní sebe samé s plností
církve Kristovy. Za konstitutivní prvky círk-
ve pova�uje biskupské uspoøádání a funkci
pape�e.

Podobnì jako øím�tí katolíci i mormoni
mají systém stupòù se stejnými (jáhni, knì�í,
biskupové, patriarchové) i odli�nými (uèi-
telé, sedmdesátníci, vysocí knì�í) názvy.
V èele je podobnì prezident církve, pøed-
sedající patriarcha, pøedsedající knìz nad
vysokým knì�stvím církve, �ivý prorok.
Oznaèuje se za hlavu církve a øíká se o nìm
podle Knihy nauk a smluv: � co�koli on
svá�e na zemi, bude svázáno na nebesích
a co�koli rozvá�e na zemi, bude rozvázáno
v nebesích.

Ekumenismus zatím ne
Lze shrnout, �e mormonství se li�í v pra-
menech, o nì� se víra opírá, v pojetí Boha
a v cestì spásy, pøièem� v druhých dvou
bodech jde o zvýraznìní urèitých tendencí,
pøítomných v judeokøes�anské tradici, které
jsou v tradièním køes�anství spí�e na okraji
nebo potlaèeny. Míra shody neumo�òuje
v souèasnosti ekumenické vztahy. Je v�ak
mo�ný vzájemný respekt nejen jako obèan-
ská tolerance, ale i ve smyslu dialogu mezi
vírami. Tradièní køes�anství je snad zatím
pro mormony poøád odpadlým, mrtvým
køes�anstvím a souborem rozhádaných
sekt. Církevní køes�anství mù�e uva�ovat,
v èem by mormoni pro nì mohli být pod-
nìtem.

n

Poznámky
1 Henoteismus nevyluèuje existenci jiných bohù, ale uctí-

vá jen jednoho (proto té� jiný název: monolatrie).
2 Napø. �V shromá�dìní bohù postavil se Bùh...� (Bible,

�alm 82,1)

Èlánky víry Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù

1 Vìøíme v Boha, vìèného Otce, Jeho Syna Je�í�e Krista
a Ducha svatého.

2 Vìøíme, �e v�ichni lidé budou trestáni za své vlastní
høíchy a nikoliv za pøestupek Adamùv.

3 Vìøíme, �e smírnou obìtí Kristovou mù�e byt spaseno
celé lidstvo dodr�ováním zákonù a naøízení evangelia.

4 Vìøíme, �e základní principy a naøízení evangelia jsou
tyto: za prvé, víra v Pána Je�í�e Krista, za druhé, pokání, za
tøetí, køest pohrou�ením do vody na odpu�tìní høíchù, za
ètvrté, vkládání rukou pro dar Ducha svatého.

5 Vìøíme, �e èlovìk musí být povolán Bohem buï pro-
støednictvím zjevení nebo vkládáním rukou tìch, kteøí mají
plnou moc kázat evangelium a úøadovat v jeho naøízeních.

6 Vìøíme v tuté� organizaci, která byla za dnù Kristových,
toti� v apo�toly, proroky, knìze, uèitele atd.

7 Vìøíme v dar jazykù, proroctví, zjevení, vidìní, uzdravo-
vání, vykládání jazykù atd.

8 Vìøíme, �e Bible je slovo Bo�í, pokud je správnì pøe-
lo�ena; také vìøíme, �e Kniha Mormonova je slovo Bo�í.

9 Vìøíme v�emu, co Bùh ji� zjevil, v�emu, co nyní zjevuje,
a vìøíme, �e zjeví je�tì mnoho pozoruhodných a dùle�itých
vìcí týkajících se království Bo�ího.
10 Vìøíme v doslovné shromá�dìní Izraele a ve znovuzøízení
deseti kmenù; �e Sion bude zøízen na americkém kontinentu;
�e Kristus bude osobnì panovat na Zemi a �e Zemì bude
obnovena a obdr�í svou rajskou nádheru.
11 Domáháme se práva ctít Boha v�emohoucího podle své-
ho svìdomí a dopøáváme v�em lidem toté� právo, aby uctívali
jakkoliv, kdekoliv a cokoliv podle svého svìdomí.
12 Vìøíme, �e máme respektovat prezidenty, krále, vladaøe
a magistráty, �e máme dodr�ovat zákony, ctít je a podporovat.
13 Vìøíme, �e máme být poctiví, vìrní, èisté mysli, dobroèin-
ní a ctnostní a �e máme prokazovat dobro v�em lidem. Dalo
by se øíci, �e se øídíme uèením apo�tola Pavla �Vìøíme v�e,
doufáme ve v�e�. Mnoho jsme ji� vytrpìli a doufáme, �e
budeme schopni snést v�e. Tou�íme po v�em, co je ctnost-
né a krásné, co se tì�í dobré povìsti nebo je chvályhodné.

Josef Smith
Èlánky víry poprvé vy�ly v Církevních novinách 1. 5. 1842

Doc. ThDr. Ivan O. �tampach (*1946) je vedoucím ka-
tedry religionistiky a filosofie na Fakulte humanitnich
studií Univerzity Pardubice.
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SVOBODNÉ ZEDNÁØSTVÍ
A MORMONI

Mormonská teologie i chrámová praxe èerpají z tradic svobodných zednáøù

Tomá� Novotný

Tìsnì pøed tím, ne� byl zabit rozvá�nìným davem, zvedl zakladatel mormonské církve Joseph Smith
Jr. ruce nad hlavu a zvolal: �Ó, Pane, mùj Bo�e...� Pro nezasvìceného diváka to mohl být výraz
zoufalství anebo také zaèátek modlitby k Bohu o pomoc. Mo�ná v�ak tato ètyøi slova v sobì skrývají
daleko víc.

t é m a

Sedmého èervna 1844 vydali kritiètí vy-
znavaèi Josepha Smitha zvlá�tní èíslo èa-
sopisu �Nauvoo Expositor�, v nìm� se za-
bývali svými výhradami vùèi tomuto nábo-
�enskému vùdci. Vedle propagace poly-
gamie jim na nìm vadily pøedev�ím jeho
bezohledné praktiky a touha po svìtské
moci, která na�la projev v jeho kandidatuøe
na prezidenta Spojených státù.

Smitha takovýto postoj jeho bývalých
obdivovatelù pochopitelnì rozlítil a vyu�il
své pozice starosty mormonského mìsta
Nauvoo (tehdy tøikrát vìt�ího ne� Chica-
go) a dal vydavatelství i celý náklad èaso-
pisu znièit. Pøekvapivì se v�ak díky jiným
politickonábo�enským tlakùm tento svévol-
ný èin stal záminkou ke Smithovì zatèení.
Smith byl toti� trnem v oku nejen svým
nábo�enským odpùrcùm, ale mìl vzhledem
ke své politické anga�ovanosti øadu kritikù
i na politické scénì. Kromì toho si zásadnì
znepøátelil i celou hierarchii svobodných
zednáøù.

Kdy� se toti� Smith stal svobodným zed-
náøem a do zednáøské ló�e v Nauvoo se za-
èali hlásit i mnozí dal�í mormoni, stala se
tato ló�e mnohonásobnì nejvìt�í ló�í ve

státì. Smith v�ak zavádìl ve své ló�i nej-
rùznìj�í novinky a nebyl ochoten se podøídit
jinak velice pøísné kázni v zednáøských
strukturách. V dùsledku toho do�lo k ostré
roztr�ce mezi mormonskými a ostatními
èleny zednáøské organizace a této ló�i byla
zakázána èinnost.

Roztrpèení bylo tak silné, �e dokonce a�
do roku 1984 bylo pro zednáøe (jinak nábo-
�ensky velice tolerantní, a� bezbøehé) zcela
striktnì zakázáno pøijmout za èlena jakého-
koli mormona. Proto ani není divu, �e kdy�
se jednoho dne objevil ve vìzení dav roz-
hodnutý Josepha Smitha a jeho bratra Hy-
ruma lynèovat, mezi nejaktivnìj�ími orga-
nizátory byli právì èlenové sousední �pra-
vovìrné� zednáøské ló�e.

 Kdy� u� byl Hyrum zabit a dav se sou-
støedil na Josepha, zakladatel mormonského
nábo�enství zpozoroval, �e v davu jsou lidé,
které znal jako svobodné zednáøe. A tak se
snad domníval, �e kdy� se jim pøedstaví jako
spoluzednáø, budou s ním mít slitování.
V zednáøských kruzích je toti� prý uèeno, �e
kdy� se nìkterý z èlenù dostane do potí�í,
má zvednout ruce nad hlavu s lokty do pra-
vého úhlu a zvolat: �Ó, Pane, mùj Bo�e, co�

není pomoci pro syna vdovy?� a spoluzed-
náøi mu mají pøispìchat na pomoc. (Podle
nìkterých svìdkù Joseph zvolal celou tuto
vìtu, nejenom první ètyøi slova.). Av�ak ani
toto gesto Josephovi nepomohlo a byl také
zabit.

Zednáøi v�ak vyèítali Josephu Smithovi
nejen jeho neposlu�nost vedení. Kamenem
úrazu bylo i to, �e kdy� se Smith rozhodl
zavést v roce 1842 pro èleny mormonské
církve tajné zasvìcovací obøady, dal se (mír-
nì øeèeno) �inspirovat� zasvìcovacími ob-
øady svobodných zednáøù.

A tak mormoni pøi chrámových obøa-
dech zaèali provádìt mnohé typické prvky
zednáøských obøadù: zvlá�tní podání ruky
velice podobná zednáøským, stejné �pro-
cházení oponou�, pøivolávání na sebe tres-
ty proøíznutí hrdla a vyhøeznutí vnitøností
(kdyby prozradili cokoliv z obøadù) stejný-
mi gesty jako zednáøi, objetí stejným ob-
jetím �pìti bodù pøátelství�, (dotknutí vnitø-
ními stranami pravých chodidel a kolen, pra-
vou stranou hrudníku, levou rukou zad a
ucha ústy) atd. atd. I celé oddíly odøíkávané
liturgie jsou témìø toto�né.1

Stejnì tak i speciální spodní prádlo (tzv.
garment), které pøi svém zasvìcení ka�dý
mormon dostává, má na sobì znaky typic-
ké pro svobodné zednáøe: na levé stranì
hrudi kru�idlo a na pravé stranì úhelník.

Pøesto mormoni vìøí, �e zasvìcovací
obøady byly Josephu Smithovi zjeveny pøí-
mo od Boha. Nad tímto tvrzením v�ak není
mo�né se ubránit jistým pochybnostem,
zvlá�tì kdy� víme, �e své mormonské ob-
øady ustanovil Joseph Smith v roce 1842,
necelé dva mìsíce poté, co byl sám zasvì-
cen obøady zednáøskými (15. 3. 1842).

Ostatnì i samotný základní pøíbìh Jo-
sephùv, vyprávìjící o uschovaných zlatých
deskách s dávnými zápisy nápadnì pøipomí-
ná základní zednáøskou legendu o Enocho-
vi, který dostal za úkol zapsat tajné uèení

SVOBODNÉ ZEDNÁØSTVÍ
A MORMONI

Vìzení v Carthagu (stát Illinois), kde byli lynèováni bratøi Hyrum a Joseph Smithovi.

Foto: biskup George E. Anderson (1860 - 1928),  pøevzato z èasopisu Liahona, 2/1997.
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Tento obrázek Josepha Smitha (1805 - 1844) jako
zbo�ného mladíka je patrnì nejoblíbenìj�ím zpodob-
nìním zakladatele Církve Je�í�e Krista Svatých po-
sledních dnù.

na zlaté desky a skrýt je do kamenné klen-
by. Tam je pak objevil �alomoun pøi stavbì
chrámu a mohl navázat na starou moudrost,
takto uchovanou.

Tak bychom mohli ve výètu paralel mezi
mormonismem a svobodným zednáøstvím
pokraèovat. Nejdùle�itìj�í v�ak je si polo�it
otázku, co nám vypovídají o pùvodu tohoto
uèení. Vysvìtlení ze strany mormonù jsou
vìt�inou neuspokojivá. Nelze asi brát vá�nì
napø. jejich tvrzení, �e svobodní zednáøi ve
svých obøadech zachovali pùvodní staro-
vìkou duchovní tradici, a kdy� tedy Bùh
Josephovi zjevil dokonalý obøad, li�il se od
zednáøského jen v tom, co zednáøi pøi mno-
haletém tradování pozmìnili.

Nezaujatý religionista se asi spí�e pøi-
kloní k názoru, �e nalézáme inspiraci mor-
monských legend i praxe ve svobodném
zednáøství (v�dy� Joseph Smith vyrostl
v zednáøské rodinì). V dùsledku toho si pak
polo�íme jisté otazníky nejen nad originali-
tou, ale i nad historicitou jistých událostí
v �ivotì Josepha Smitha a nad bo�ským pù-
vodem jím zavádìných nábo�enských
obøadù.  n

Poznámka
1 viz napø. http://www.helpingmormons.org/masendow.

htm nebo Tanner J + S, Mormonism - Shadow or Reality?
str. 484-492

Znovuzøízené evangelium pøi�lo do Èesko-
slovenska poprvé v bøeznu 1884, kdy� do
Prahy pøijel Thomas Biesinger z Lehi v Uta-
hu. Kázat veøejnì nebylo dovoleno, ale Bie-
singer se zapojoval do náhodných rozho-
vorù s lidmi, aby vyzkou�el jejich zájem uèit
se o novém nábo�enství. Nakonec pokøtil
Antonína Justa, který ho udal úøadùm. Bie-
singer byl uvìznìn a po propu�tìní byl ze
zemì vyho�tìn.

V roce 1928 byl tøiaosmdesátiletý Tho-
mas Biesinger povolán, aby se do Èesko-
slovenska vrátil na krátkou misii. V Praze
nav�tívil vládní a policejní úøedníky a �ádal

o povolení kázat. Kdy� nenarazil na
�ádný odpor, podal zprávu, �e ces-
ta je otevøená.

Kdy� byl star�í Biesinger uvol-
nìn, nebyl poslán nikdo, aby ho
nahradil. Sestra Franti�ka Brodilo-
vá, která poznala církev ve Vídni,
kde døíve �ila, napsala církevnímu
prezidentovi Heberu J. Grantovi
a po�ádala ho, aby do Èeskoslo-
venska vyslal misionáøe. Její �ádost
byla zodpovìzena pøíjezdem Arthu-
ra Gaetha, vysokého, energetické-
ho mladého mu�e.

V èervenci 1929 pøijel do Prahy
star�í John A. Widtsoe, který byl
tehdy èlenem kvora dvanácti apo�-
tolù a prezidentem evropské misie,
se skupinou církevních vedoucích
a pìti misionáøù. Brzy ráno 24. èer-
vence vystoupili na zalesnìný vr-
�ek u Karl�tejna. Kdy� slunce pro-
niklo de��ovými mraky, pronesl
president Windtsoe modlitbu za-
svìcující Èeskoslovensko pro mi-
sionáøskou práci. Oznámil zalo�ení
první misie ve slovanské èasti Ev-
ropy a ustanovil star�ího Gaetha
jako jejího prezidenta.

Teprve za øadu let se zjistilo, �e vrch se
u� od pradávna jmenuje Knì�í hora. Svatí
posledních dnù postavili na místì Widtsoe-
ovy modlitby pomník a ka�dý rok ho nav�tì-
vují.

6. dubna 1930, pøesnì v dobì stého vý-
roèí zalo�ení Církve Je�í�e Krista Svatých
posledních dnù, se v Praze konalo církevní
shromá�dìní. Zúèastnilo se ho 53 lidí. Toto
shromá�dìní bylo poèátkem bohoslu�eb
Církve v èeském jazyce. V té dobì mìla ji�
200 èlenù a misionáøi vydávali mìsíèník,
zvaný Hvìzdièka.

Poèet èlenù Církve rostl pomalu. Eko-
nomické tì�kosti velké hospodáøské krize
omezovaly poèet misionáøù slou�ících po
celém svìtì. Av�ak nehledì na krizi a pøed-
sudky misie uèinila urèitý pokrok. V únoru
1933 byly vyti�tìny tøi tisíce výtiskù Knihy
Mormon v èe�tinì. Bìhem deseti let pøed
válkou bylo pokøtìno 128 obèanù Èesko-
slovenska.

V kvìtnu 1933 bylo zorganizováno první
èeské pøedsednictvo odboèky. Jako první
rádce v Praze byl povolán Josef Roháèek.
Pøed druhou svìtovou válkou byly zalo�eny
dal�í odboèky v Brnì a v Mladé Boleslavi -
Kosmonosích.

Po deseti letech misionáøské slu�by -
tøech v Nìmecku a sedmi v Èeskosloven-
sku - byl Arthur Gaeth uvolnìn. V roce 1936
se prezidentem Èeskoslovenské misie stal
Wallace Toronto.

Církev v Èeskoslovensku zapustila ko-
øeny v období míru, ale u� v roce 1933 se
zaèaly objevat pøíznaky budoucího váleè-
ného konfliktu. S narùstajícím napìtím
rychle klesal poèet køtù. První pøedsednic-
tvo nakonec v obavì o bezpeènost misio-
náøù rozhodlo, �e odejdou do �výcarska.
Èeskoslovenská vláda zakázala v�echna
veøejná shromá�dìní a misie byla v záøí 1938
uzavøena.

Struèná historie mormonské misie na území Èeskoslovenska

Dana Øezníèková

Od samého zaèátku Církev Je�í�e Krista Svatých posledních dnù
kladla dùraz na misijní èinnost. První misionáø - mlad�í bratr zakla-
datele Samuel Smith - byl vyslán ji� roku 1830. Po více ne� pùlsto-
letí dorazila misie i do Èech. Ale trvalo je�tì dal�í století, ne� se
misijní práce v srdci Evropy rozbìhla naplno.

SVATÍ
V NA�Í ZEMI
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V øíjnu se prezident Toronto do Èesko-
slovenska vrátil a povìøil místní vedoucí
(Jaroslava Kotulána v Brnì a Josefa Roubíè-
ka v Praze) zodpovìdností za èinnost od-
boèek do doby, ne� se vrátí misionáøi.
V únoru 1939 byly pøelo�eny a vyti�tìny
Èlánky víry Jamese E.Talmage.

Bìhem váleèných let vìdìl Josef Rou-
bíèek, zastupující prezident misie, o osm-
desáti �esti èlenech, kteøí v zemi je�tì �ili.
Podporoval jejich víru a odvahu uprostøed
strádání, nièení a strachu.

Materiální pomoc Spojených národù
(UNRRA), která pøi�la r. 1945 po válce do
Evropy, pocházela v podstatné èasti z cír-
kevních skladù, kde se øadu let pøipravova-
la.

Bìhem války se uskuteènilo deset køtù.
28. èervna 1946 se do Èeskoslovenska vrá-
tili tøi misionáøi, vèetnì Wallace Toronta,
který nebyl nikdy uvolnìn z místa preziden-
ta. Èlenové museli na toto opìtovné setkání
èekat sedm dlouhých let.

Bìhem tøí let po skonèení druhé svì-
tové války vstoupilo do Církve 149 èlenù.
Svobodné Èeskoslovensko v�ak nepøe�ilo
dlouho. Komunistický pøevrat v únoru 1948
v�echno zmìnil. Misionáøi se ocitli pod
dohledem Státní bezpeènosti. Policie zaká-
zala vydávání èasopisu misie Nový hlas.

V roce 1949 zaèala komunistická vláda
omezovat misionáøe. Poèet køtù v�ak pøes-
to vzrostl z 28 v roce 1948 na 70 v roce 1949.

Na konci ledna 1950 zmizeli dva mi-
sionáøi. Jedenáct dnù nepodal nikdo zprá-
vu o jejich osudu. Byli uvìznìni za vstup
do zakázané pohranièní oblasti a obvinìni
ze �pioná�e. Komunistické úøady je propus-
tily z vìzení s podmínkou, �e v�ichni misio-
náøi budou evakuováni. Naøízením èesko-
slovenské vlády byla misie 6. dubna 1950
zlikvidována.

Èlenové se scházeli v soukromí. Byli
èasto zváni na Státní bezpeènost, která ur-
èovala, v jakém poètu se smìjí shroma�ïo-
vat. To se ale pochopitelnì nedodr�ovalo.
Jedné církevní konference se v bytì Jiøího

�nederflera zúèastnilo pøes padesát èlenù
- stropy to na�tìstí vydr�ely.

Pøi ka�dém shromá�dìní stávalo v ulici
auto, jeho� posádka bedlivì sledovala pøí-
chozí. Pøi ka�dém zazvonìní - kdy� si nì-
který z èlenù zapomnìl klíè - jsme trnuli, není-
li to náv�tìva StB. I kdy� èlenové nemohli
být veøejnì èinní, �ivot církve byl velice in-
tenzivní, obzvlá�tì od pøíchodu Jiøího �ned-
erflera do Prahy.

Tì�ké èasy mìly je�tì jeden klad. Do
Prahy pøijí�dìli jako turisté mnohé církevní
autority, tak�e èe�tí èlenové poznali osob-
nì øadu apo�tolù. Ka�dá z náv�tìv pøivezla
nìkolik málo výtiskù z knihy Mormon (z o-
bavy, aby nedo�lo ke kompromitaci zdej�ích
èlenù). Jedinì bratr Strobl (jeho rodina byla
pùvodem èeská) dokázal bez jakýchkoli ne-
snází vozit velké bra�ny plné této pro èleny
tak vzácné knihy. Poté, co byl v roce 1985
zasvìcen chrám ve Freibergu v Nìmecku,
poskoèil poèet køtù v Èeskoslovensku na
dvacet roènì.

Pro èleny Církve to byla neuvìøitelná
událost - chrám tak na dosah! A je�tì neuvì-
øitelnìj�í byla skuteènost, �e jsme tam v dobì
plného fungování totality mohli bez ja-
kýchkoliv problémù jezdit - v dobì, kdy
jsme mìli mnoho nesnází s èinností Církve
zde doma.

Po ètyøicetileté nepøítomnosti do Èesko-
slovenska v kvìtnu 1990 znovu vstoupili
misionáøi. 1. èervence 1990 Církev formálnì
znovuzøídila Èeskoslovenskou misii Praha
(nyní Èeská misie Praha). V èervnu 1991
zpíval v Obecním domì v Praze pìvecký
sbor �Mormon Tabernacle Choir� a záznam
koncertu vysílala televize po celé zemi.
V èervnu 1993 bylo v èe�tinì vydáno první
èíslo Liahony, oficiálního èasopisu Církve.

n

�Èeskou misii Praha� Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù

tvoøí 19 odboèek (sborù) v Èeské republice a 3 sbory na Slovensku. Nejvìt�í sbory
mají Praha a Brno. Sbory se scházejí vìt�inou v pronajatých prostorách - pouze v Praze
je kaple v misijním domì. První samostatná kaple bude otevøena na konci øíjna v Brnì.
Svatých posledních dnù je v Èesku asi 1 600, na Slovensku asi 200. V Èeské republice
pùsobí v souèasné dobì 49 misionáøù, ale jejich poèet bude ji� na podzim 2001 zvý�en,
i kdy� nedosáhne porevoluèního rekordu témìø 150 misionáøù. Na Slovensku je ke 14.
srpnu 2001 deset misionáøù. V èele misie stojí od èervence 2001 prezident C. Richard
Chidester.

Zdenìk Vojtí�ek, na základì zdrojù misijní kanceláøe

PhDr. Dana Øezníèková (*1926) má humanitní vzdìlání
(klasické jazyky a dìjiny umìní) a zabývala se informa-
tikou. Nyní je na odpoèinku.

Jiøí �nederfler.
Foto: Marvin K. Gardner, Liahona, 9/1997

Nábo�enský �ivot
svatých posledních dnù
v komunistickém Èeskoslovensku

byl silnì ovlivnìn pùsobením preziden-
ta Jiøího �nederflera (* 1932). Jiøí �neder-
fler vyrùstal v Plzni a zde také ve svých
�estnácti letech pøi�el do styku s ame-
rickými misionáøi svatých posledních
dnù. V rybníku za Plzní pak byl v den
svých 17. narozenin pokøtìn.

Celý jeho dal�í �ivot byl soustøedìn
na pololegální èi ilegální slu�bu svatým.
Kvùli víøe strávil dva roky u PTP a byl
nesèetnìkrát vyslýchán pøíslu�níky StB.
V roce 1975 byl povolán jako prezident
èeskoslovenského okrsku církve. Po ce-
lou dobu v jednání s komunistickými
úøady usiloval o získání povolení nábo-
�enské èinnosti.

Výzmnamným pro Jiøího a Olgu �ne-
derflerovy byl rok 1979 - mohli poprvé
vycestovat ke zpeèetìní do chrámu v Salt
Lake City. Od roku 1985 pro èeské svaté
slou�í chrám v nìmeckém Freibergu.

Úsilí prezidenta �nederflera o získání
oficiálního statutu pro jeho církev bylo
úspì�nì zavr�eno a� po �sametové revo-
luci� - v bøeznu 1990. Od roku 1991 byl
�nederfler ustanoven chrámovým prezi-
dentem ve Freibergu - tedy právì v dobì,
kdy do tohoto chrámu jezdila øada sva-
tých ze socialistických zemí poprvé od
pádu �elezné opony. - Po ètyøech letech
se �nederflerovi vrátili do Prahy.

Podle èasopisu Liahona, záøí 1997,
sestavil Zdenìk Vojtí�ek



22

POMOCNÉ
SDRU�ENÍ �EN

Svatí posledních dnù byli v�dy známi svým zájmem o pùvodní oby-
vatelstvo Ameriky, o nìm� vìøí, �e je potomstvem dávných Izrael-
cù. První ètyøi mormon�tí misionáøi k Indiánùm byli vysláni ji� v roce
1830. - Dnes tento zájem dokládá existence svìtovì proslulého
souboru etnických tancù a hudby �Generace Lamanitù�, který tvoøí
studenti mormonské Univerzity Brighama Younga. Tento soubor
vystoupil 4. kvìtna 1995 i v Praze. - Na fotografii je scéna z Orlího
tance.      Foto: Oliver House, BYU

t é m a

Proroka doprovázeli star�í John Taylor
a Willard Richards. Tato skupina si zvolila
jméno Pomocné sdru�ení �en v Nauvoo,
pozdìji se oficiálním názvem stalo Pomoc-
né sdru�ení �en Církve Je�í�e Krista Svatých
posledních dnù.

V protokolu o zahajovacím shromá�dìní
Pomocného sdru�ení èteme: �Slova se ujal
prezident Smith a objasnil úèel sdru�ení: toto
sdru�ení sester má povzbuzovat bratry
v Církvi k dobrým skutkùm, starat se o potøe-
by chudých, vyhledávat ty, jim� je zapotøe-
bí jejich dobroèinnosti a poslou�it jim tak,
jak to potøebují, má pomáhat pøi udr�ování
mravnosti, posilovat ctnosti celku a u�etøit
tím Star�ím v Církvi starosti o tyto vìci, aby
mohli vìnovat své síly ostatním svým po-

vinnostem pøi veøejném vyuèování.� Jako
motto si Pomocné sdru�ení zvolilo slova:
�Láska nikdy nepomíjí.�

Vùdcové církve nabádali a nabádají
�eny, aby projevovaly dobroèinnost bez
ohledu na vyznání èi národnost, staraly se
o chudé a nemocné, spolupùsobily na
zlep�ování morálky a upevòování v�ech
ctností spoleèenského �ivota, pozvedly
�ivotní úroveò na vy��í stupeò; roz�iøova-
ly a zvy�ovaly vzdìlání �en a podmínky je-
jich èinnosti, aby pìstovaly lásku k nábo-
�enství, vzdìlání, kultuøe a jemnosti mravù.

Pomocné sdru�ení �en v Nauvoo v poè-
tu nìkolika pøítomných èlenek bylo poèát-
kem celosvìtového sesterství, jeho� poèet
dnes dosahuje miliónù. Pomocné sdru�ení
je organizováno ve v�ech národech svìta,
kde je Církev Je�í�e Krista Svatých posled-
ních dnù.

V roce 1888 se Pomocné sdru�ení stalo
výsadním èlenem Národní rady �en v USA.
V bøeznu tohoto roku referovala generální
pøedsedkynì sestra
Richardsová na Prv-
ním mezinárodním
�enském snìmu o èin-
nosti 22 tis. èlenek Po-
mocného sdru�ení ze
400 místních organi-
zací. V tu dobu Po-
mocnému sdru�ení
patøilo mnoho sálù, ve
kterých se �eny schá-
zely, a jejich majetek se
odhadoval na 95 tis. $.
Sestry uskladòovaly
na sýpkách velké
mno�ství obilí jak na
setí, tak pro pomoc
v pøípadì nouze a po-
máhaly v péèi o ne-
��astné v nemocech.
Nemocnice Deseret
byla pod vedením Po-
mocného sdru�ení.

Podporovaly prùmysl, stejnì jako vzdìlá-
vání a kulturu.

Dobroèinná èinnost byla nadále hlav-
ním úkolem Pomocného sdru�ení, které
vlastnilo dobytek, pozemky a obchody
s odìvy, a výnosy z nich pomáhaly po-
tøebným. Obilí bylo poskytnuto tìm, kteøí
pøe�ili zemìtøesení v San Franciscu v roce
1906 a po�kozeným za I. svìtové války.
Bìhem II. svìtové války sestry �ily a vìno-
valy tisíce kusù �atstva a pokrývek do
ústøedního biskupského skladu, a tím bylo
mo�no pomoci evropským svatým po válce.
�eny shroma�ïovaly balíèky první pomo-
ci, vytøídily více ne� 500 tis. kusù �atstva
k rozdìlení mezi svaté v Evropì. Pomocné
sdru�ení dokázalo, �e nábo�enství a slu�ba
je toté�.

Poèet èlenek Pomocného sdru�ení do-
sáhl 1,6 mil. v 89 zemích a 16 územích.

Cíle Pomocného sdru�ení:
1. Posilovat víru v Pána Je�í�e Krista

a vyuèovat naukám království Bo�ího
2. Zdùrazòovat bo�skou hodnotu ka�dé

sestry.
3. Pou�ívat pravou lásku a peèovat o po-

tøebné.
4. Posilovat a ochraòovat rodiny.
5. Slou�it ka�dé sestøe a podporovat ji.
6. Pomáhat sestrám, aby se plnì úèastnily

na po�ehnáních knì�ství.
n

Struènì o nejstar�í �enské organizaci na svìtì

Helena Nováková

Pomocné sdru�ení bylo zalo�eno prorokem Josephem Smithem
17. bøezna 1842 v Nauvoo v Illinois. Stalo se tak za úèasti 18 �en.

POMOCNÉ
SDRU�ENÍ �EN

Pomocné sdru�ení v Èechách

V Èeskoslovensku bylo Pomocné sdru-
�ení ustaveno 24. dubna 1931, necelé dva
roky po zalo�ení ès. misie Církve Je�í�e
Krista Svatých posledních dnù.

Na první schùzce sdru�ení bylo pøí-
tomno 5 èlenek. Pozdìji poèet èlenek
rostl a stále roste. V dal�ích letech rùstu
sdru�ení byl ustanoven sociální výbor,
který zji��oval potøeby rodin a rozho-
doval o poskytnutí pomoci. Sdru�ení
poøádalo bazary a jejich výnosy byly
pou�ity na pomoc potøebným.

Tisíce korun, které �eny vybraly a zís-
kaly pøi bazarech a zábavních akcích atd.
bylo rozdìleno mezi potøebné. Ka�do-
roènì bylo z tohoto fondu o Vánocích
obdarováno mnoho rodin.

Práce Pomocného sdru�ení byla pøe-
ru�ena celkem dvakrát: II. svìtovou vál-
kou na 7 let, podruhé 6. dubna 1950 - to
bylo na dobu 40 let. Dne 2. kvìtna 1990
pøijel nový misijní prezident spolu s mi-
sionáøi. Man�elka misijního prezidenta
Barbara Windrová zaèala ihned s Pomoc-
ným sdru�ením spolupracovat a pomá-
hat sestrám v jejich rùstu.   hn

Helena Nováková (* 1933) je pracovnice rozhlasu na
odpoèinku.
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KAUZA
HOFMANN

Pøípad zloèince, který vydìlával na neochotì pøiznat si pravdu

Tomá� Novotný

Písemné materiály z doby vzniku jakékoli nábo�enské organizace,
dopisy zakladatele, archiválie, které dokreslují døevní doby - to v�e
je nesmírnì zajímavé nejen pro religionistické badatele, ale pøede-
v�ím pro vá�né zájemce z øad èlenù pøíslu�né organizace. Takové-
to listiny mají i svoji sbìratelskou hodnotu a mnozí movití vyznavaèi
jsou ochotni za takovouto relikvii zaplatit horentní sumy.

KAUZA
HOFMANN

t é m a

Není proto divu, �e kdy� se mladý mormon-
ský student Mark Hofmann zaèal zabývat
vyhledáváním dobových listin, týkajících
se poèátkù mormonského hnutí, pøineslo mu
to nejen slávu, ale i znaèný finanèní profit.
Tomuto velice schopnému mladíkovi se po-
daøilo v nejrùznìj�ích skladech, antikva-
riátech a archivech najít velikou øadu unikát-
ních dokumentù, dùle�itých pro nejranìj�í
mormonské dìjiny.

Hofmannovi v�ak stále chybìla skuteè-
ná �bomba� - co kdyby se mu podaøilo nalézt
nìjaký dokument samotného zakladatele
mormonismu Josepha Smitha? Nìjaký z jeho
rukopisù, o kterých se v církvi po léta vyprá-
vìlo, ale které nikdy nikdo nevidìl? Napøí-
klad vlastnoruèní Smithovy kopie zlatých
desek, které poslal k posouzení jistému pro-
fesorovi do Washingtonu, a které se pak
údajnì ztratily ...

Øíká se, �e kdy� nejde hora k Mohame-
dovi, musí jít Mohamed k hoøe. V Hofman-
novì pøípadì to znamenalo, �e kdy� se mu
tyto materiály nepodaøilo najít, rozhodl se
je sám vyrobit. Pøes své mládí byl zku�e-

Samozøejmì, �e se v�ak vtírá otázka, zda
nejvy��í pøedstavitelé mormonské církve
skuteènì mají takové nadlidské schopnos-
ti, kdy� nebyli schopni rozpoznat, �e vy-
dávají desetitisíce dolarù za kusy papíru vy-
robené jejich nehodným èlenem.

Hofmannovi v�ak nestaèila sláva a bo-
hatství toho, kdo nalezl nejvzácnìj�í ruko-
pisy mormonské historie. �el je�tì dál. Za-
èal vyrábìt rukopisy, které byly nìjakým
zpùsobem pro mormonskou církev trapné
a kompromitující. S tìmito �dokumenty� pøi-
�el jako oddaný èlen za vedením a pøedal
jim je s tím, �e by asi nebylo dobré, aby se
o nich nìkdo dozvìdìl. Nejznámìj�í z nich
se stal asi tzv. �Salamander letter�, dopis,
který mìl dokazovat, �e Joseph Smith vìøil
na lidové povìry a domníval se, �e mor-
monské zlaté desky hlídal démon v podobì
bílého salamandra. A mormonské vedení na
tuto hru pøekvapivì pøistoupilo. Nejen�e tito
mormon�tí pomazaní nepoznali, �e se jedná
o podvod, ale zaèali nepohodné dokumen-
ty od Hofmanna odkupovat a schovávat je
do tzv. prezidentského archívu.

Jak tomu bývá, tak dlouho se chodí se
d�bánem pro vodu, a� se ucho utrhne. Ne,
�e by mormon�tí vùdcové koneènì dostali
od Boha jasno, a rozpoznali, �e se jedná
o falzifikáty, ani se nedali na pokání a ne�li
s kù�í na trh tím, �e by ukázali veøejnosti to,
co pova�ovali za kompromitující materiály.
�lo spí�e o to, �e to Hofmann definitivnì
pøehnal. Rozhodl se toti� mormonskému
vedení prodat tzv. McLellinùv archiv.

McLellin byl jedním ze zakládajících
mormonù, který se v�ak pozdìji s mormon-
ismem roze�el. Ve svém archivu uchovával
materiály, jich� se mormonské vedení velice
obávalo. Archiv toti� kromì jiného obsa-
hoval dùkazy o nemravném �ivotì zakla-
datele Smitha. Proto pøedstavitelé mormonù
stáli o odkoupení tìchto materiálù.

Problém byl v�ak v tom, �e si Hofmann
vy�ádal od církve 185,000 dolarù na údajné
zakoupení tìchto dokumentù je�tì døíve,
ne� je staèil vyrobit. A nadto se pøes svoji
vynikající znalost mormonského prostøedí
v tomto pøípadì v jedné vìci pøepoèítal -
mormonské vedení toti� tyto dokumenty ve
svém archivu ukrývalo ji� od roku 1908.

A v této chvíli jinak suverénní Hofmann
(v�dy� se mu podaøilo oklamat i detektor
l�i!) zpanikaøil. Aby oddálil své odhalení,
zabil vlastnoruènì vyrobenou bombou
mormonského biskupa, který s ním tuto

ným archiváøem a historikem, tak�e znal
v�echny dobové nále�itosti - od typù papí-
ru, pøes inkoust a pøíslu�né sociálnì pod-
mínìné nepravidelnosti v angliètinì. Doká-
zal vyrobit tak dokonalé falzifikáty, �e napø.
dodnes existuje pøes sto jím údajnì naleze-
ných rukopisù, u kterých se doposud �ádné
svìtové laboratoøi ani historikùm nepodaøilo
urèit, zda jsou to originály, nebo je vyrobil
on sám.

Není tedy divu, �e se mu podaøilo okla-
mat nejrùznìj�í badatele, archiváøe a his-
toriky. Jinak by tomu v�ak mìlo být, kdy�
zaèal nosit své �objevy� vedení mormon-
ské církve. Podle mormonské vìrouky toti�
stojí v èele církve tzv. �ijící prorok, jen� je
stejnì jako jeho pomocníci obdaøen zvlá�t-
ním darem rozli�ování. Zcela jednoznaènì
to vyjádøil bývalý èlen tzv. kvóra dvanácti
ve vedení mormonské církve Bruce R. Mc-
Conkie ve své knize �Mormon Doctrine�:
�Dar rozli�ování duchù je vylit na pøedseda-
jící bratry..., aby rozpoznávali ve�keré dary
a duchy... A tak i my�lenky a zámìry srdce
se stávají zjevnými.�1

Vedle �Generace Lamanitù� je dal�í �výkladní skøíní� Církve Je�í�e Krista Svatých posledních
dnù na poli kultury i Chrámový sbor, který ka�dou nedìli zpívá v ústøedním chrámu v Salt Lake
City a jeho vystoupení má ve Spojených státech �irokou popularitu.     Foto: archiv.

Dokonèení èlánku na dal�í stranì vlevo
dole.
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BÙH MI ØEKL,
�E ANO

Rozhovor s Helenou Tesárkovou a Innou Volfovou

Zdenìk Vojtí�ek

Helena Tesárková je tiskovou mluvèí Èeské misie Praha Církve
Je�í�e Krista Svatých posledních dnù a Inna Volfová je její asistent-
kou. Obì mladé dámy byly je�tì nedávno misionáøkami - sleèna
Helena v letech 1998 a 1999 v Londýnì a na jihu Anglie, sleèna
Inna v letech 1999 - 2000 na Chrámovém námìstí v Salt Lake City,
v hlavním mìstì této nábo�enské spoleènosti ve Spojených státech.

BÙH MI ØEKL,
�E ANO

Souèasný �ijící prorok, prezident Církve Je�í�e Kris-
ta Svatých posledních dnù, Gordon B. Hinckley.

Foto: archiv.

r o z h o v o r

Co vám misie pøinesla?

Helena Tesárková: Bylo to skvìlé. Misii
jsem neplánovala, ale cítila jsem, �e potøe-
buji udìlat v �ivotì zmìnu. Pøemý�lela jsem
o zmìnì zamìstnání, ale nebylo to ono. Pta-
la jsem se Boha a On mi ukázal, �e mám jet
na misii. Asi rok jsem se na ni pøipravovala.
- A co mi misie pøinesla? Vìt�í samostat-
nost a také to, �e jsem si uvìdomila, �e ne-
jsem na svìtì jediná, kdo má problémy.
Nauèila jsem se zapomenout na své potøe-
by a dát na první místo potøeby druhých.
Bylo to vlastnì 18 mìsícù jen pro Boha.

Dìlala jste klasickou misii dveøe od dveøí?

Helena Tesárková: Nenazvala bych to dveøe
od dveøí, ale od èlovìka k èlovìku. Byli jsme
na ulici i v domech, ale také jsme 10 hodin
týdnì trávili mezi mentálnì posti�enými, uèili
jsme staré lidi èíst a podobnì.

Inna Volfová: V�echny misie si jsou podob-
né, ale misie na Chrámovém námìstí je
v nìèem výjimeèná. Je nejmen�í co do roz-
lohy, ale její vliv je celosvìtový - misionáøky
pocházejí z celého svìta a uèí v prùmìru ve
36 jazycích.

Jaká byla vlastnì va�e cesta mezi svaté pos-
ledních dnù?

Helena Tesárková: Já jsem vlastnì byla díky
babièce v�dycky vìøící. Znala jsem od ní
modlitbu i ètení Bible a sna�ila jsem se zlep-
�ovat svìt. Uva�ovala jsem o vstupu do
øehole a  zajímala se o filozofii. Tou dobou
jsem se setkala s misionáøi. Chtìla jsem stu-
dovat nauku církve a aktivnì toto spoleèen-
ství poznávat, a tak jsem s nimi chodila na
výlety a na shromá�dìní. Pak jsem se
v modlitbì upøímnì ptala Boha, zda je toto
ta pravá církev, a on mi øekl, �e ano. Pokøtì-
na jsem byla pøed 5 lety za 9 mìsícù
od prvního kontaktu s církví.
Inna Volfová: Já jsem také byla
vychovávána v nábo�enství, v pra-
voslavné církvi. Asi dvakrát roènì
jsme chodili na m�i, ale existencí
Boha jsem si nebyla jista. Po støed-
ní �kole jsem chtìla cestovat a do-
stala se do americké rodiny �ijící
v Nìmecku, která pro mne byla vel-
kým pøíkladem. Tam jsem poznala,
�e nábo�enství nemusí být jen na
nedìli, a setkala se s láskou mezi lid-
mi. Po �esti diskusích s misionáøi
jsem byla pøed 4 roky pokøtìna - po
10 dnech.

Jak jste poznala, �e k vám mluví
Bùh? Kdysi svatí posledních dnù
hovoøili o �pálení v hrudi� jako
o dùkazu pøítomnosti Ducha sva-
tého. Stalo se vám nìco takového?

transakci dojednával. Pak zabil je�tì man-
�elku jiného biskupa, který byl do akce za-
pojen.

Av�ak ani po tìchto vra�dách nebyl
odhalen. A� kdy� se chystal na tøetí vra�du
a bomba pøedèasnì vybuchla v jeho vlast-
ním autì a zranila ho, zaèalo vy�etøování,
které ho usvìdèilo a vyústilo v jeho do�i-
votní trest.

Tím v�ak nebyl jen odhalen tento geniál-
ní zloèinec, ale vy�ly najevo i schopnosti
a praktiky nejvy��ího mormonského vedení.
Pro miliony mormonù v�ak tzv. �ijící prorok
nadále zùstává neomylným duchovním
vùdcem obdaøeným nadpøirozenou rozpoz-
návací mocí.

n

Poznámka
1 Viz té� Nauky a smlouvy 46:27.

Dokonèení èlánku z pøedchozí strany.

Helena Tesárková: O tom jsem nesly�ela.
Bùh se nemusí projevovat �pálením v hru-
di�, a pøece víte, �e k vám mluví Bùh. Dobøe
jsem rozpoznala, �e je to od Boha.
Inna Volfová: Je více zpùsobù, jak se proje-
vuje Duch Svatý. Bùh zná ka�dého z nás
osobnìm, a proto vìøím, �e ka�dému z nás
také odpovídá takovým zpùsobem, které-
mu  rozumíme.

Stejnì Bùh odpovídá i �ijícímu prorokovi.

Helena Tesárková: Ano. Jednotlivec má zje-
vení pro sebe, prorok má vìt�í pravomoc
a vìt�í odpovìdnost, a proto má zjevení pro
celý svìt. A jenom prorok mù�e øíct: �Tak
praví Bùh.�

Mù�e tedy souèasný prorok zmìnit uèení
zemøelého proroka?

Inna Volfová: Mù�e. Pánova vùle ohlednì
toho, co mají Jeho dìti v danou dobu dìlat
a jaká ustanovení mají dodr�ovat, se mù�e
mìnit a mìní se (napø. Starý versus Nový
zákon). A Pán tak èiní právì jen skrze svého
proroka.
Helena Tesárková: V�ichni proroci zacho-
vávají jednotu a není mezi nimi rozpor.
Ka�dý prorok se zabývá urèitým okruhem
èinnosti a vzájemnì se doplòují. Souèasný
prezident Hinckley napøíklad dává dùraz na
stavbu chrámù. Podobnì jsou propojeny
a navzájem se doplòují i Bible a Kniha Mor-
mon.

Tak�e necítíte �ádné napìtí tøeba mezi
zjevením Josephu Smithovi o mnoho�enství
z roku 1843 a Oficiálním prohlá�ením
Wilforda Woodruffa z roku 1890, jím� se
mnoho�enství odmítá?
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Kdy� byly povodnì v roce 1997, stáhl
ná� misijní prezident v�echny misionáøe do
povodòových oblastí a ti pracovali pøímo
na místì spolu s hasièi a záchranáøi. Také
jsme jako církev dodávali potraviny. - Ale
o takových vìcech se nemá ani mluvit. To
je úplnì samozøejmé.

To není samozøejmé. Mimochodem, je Èes-
ká misie Praha finanènì sobìstaèná?

Helena Tesárková: Ano, je. V církvi máme
zákon desátku, z nìho� je Církev financo-
vána. Nevím ale, zda desátek platí v�ichni.
To je jen mezi Bohem a lidmi. Kromì toho
dáváme postní obìti do fondu potøebných.
Z nìj se platí napø. �koly v Africe a ostatní
humanitární aktivity církve. Je to jednou
z hlavních zásad církve, �e církev má být
zcela nezávislá na státu. A je tomu tak po
celém svìtì.

Vra�me se je�tì nakonec k obsahu va�í
víry. V názvu církve máte jméno Je�í�e
Krista, ale od zaèátku rozhovoru jste se
o tomto jménu ani jednou nezmínily. Co pro
vás vlastnì znamená Je�í�?

Inna Volfová: Pøesnì to, co On sám øekl:
��ivot, pravda a cesta�� Toto je nejdùle�i-
tìj�í poselství, které má církev pro lidi svì-
ta: kdo je opravdu Je�í�. Svìdectví o �ijícím
Kristu a realitì Jeho usmíøení.
Helena Tesárková: V�echno. Bez Je�í�e by-
chom se nemohli navrátit k Bohu.

To jste ale jistì sly�ela i od své katolické
babièky.

Helena Tesárková: Ne, v tom není �ádný
rozpor.
Inna Volfová: Ne. Ka�dá doba se nìèím li�í
a má své radosti a starosti, a tak nám Bùh
skrze proroka sdìluje svoji vùli pro tu èi
onu dobu.
Helena Tesárková: V tom je právì krása
církve, �e mù�eme dále rùst. Bùh je ne-
koneèný a i moje chu� ho poznávat by mìla
být nekoneèná. Proto chodím do shromá�-
dìní a úèastním se vzdìlávacích programù,
abych rostla a vyvíjela se v poznávání Bo-
ha.

Co na své církvi je�tì oceòujete?

Helena Tesárková: Tato církev je pravdivá.
Je vedena prorokem, který má zjevení od
Boha. Tato církev má také pravé knì�ství.
Inna Volfová: Øekla bych to stejnì. Snad
bych jen doplnila, �e tato církev dává dùraz
na dùle�itost rodiny. Sòatky, které uzavírá,
jsou na vìènost.

Sleèna Helena se svìøila, �e chodí s chlap-
cem, který není èlenem její církve. Pokud
by se nestal mormonem, máte nadìji, �e by
vá� pøípadný sòatek stejnì trval na vìè-
nost?

Helena Tesárková: Ano, vìøíme, �e evan-
gelium je mo�no pøijmout i po smrti. I sòatek
na vìènost mù�e být vykonán zástupnì.
Neumím si pøedstavit, �e by napøíklad moji
prarodièe, kteøí se mìli moc rádi a nemìli za
�ivota mo�nost stát se mormony, nemohli
být vìènì spolu.

Vèera jste se vrátila z chrámu ve Freiber-
gu. Jaký se tam konal obøad?

Helena Tesárková: V chrámu jsem u� byla
mnohokrát a v�dycky je to pro mne dùle�itá
a posvátná událost. Cítím, �e mluvit o tom
mimo chrám by bylo znesvìcující. Chrám je
Bo�í dùm, pøicházíme tam jako hosté a od-
ná�íme si po�ehnání a zjevení od Boha.
Inna Volfová: Jednalo se o svatbu na�ich
pøátel, kteøí byli zpeèetìni jako man�elé na
èas a celou vìènost. Vlastnì v�echny chrá-
mové obøady jsou pro posílení rodiny.

Kromì zájmu o rodinu je va�e církev zná-
ma i sociálními programy. Podaøilo se nì-
který rozvinout u� i u nás?

Helena Tesárková: Misionáøi uèí zdarma
anglicky a také chodíme zpívat do domova
dùchodcù. Poslednì jsme spolu s misionáøi
zpívali èeské lidové písnièky a v�ichni pøí-
tomní mìli velkou radost. Jsme pro nì jako
jejich dìti. - Jedné mateøské �kolce v Jièínì
jsme pøedali hraèky a jiné malé dárky.

Helena Tesárková: Ano, èlovìk o nìm mù�e
vìdìt, ale potøebuje obøady, které On zøídil,
potøebuje církevní hierarchii, kterou On
ustanovil, potøebuje knìze, kteøí mají pra-
vomoc pøímo od Je�í�e Krista k vykonávání
tìchto obøadù.

Ale v�echny køes�anské církve pøece mají
duchovní, kteøí odvozují svou pravomoc od
Je�í�e.

Inna Volfová: Nemá smysl mluvit o tom,
v které církvi je lep�í pravomoc. Misionáøi
také nediskutují, co která církev hlásá, ale
pøedlo�í nauku a vyzvou vás, abyste se ptal
Boha, zda je správná. Dùle�itìj�í je poslou-
chat Boha ne� si sepisovat seznam, která
církev má tu nebo onu výhodu�
Helena Tesárková: Kdybychom si mìli se-
psat seznam církví podle výhodnosti a snad-
nosti, pochybuji, �e by na�e církev vyhrá-
la�proto�e je na 24 hodin dennì a to 365
dní v roce. Vy�aduje aktivitu, práci a obìti.
Ale pokud vám Bùh dá odpovìï, není pro
vás tì�ké pak uvìøit i v jednotlivé nauky
a zásady.
Inna Volfová: Kdy� jsem po tìch deseti
dnech rozhovorù s misionáøi byla pokøtìna
do církve, nemìla jsem ani ponìtí, co církev
uèí. Znala jsem �est diskusí, kdy� mne mi-
sionáøi vyzvali, abych se zeptala Boha, zda
ta církev je pravdivá. Pak u� pro mne nebyl
�ádný problém pøijmout jakékoli uèení,
proto�e vím, �e pochází ze správného zdro-
je.
Dìkuji za rozhovor.

n

Helena Tesárková a Inna Volfová.
Foto: Jan Kotrè.
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Otevøení zahrad
u svatynì bahá�í v Haifì
se úèastní i Èe�i

PRAHA 16. kvìtna - Mezinárodní nábo�en-
ské spoleèenství víry bahá�í vybudovalo
v izraelském pøístavním mìstì Haifì kolem
své hlavní svatynì terasové zahrady. Slav-
nostního otevøení �osmého divu svìta� se
má 22. kvìtna zúèastnit i skupina pøíznivcù
z Èeské republiky. Podle jedné z mluvèích
informaèní kanceláøe bahá�í spoleèenství
v ÈR to bude nejvìt�í multikulturní setkání
ve �Svaté zemi� za posledních deset let.

Z informací podaných na dne�ní tisko-
vé konferenci vyplynulo, �e do Haify pøi-
jede na 4500 lidí z 200 zemí. Bahá�í je se
stopadesátiletou tradicí a s pìti milióny
vìøících nejmlad�ím a nejmen�ím monotei-
stickým nábo�enstvím. Na hoøe Karmel zøídi-
lo své hlavní duchovní centrum. V ÈR má
asi 400 pøíznivcù.

Zahrady mají pøiná�et náv�tìvníkùm mír,
který je jednou z hlavních hodnot této víry
neèinící rozdílu mezi jádrem v�ech velkých
svìtových nábo�enství. Buddha, Je�í� Kris-
tus, Moj�í� i Mohamed jako �zakladatelé�
buddhismu, køes�anství, judaismu a islámu
jsou proto jako bo�í synové podle víry ba-
há�í proroky a posly jediného stvoøitele svì-
ta.

Nákladem 250 miliónù dolarù (asi osm
miliard korun) získaných z dobrovolných
pøíspìvkù vìøících bahá�í vybudovalo toto
spoleèenství terasy nad Haifou bìhem de-
seti let. Za projekt zdùrazòující harmonii,
symetrii a øád a pøíznivì doplòující urbanis-
tický ráz a �ivotní prostøedí Haify se podle
èeských informátorù postavil i Stát Izrael
a mìstská samospráva.

Taliban chce, aby hinduisté
nosili identifikaèní známky

KÁBUL 22. kvìtna - Hinduisté �ijící na
afghánském území pod kontrolou islám-
ského hnutí Taliban budou nuceni nosit na
odìvu identifikaèní známky, které je budou
odli�ovat od muslimù. Agentuøe AP to dnes
sdìlil �éf nábo�enské policie Talibanu Mu-
hammad Valí.

Vládní hnutí, které kontroluje 95 procent
zemì, k tomu chce vydat zvlá�tní dekret.
Ten bude vy�adovat po hinduistkách, aby
se také halily od hlavy a� k patám jako mus-
limské �eny.

Zámìr Talibanu vyvolal ji� první záporné
reakce v Indii, kde drtivou vìt�inu obyva-
tel tvoøí hinduisté. �Zcela odsuzujeme
normativní naøízení diskriminující men�iny,�
citovala indická agentura PTI nejmenova-
ný zdroj indického ministerstva zahranièí.

Podle Valího musejí být pøíslu�níci ná-
bo�enských men�in pøísnì identifikováni.
U Sikhù, kteøí tradiènì nosí turbany, není
podobné naøízení nutné, uvedl dále Valí. To-
té� platí pro køes�any a �idy, kteøí v Afghá-
nistánu prý ne�ijí. Podle AP ale omezené
mno�ství pøíslu�níkù tìchto nábo�enství
v Afghánistánu pøece jen bydlí.

Hinduistù �ije v Kábulu asi 5000. Dal-
�ích nìkolik tisíc je v jiných mìstech, ale
pøesná statistika o jejich mno�ství neexistu-
je.

I buddhistiètí mni�i
musejí mít policii

BANGKOK 20. èervna - Pøípady bud-
dhistických mnichù, kteøí podlehnou po-
ku�ení sexu, penìz èi konzumaci alkoholu,

nyní v Thajsku
spadají pod
p r a v o m o c
�mni�ské poli-
cie�, která byla
vytvoøena s cí-
lem oèistit øád
od prostopá�-
níkù a pøed-
cházet vìt�ím
�kodám na jeho
image. Pøíslu�-
níci mni�ské
policie mají vy-
holené hlavy,
oblékají se do
dlouhých tunik
oran�ové bar-
vy a stejnì jako

ostatní buddhistiètí mni�i nosí na nohou
sandály. Na rozdíl od pøíslu�níkù veøejné
poøádkové slu�by v�ak nenosí zbranì ani
pendreky èi pouta.

 V tomto øádovém sboru je asi 500 mni-
chù. Je to jediná skupina oprávnìná zadr�et
své bratry zapojené do zloèinné èinnosti
a také jako jediná má na starosti shroma�-
ïování dùkazù o osobách podezøelých z ne-
plnìní nìkterého z 227 pravidel obsa�ených
v kázeòském kodexu.

Vybraná skupina mnichù, kteøí vystu-
dovali teologii a právo, plní podobné funkce
jako obèanská policie: sleduje podezøelé, vy-
slýchá svìdky a provádí zatèení. ...

Poulièní zatýkání lidí obleèených do
buddhistických hábitù a je�tì víc honièky
za rádoby mnichy, kteøí se na útìku svlékají
a odhazují tuniky, je v zemi, jako je Thajsko,
kde je nábo�enství tak hluboce zakoøenìno,
pøedstavením, kterému kolemjdoucí pøihlí�ejí
ztuhlí ú�asem. ...

Nejvy��í rada Sanghy, nejvy��í orgán
buddhistického kléru, se rozhodl povolit
vytvoøení mni�ské policie poté, co ji �iroké
veøejné vrstvy kritizovaly, �e neudr�uje dis-
ciplínu mezi zhruba 400 tis. mnichy v 31 tis.
klá�terù roztrou�ených po celé zemi.

Èínské úøady vyhnaly
z tibetské �koly tisíce mnichù

PEKING 21. èervna - Èínské úøady vyhnaly
tisíce tibetských a èínských mnichù a mni�ek
z buddhistické �koly v západoèínské pro-
vincii S�-èchuan. Úøady prý mìly �obavy
o spoleèenskou stabilitu� v oblasti. Infor-
movala o tom dnes agentura Reuters s od-
voláním na místní úøady.

�kola mìla pùvodnì asi 8000 studentù.
Podle vyjádøení jednoho z mnichù si vláda
pøeje ponechat v instituci pouze 1400 �ákù.
Po odchodu vìt�iny studentù prý hodlá pøe-
byteèné budovy strhnout. Èínské úøady
odmítly zále�itost komentovat. Podle ame-
rických humanitárních organizací nebyly ze
�koly hlá�eny �ádné politické ani separatis-
tické aktivity, zaøízení v�ak i ony popisují
jako jedno z mála míst poskytujících sou-
hrnné buddhistické vzdìlání a �uvolnìnou
spoleènost, kde jsou studenti sobìstaèní
a nespadají pod kontrolu �ádného opata�.

Èína zaji��uje svobodu vyznání v ústa-
vì, ale nábo�enství je mo�no vyznávat
pouze prostøednictvím státem organizova-
ných institucí. Zvlá�� pøísnì Peking dozírá
na tibetské aktivity, aby potlaèil vìrnost Ti-
be�anù jejich duchovnímu vùdci dalaj-
lámovi.�Dùm spravedlnosti� víry bahá´í v izraelské Haifì.           Foto: Víra bahá´í.
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Sociologové:
Poèet vìøících odpovídá
stavu ve spoleènosti

PRAHA 4. èervence - Pokles poètu lidí, kteøí
se pøi posledním sèítání pøihlásili k nábo�en-
skému cítìní, neznamená podle sociologù
úbytek skuteèných vìøících, ale je spí�e ná-
vratem k reálnému stavu ve spoleènosti.

Skuteènost, �e poèet vìøících klesl od
pøedposledního sèítání o 1,2 miliónu lidí
a k nábo�enskému vyznání se nyní hlásí 31,7
procenta lidí oproti témìø 44 procentùm
z roku 1991, vysvìtlují sociologové tím, �e
sèítání pøed deseti roky bylo obrazem polis-
topadového uvolnìní. Sociolog Ivan Gabal
pøipomnìl, �e komunistický re�im víru po-
tlaèoval. Sèítání bylo obrazem pøíznì, které
se tehdy náhle církve tì�ily. �Nyní se ky-
vadlo vrací,� øekl dnes Gabal ÈTK.

Také sociolog Petr Matìjù uvedl, �e se
pokles poètu vìøících ve srovnání s pøed-
chozím sèítáním dal oèekávat, proto�e spo-
leènost ji� nevidí v nábo�enství zakázané
ovoce.

Podle sociolo�ky Vìry Haberlové se sice
po roce 1989 hodnì lidí hlásilo k církvím, ale
pak zmìnili názor, proto�e do �ivotního sty-
lu, na který byli nacvièeni v posledních 40
letech, se Bùh nehodí. Èeská spoleènost je
podle ní málo duchovní a posledních deset
let tento postoj spí�e prohloubilo.

Habrlová zároveò pøipustila, �e podíl lidí,
kteøí nìjakou víru vyznávají, je pravdìpo-
dobnì mnohem vy��í, ne� lze jednoduchý-
mi otázkami pøi sèítání vùbec zjistit, proto�e
víra je jednoduchým mìøením tì�ko ucho-
pitelná.

Scientologové se anga�ují
v protidrogové kampani

PRAHA 12. èervence - Takzvaná scientolo-
gická církev se zapojila vlastními aktivitami
do protidrogové kampanì. Zatím se sou-
støeïuje na prevenci, ale její èeský mluvèí
Jiøí Voráèek nevyluèuje i rehabilitaci, v za-
hranièí ji� po léta praktikovanou. �Jsme proti
drogám, a to i proti psychiatrickým - v�ech-
ny ovlivòují tìlo i mysl. To je na�e misie,�
øekl ÈTK.

V nìkterých státech byla scientologie
oficiálnì uznána za nábo�enství. Souèasnì
v�ak èelí i názorùm, �e jde o nebezpeèný
psychokult, �e její pùsobení je na okraji
extremismu a �e je motivováno hmotnými
zájmy.

Scientologové tvrdí, �e jejich protidro-
gové programy mají sedmdesátiprocentní

úèinnost, zatímco jiné mají podle nich vìt�i-
nou patnáctiprocentní, maximálnì padesáti-
procentní úèinnost. �Chceme se podílet na
tom, aby se na�e civilizace nestala drogo-
vou kulturou, cílem není dostat nìkoho mezi
scientology,� prohlásil Voráèek.

Preventivní pùsobení spojují sciento-
logové s pøísunem názorných informací
o tom, jaký má droga konkrétní negativní
vliv na lidské orgány. Odstranìní závislosti
praktikují zbavením èlovìka zbytkù �kod-
livých látek a drog z tukových tkání, kde se
usazují. Prostøedkem je saunování.

 �Nejde o pøevratný biochemický objev,
ale ná� zakladatel Ronn Hubbard ho dále
propracoval. Po vìdecké stránce je to pro-
zkoumáno, v USA akreditováno, ale normál-
nì se to nevyuèuje,� uvedl Voráèek.

Americký spisovatel Hubbard je scien-
tology pova�ován za autora moderní vìdy
o du�evním zdraví a obnovì du�evního po-
tenciálu - dianetiky.

Slovenský tisk
ve znamení sporu o jógu

BRATISLAVA 13. èervence - Spor mezi mi-
nistrem �kolství a katolickými preláty a po-
litiky o jógu coby nepovinný pøedmìt ve
�kolách se stal hlavním tématem dne�ního
slovenského tisku.

�Co si u� myslet o vládní koalici, v ní�
jóga vyvolává ostrý spor, ne-li dal�í krizi?�
klade si Nový èas øeènickou otázku v ko-
mentáøi k výhrù�ce pøedsedy køes�anských
demokratù (KDH) Pavla Hru�ovského, �e
jeho strana se nebude cítit vázána koalièní-
mi dohodami, jestli ministr �kolství Milan
Ftáènik ze Strany demokratické levice (SDL)
projekt jógy ve �kolách nezru�í. ...

Podle Sme si sice ministr svým �ne��ast-
ným jednáním� - jógou èi prosazováním eti-
ky jako povinného pøedmìtu a výuky nábo-
�enství jako nepovinného - mù�e za pode-
zøení z �pokusu o likvidaci køes�anství na
Slovensku� sám, ale �nebylo by vhodné vy-
volávat kvùli této roztr�ce dal�í koalièní kri-
zi�.

Deník souèasnì Ftáènika podezírá, �e
jógu chce �ponìkud násilnì� ve �kolách za-
vést proto, �e ji sám cvièí - �mo�ná kdyby
byla ministryní �kolství Zora Czoborová,
chtìla by, aby si �áci na tìlocviku osvojo-
vali souèasný módní fitnesový hit tae-bo�.

Aèkoliv jógu cvièí Slováci u� ètvrt sto-
letí, nedá se øíci, �e by po Slovensku bìhaly
tisíce hinduistù, pøipomíná Pravda a ptá se,
kde je tedy problém, kvùli nìmu� se ètou
pastýøské listy biskupù a o józe má jednat

koalièní rada, kdy� rodièe mají mo�nost ne-
souhlasit, aby jejich dìti jógu cvièily. ...

Nová nábo�enství
budou usilovat o zmìnu
návrhu církevního zákona

PRAHA 25. èervence (ÈTK) - Pøedstavitelé
nových men�inových nábo�enských smìrù
budou usilovat o zmìny ve vládním návrhu
zákona o církvích a nábo�enských spoleè-
nostech, a to je�tì pøed podzimním projed-
náváním v parlamentu. Vadí jim zejména, �e
tyto církve by pro plnoprávný stupeò stát-
ní registrace musely mít kolem 20.000 èlenù.
První stupeò registrace, jemu� by poètem
300 pøíznivcù nìkterá spoleèenství vyho-
vìla, podle nich toti� nepøiná�í kromì práv-
ní subjektivity vùbec �ádné výhody.

Nábo�enská spoleènost podle minister-
stva kultury nezíská dokonce ani základní
registraci, pokud bude podezøelá, �e vyvíjí
psychický nátlak na vìøící èi zatajuje vìro-
uku - návrh tak pamatuje na ochranu demo-
kracie a morálky. Napøíklad pøedstavitelé
Scientologické církve se v�ak v té souvis-
losti ptají, kdo o tom rozhodne. Obávají se
úøednické libovùle. ...

Vláda pøedpokládá, �e o druhý stupeò,
který otevøe cestu ke státní dotaci, k mo�-
nosti provozovat �kolská zaøízení èi k pù-
sobení v armádì nebo ve vìznicích, bude
mo�né �ádat a� po deseti letech registro-
vané existence nábo�enské spoleènosti
a po získání dvou promile obyvatelstva ÈR.
Bìhem této doby se má prokázat zpùsobilost
subjektu k aktivitám licenèního charakteru.

 Podle katolického biskupa Václava
Malého je tato lhùta moudrá. Jak øekl, pod
pojmem nábo�enská spoleènost se toti�
mohou skrývat duchovní proudy a hnutí
s tendencemi manipulovat lidmi, èi skupiny
s lobbistickými zájmy.

Scientologie nebo hnutí Hare Kr�na
v�ak takový zákon pova�ují za diskriminu-
jící. Práh deseti let a 20.000 èlenù potøeb-
ných podle návrhu zákona k plnoprávné-
mu stupni registrace u státu bude tì�ko
pøekroèitelný i pro èeské muslimy.

Nová nábo�enství kritizují také to, �e 21
registrovaných historických církví a nábo-
�enských spoleèností získá podle návrhu
zákona druhý stupeò registrace automatic-
ky. Ministr kultury Pavel Dostál odmítl ná-
zor, �e by desetileté èekání ostatních bylo
omezením jejich nábo�enské svobody.

n
Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Z. V.
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Nový èasopis
vìnovaný �idùm

Spoleènost køes�anù a �idù (SK�) se od
zaèátku devadesátých let minulého století
vìnuje hlavnì pøekonávání køes�anských
omylù a pøedsudkù o �idech. Pøedná�ky,
umìlecká vystoupení a publikace probouzejí
dùvìru mezi pøíslu�níky obou nábo�enství.
Jaroslav Sýkora, evangelický faráø pùsobící
v Kdyni, se rozhodl pøidat k tìmto aktivitám
je�tì nìco svého. Vytvoøil Klub pøátel �idù
a vydává skromný èasopis pod názvem �i-
nuj. Tento hebrejský název znamená zmìnu
nebo nápravu. Jde o 16 stránek formátu A5
textù rozmno�ených pravdìpodobnì po-
domácku dostupnou technikou.

Oèekávali bychom, �e nový èasopis do-
plòující Zpravodaj Spoleènosti køes�anù
a �idù bude pøiná�et lokální informace nebo
alternativní pojetí tìchto vztahù. Najdeme
tam úvodníky a kázání vydavatele, dal�í
vlastní tématické èlánky a pøeklady od tého�
autora, obèas èlánek jiného èeského pøi-
spìvatele, výòatky z jiných textù a recenze
pokud mo�no v�eho, co vychází k �idov-
sko-køes�anskému tématu. V nìkterých
èíslech to doplòují �idovské písnì (slova
i noty). Na titulní stranì jsou zajímavé fo-
tografie vìt�inou ze �idovského �ivota. Lze
øíci, �e èasopis je  spí�e personálnì ne� lokál-
nì zamìøen. Nejde v�ak o èistì soukromou
iniciativu. Èasopis má jistì okruh ètenáøù
a Klub pøátel �idù nemusí být fikcí.

Kde je tedy vlastnì dùvod ke zøízení sa-
mostatné organizace vedle ji� vycházejícího
samostatného periodika? Osobní zájem vy-
davatele by jistì nebyl dostateèným dùvo-
dem, i kdy� pochopitelnì ka�dý má jako
obèan plné právo sám nebo spolu s jinými
projevovat své názory tøeba tímto zpùso-
bem. Jisté obèerstvující odli�nosti v pojetí
tu nalezneme. Zdej�í Spoleènost køes�anù
a �idù a obdobné organizace v jiných ze-
mích jsou koncipovány jako spoleèné pro
�idy i køes�any, kde�to v tomto pøípadì jde
o vztah køes�anù k �idùm. V SK� se obì
strany zamìøují na vzájemné informování,
nápravu starých a prevenci nových køivd.
Obì nábo�enství tam vystupují spí�e jako
partneøi v mezinábo�enských vztazích. Z èa-
sopisu �inuj lze vyrozumìt, �e v Klubu pøá-
tel �idù je judaismus spí�e vnitøní køes�an-
skou zále�itostí. Zdá se, jakoby �idé k tìmto
aktivitám nebyli bezprostøednì potøební.
Jsou pøítomni literárnì a jako pøíle�itostní
hosté.

Kdy� køes�ané zaèali v posledních nìko-
lika desetiletích odstraòovat ze svých ká-

zání, z liturgie a z na-
uk �idùm nepøátel-
ské pasá�e, rozbìh-
li se do dvou smìrù.
Jedni se spokojili
s touto nápravou,
druzí se sna�ili køes-
�anství co nejvíce
pøiblí�it judaismu.
Pøed nìkolika lety
vystoupila skupina

èeských køes�anských teologù rùzných vy-
znání s návrhy na radikální zmìny v tomto
smìru. Rozpoutala se kolem toho polemika
na stránkách reformaènì ladìných teolo-
gických a jiných periodik.

Redaktor èasopisu, evangelický faráø Ja-
roslav Sýkora, se nezaøazuje do �ádného
z tìchto proudù. Nechce, jak by se nìkdo
mohl obávat, judaizovat køes�anství v tom
smyslu, �e by mu bral jeho jedineènost
a nezastupitelnost. Pokládá ale �idy v pro-
gramovém úvodníku k prvnímu èíslu za
�star�í bratry ve víøe�, co� je pojetí, které
�idy pøíli� neuspokojuje. Pøejí si spí�e ko-
rektní mezinábo�enské vztahy ne� bratøení
s køes�any. Zatímco pro køes�any (vzhle-
dem k pùvodu a ke spoleèné èásti Bible) je
vztah k judaismu vnitøním problémem, pro
judaismus je køes�anství stejnì vnìj�í jako
tøeba islám nebo libovolný dal�í smìr.

Èasopis �inuj, vydávaný ve Kdyni, ne-
bude asi snadné sehnat. Stojí v�ak za dopo-
ruèení jako doplnìk osvìdèených pramenù
k �idovsko-køes�anským vztahùm.  n
Ivan O. �tampach

tak mnoho cest

A. P. Tycho: Tak mnoho cest
Pøíruèka o nábo�enství, sektách, New Age
a nových duchovních smìrech.
Spolek moravských nakladatelù, Olomouc
2001, 308 s.

Nejnovìj�í kní�ka Spolku moravských na-
kladatelù �Tak mnoho cest� patøí jistì mezi
ty publikace, které stojí za to vzít do ruky.
A to i pøesto, �e není na první pohled jasné,
zda ji autor míní jako práci teologickou (po-
pisující cestu k urèité formì nábo�enské
víry), práci moralistickou (kázající humanis-
mus a duchovní toleranci), pøípadnì jako
práci religionistickou (popisující jevy na na-
�í nábo�enské scénì). Je to toti� tak, �e kniha
obsahuje takové mno�ství zajímavých infor-

Èasopis �inuj je mo�né objednat
na adrese: sykora@tf.jcu.cz

mací a je psána tak srozumitelnì a lehce, �e
ka�dý èlovìk se mù�e po jejím pøeètení cítit
obohacen.

Kniha se skládá ze tøí, ne zcela zøetelnì
odli�itelných èástí. První èást, uvedená bás-
ní, pojednává o fenoménu duchovnosti. Po
krátké autorovì zpovìdi pozvolna pøechází
v rozsáhlej�í a zajímavé pojednání o hnutí
Nového vìku. Autor zde vystupuje jako du-
chovní rádce ohla�ující nové nábo�enství
tolerance a v�eobecné sná�enlivosti. De-
klaruje se jako mimo-denominaèní køes�an,
ale s velkým nad�ením hovoøí i o nábo�en-
stvích Východu - o buddhismu a hinduis-
mu. Svoji víru naznaèuje jako jednu z mo�-
ných cest vedoucích k tému� cíli - k Bohu,
ale bohu�el opomíná odpovìdìt na základ-
ní duchovní otázku, o kterou v køes�anství
jde, toti� zda podle jeho mínìní kromì víry
v Je�í�e Krista i ostatní nábo�enství vedou
k �záchranì�.

Druhá èást kní�ky je ov�em výborná.
Autor je zøejmì religionistický amatér, ale
popisy vybraných nábo�enských skupin
(Scientologická církev, hnutí Haré Kri�na,
Církev sjednocení, Rodina, Transcendentál-
ní meditace, Køes�anská vìda, Satanisté,
skupiny Osha, �rí Èinmoje a Satja Sai Baby,
Sahád�a jóga, Anánda Márga a Hnutí Grá-
lu, k nim� ov�em kupodivu pøiøazuje i ro-
zekruciány, letnièní a Novou Akropolis) jsou
plné zajímavì podávaných a málo známých
informací. Nesporným pozitivem této èásti
knihy je to, �e autor se pøi jejím psaní odmítl
spoléhat pouze na informace získané z lite-
ratury, ale rozhodl se je doplnit vlastní osob-
ní zku�eností a rozhovory s pøedstaviteli
nových nábo�enských skupin.

Bohu�el, ani v této èásti se autor nevy-
varoval nìkterých koncepèních nejasnos-
tí. Pøednì neodpovídá na otázku, proè mezi
podrobnì rozebírané skupiny své práce ne-
zapoèítává nejen víru Baha´í, Jógu v den-
ním �ivotì a Univerzální �ivot, ale ani nej-
vìt�í skupiny nové nábo�enské scény
u nás, mormony a svìdky Jehovovy. �ko-
da, kní�ka mohla být výbornou �pøíruèkou�
nejen podle názvu, ale i fakticky a ka�dý by
v ní mohl nalézt prakticky v�echno o no-
vých duchovních proudech u nás. Pøekva-
puje ov�em i to, �e mezi �èeská specifika a
malé skupiny zvlá�tní orientace� zaøazuje
autor vedle skupiny J. D. Dvorského, Ivo
Bendy, Pánovy cesty a Janovy tøídy (!)
i Pra�ské spoleèenství Kristovo, které není
ani èeským specifikem ani nepøedstavuje
nijak mimoøádnou nábo�enskou orientaci.
Na druhou stranu je ov�em pravda, �e A. P.
Tycho se nestaví do pozice religionisty
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a jím uvádìná kniha nechce být ani encyklo-
pedií ani vìdeckým pojednáním.

Tøetí èást kní�ky pùsobí ponìkud roz-
tøí�tìnì. Pøedstavuje ji pøíloha O duchovní
toleranci, která je slo�ena z nìkolika ne-
sourodých pøíspìvkù pøedstavitelù rùz-
ných nábo�enských skupin u nás. Jiøího Vo-
ráèka za Dianetiku, Juraje Lajdy za Církev
sjednocení, Trilokátma dáse za hnutí Haré
Kri�na, ale i Romana Jurigy za pravoslaví èi
Jaroslava Huta za katolicismus. Navíc zahr-
nuje i pøíspìvky od nìkterých autorových
pøátel podepsané ponìkud záhadnì jako
Nikola èi Rony. V�echny se ov�em vztahu-
jí k té�e problematice, k problematice vzta-
hu tolerance a pravdy. �e skupiny vnímané
vìt�inovou spoleèností u nás jako sekty
akcentují hodnotu �svobody�, zatímco
pøedstavité renomovaných církví hovoøí
více o �pravdì�, nikoho nepøekvapuje a je
dáno logikou vìci.

Bohu�el o autorovi A. P. Tychovi se
v knize nedovídáme skoro nic. Kromì let-
mých nará�ek v textu není jasné, kdo se za
tímto jménem skrývá, jaká je jeho kvalifikace,
pøípadnì odborné vzdìlání. I kdy� je sym-
patické, �e v kní�ce je uveden seznam �zá-
kladní� a �doplòkové� literatury pojednáva-
jící o tematu nové religiozity u nás, pøímé
odkazy na jednotlivé prameny, z nich� au-
tor èerpal, chybìjí, a tak spolehlivost uvá-
dìných informací mù�e být ponìkud zpo-
chybòována. Pøesto v�ak jde o zajímavé
ètení a nikdo, kdo se zabývá fenoménem
nové duchovnosti, by si je nemìl nechat
ujít.  n
Prokop Reme�

Pojem gurua
a autoritáøství

Joel Kramer a Diana Alstad: Guru Papers.
Masks of Authoritarian Power
Frog, Ltd. Berkley California, 385 stran

Autoøi dìlí knihu v zásadì do dvou èástí;
první je vìnována pøedev�ím pojmu gurua
a jeho dosahu, zatímco druhá èást zachází
do jemnìj�ích podob autoritáøství v mezi-
lidských vztazích a je vhodnì pojmenová-
na �Ideologické masky�.

Vìnujme se ale nyní první èásti. Pøed-
stavte si, �e �ijete v nìjakém prostøedí, které
je definováno jistým souborem norem, do-
hod a etiky a se kterým v�ichni souhlasí.
Souèástí toho prostøedí je také hierarchie.
Dejme tomu, �e podle úmluv (které se èasem
stanou základem tzv. selskému rozumu) je,

napøíklad, jistá barva zelenou. V�ichni s tím
�ijí, komunikace je jednoduchá. Nicménì co
se stane, kdy� za vámi pøijde nìkdo, kdo
stojí v �ebøíèku hierarchie vý�e a øekne vám,
�e tato barva není zelená? Pokud budete
chtít nìco namítat, dostane se vám napøí-
klad takovéto odpovìdi: �Jste na mentální
úrovni. Nechápete, co vám tímto chci øíci,
apod.�

Jaká bude va�e reakce? V prostøedí, ve
kterém se lidé sna�í �pochopit bì�nì nepo-
chopitelné� to ov�em bude mít jiný dopad,
proto�e zde jde o vìci, na které si nelze sáh-
nout a ani se k nim dostat bì�nou úvahou.
Jde o vìci transcendentální. Ov�em i kdy�
jde o velmi u�lechtilou vìc (dopátrat se
pravdy, zjistit pøíèinu v�ech pøíèin apod.),
pøesto právì zde le�í nejvìt�í nebezpeèí
v tom, �e cesta k autoritáøství je �iroce ote-
vøena. Ten malý pøíklad shora uvedený je
velmi ilustrativní a není samoúèelný.

Úèelem autoritáøství je podkopat sebe-
dùvìru. Kapitola, z ní� citát pochází, je na-
zvána vhodnì: �Útok na rozum.�  Pokud se
lidé vzdají své kapacity posuzovat a pokud
se dostanou na úroveò, kdy v�e pouze pøi-
jímají, potom jsou nesmírnì snadno ovla-
datelní. Otázkou je, zda
toto ovládání guruové
chtìjí.

Mnoho tøeba ani ne.
Ocitají se ov�em v pozici,
kde jim schází odezva
(zpìtná kontrola) a kde si
prakticky mohou dìlat,
co se jim zlíbí. Kdyby
toti� snad nìkdy nìkdo
nìco namítl, mohou v�dy
øíct: �Ve skuteènosti ne-
doká�e� pochopit, co
opravdu dìlám, proto�e
nejsi na pokroèilé úrovni
(jsi na mentální úrovni,
nejsi osvícen atd).� Po-
tom se guruové takto pøi-
pravené pasti nemohou
vyhnout a nemohou se
nestat autoritativní v tom
nejvíce negativním slova
smyslu. Pokud se v nich
nìjakým zpùsobem ozve
svìdomí, potlaèí ho.

Zajímavou otázkou
ov�em také je, proè se
kdo vystavuje situaci,
kdy mù�e být pod rou�-
kou duchovní spásy bez-
meznì vykoøis�ován.
Autoøi vidí hned nìkolik

pøíèin, z nich� hlavní je souèasný historicko-
sociální kontext. Ten  zahrnuje i psycholo-
gickou vazbu mezi pocitem nenaplnìní v do-
spìlosti a v dìtství.

Vedle mnoha dal�ích zajímavých námìtù
(vèetnì toho, co vede lidi k tomu, aby uctí-
vali zakázané, anebo Satana, nebo jak nevì-
domì mù�eme pøispìt k rozpolcenosti vlast-
ních dìtí, kdy� jim budeme dávat rozporné
výpovìdi na stejné události apod.) dìlají
autoøi závìr, �e nikdo nemù�e vìdìt, co je
pro nás nejlep�í. Samotný pojem zachránce
zahrnuje pøedpoklad, �e tato osoba ví lépe,
co byste mìli dìlat - nevzdávejte se proto
své kapacity úsudku. Pokud byl mìl být
proces ke zmìnì k lep�ímu autoritáøský,
potom nejde o �ádnou zmìnu.

Myslím si osobnì, �e tato kniha mù�e
být velmi pøínosná pro �irokou ètenáøskou
obec, zvlá�tì pak pro ty, kteøí mají osobní
zku�enost z prostøedí, kterému autoritáøství
èi autokracie dominuje. Poslou�í velmi dob-
øe i tìm, kteøí se zabývají psychologií èlovì-
ka na profesionální úrovni, proto�e kniha
mù�e prohloubit jejich chápání jevu guru-
ismu a autoritáøství.        n
Zdenìk Hajník

První chrám mormonù v Kirtlandu, v americkém státì Ohio, byl
vysvìcen Josephem Smithem roku 1836. V souèasné dobì má
Církev Je�í�e Krista Svatých posledních dnù po svìtì 106
chrámù, 19 dal�ích se staví. (K tématu tohoto èísla.)

Foto: archiv.
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nábo�enství
jednoty v�eho

Jana Jurèová:
Chasidismus a zen-buddhismus,
diplomová práce, Filozofická fakulta Os-
travské univerzity, 2001

Hlavním úkolem mé diplomové práce bylo
v�estrannì porovnat obì hnutí.

Zamìøila jsem se v ní na rùzné stránky
�ivota chasidismu a zenu a pokusila jsem se
urèit, v èem jsou si obì hnutí podobná
a v èem se naopak zcela rozcházejí. Kromì
toho jsem se sna�ila nalézt odpovìï na otáz-
ku, proè dnes takovým zpùsobem roste
zájem o obì hnutí, a to jak na území Ameriky
tak i v západní Evropì. Cituji z páté kap. na
str. 76 - 77:

�Zásadním bodem, v nìm� se chasidis-
mus a zen podobají, je pøedstava, �e v�e je
jedním. Chasidismus za ono �Jedno� dosa-
zuje personální bo�stvo (celý svìt je Bùh -
bo�ské slovo). Zen Boha nezná, nicménì
také staví na pøedpokladu, �e v�e je jedním
- absolutnem (�únjatá).

Starkbauer dodává, �e tato toto�nost
v zenu, kterou si mù�eme díky dostateèné-
mu soustøedìní uvìdomit, je apriornì daná.
Podobnì prý i v chasidismu, ale s tím roz-
dílem, �e zde se ona koneèná jednota musí
teprve uskuteènit (koneèné splynutí s Bo-
hem).

Ve své práci jsem do�la k závìru, �e
i pøes mnohé odli�nosti se obì hnutí dosti
podobají svým cílovým zamìøením na spásu
svìta, tøeba�e se jedná u ka�dého o spásu
na zcela jiné úrovni. Rovinu gnozeologic-
kou ve smyslu absolutního poznání - pro-
cítìní jednoty s absolutnem v zenu nahra-
zuje v chasidismu rovina ontologická ve
smyslu splynutí s Bohem v nekoneèném
budoucím svìtì bez høíchu a beze zla - usku-
teènìní jednoty s Bohem.

Jejich souèasná popularita vyplývá
pøedev�ím z toho, co nám tato hnutí v sou-
èasné postmoderní dobì nabízejí a z ros-
toucího zájmu lidí odhalit smysl lidského
�ivota, který jim proniká mezi prsty. Chasi-
dismus i zen  hledají správný zpùsob �ivota
a apelují na rozvíjení duchovní slo�ky èlovì-
ka. Nabízejí lásku, toleranci, pøátelství, vnitø-
ní svobodu, nezávislost, mír a v podstatì
bezstarostný �ivot. Cituji ze závìru na str.
93:

�Zen nabízí uspokojující bezprostøední,
pøímý kontakt s realitou; inspiruje druhé
svou prostotou, etikou nenásilí, soucitem
èi tolerancí. Je toho jistì spousta, èím nás

zen mù�e zaujmout. Nìkoho napø. osloví
jeho smysl pro ekologické chování. Chasi-
dismus pøiná�í pøedev�ím pøátelství a lásku,
a to lásku k Bohu a lásku Bo�í.�  n

AMWAY mezi
komerèními kulty

Pavla Feèundová: Amway jako sekta?,
diplomová práce, Filozofická fakulta Os-
travské univerzity, 2001

Ve této práci se zabývám americkou spo-
leèností Amway Corporation a zamý�lím se
nad otázkou, zda vykazuje znaky charakte-
ristické pro totalitní nábo�enské spoleènos-
ti, tj. sekty.

Vycházela jsem pøedev�ím z vlastní zku-
�enosti (spoleèností se zabývám ji� pìt let),
z ukázek a pøíkladù posbíraných na we-
bových stránkách a v neposlední øadì z in-
terních materiálù spoleènosti.

V úvodní èásti se zabývám vznikem
a vývojem spoleènosti a její expanzí do os-
tatních zemí svìta. Amway byla zalo�ena
v roce 1958 v Adì ve státì Michigan, v sou-
èasné dobì má poboèky ve ètyøiceti pìti
zemích svìta a opírá se o zhruba tøímilió-
nový lidský potenciál. Amway Èeská repub-
lika s.r.o. vznikla v roce 1992, nyní vedení
spoleènosti sídlí ve ètvrti Trója v Praze 7.
Spoleènost je vybudována na systému více-
úrovòového marketingu (angl. multi-level
marketing), který vze�el z odvìtví tzv. pøí-
mého prodeje, tj. prodeje prostøednictvím
distributorù, kteøí zbo�í prodávají pøímo
zákazníkovi na základì osobního dopo-

ruèení, ústní reklamy. To-
hoto systému k prodeji
svých výrobkù vyu�ívají
rovnì� spoleènosti Her-
balife, Avon, Oriflame,

Mary Kay aj. V poslední dobì hodnì dis-
kutovaná spoleènost Sky line se sna�í
zdùvodòovat své nekalé praktiky ztoto�nì-
ním se právì s multi-level marketingovými
spoleènostmi.

Aby distributoøi dosáhli zisku a roz�íøili
si vlastní obchod, musí osobnì spotøebová-
vat a prodávat pøedra�ené výrobky a zá-
roveò budovat sí� náborem dal�ích lidí k vy-
konávání té�e èinnosti. Ve Spojených stá-
tech distributoøi nabízejí a� osm tisíc druhù
zbo�í, od produktù denní spotøeby a� po
auta, domy nebo kursy, jak se odnauèit
kouøit. V Èeské republice jsou v nabídce
katalogù pouze pøípravky péèe o domác-
nost, kosmetika, doplòky vý�ivy, mobilní
telefony a dal�í drobnosti.

Souèástí práce je rovnì� pøehled v�ech
neju�ívanìj�ích termínù, které jsou nezbyt-
né k vysvìtlení skuteèností týkající se ne-
jen marketingového systému spoleènosti,
ale i bì�ných zále�itostí Amway.

V neposlední øadì se vìnuji literatuøe �
knihám a bro�urkám, které jsou nejvíce
doporuèovány a èteny, zamý�lím se nad je-
jich obsahovou, ale i formální stránkou.

V závìru své práce shrnuji nejdùle�itìj�í
poznatky a na základì pøedlo�ených faktù
vyvozuji skuteènost, �e spoleènost vyka-
zuje sektáøské rysy. Je organizována hier-
archicky s nìkolika charismatickými vùdci
v èele, vyu�ívá tzv. love bombing vèetnì
tìlesného dotyku, spoleèný zpìv a èasté
opakování nìkolika pokøikù, funguje na
principu vzájemné kontroly atp.

Pevnì doufám, �e má práce pøispìje
k objektivnìj�ímu pohledu na problematiku
tzv. komerèních kultù. Celá spoleènost by
mìla být více informována o jejich èinnosti,
aby lidé byli schopni posoudit míru nebez-
peèí a nenechali se oklamat slibem vyso-
kých, av�ak nereálných, výdìlkù.  n

Pozvánka do svìta Amway.
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Zemøela
Míla Tomá�ová

Ve vìku nedo�itých osmdesáti let zemøela
dne 24. kvìtna 2001 v ranních hodinách bez
bolesti, ve spánku Míla Tomá�ová. Byla
významnou autoritou souèasného èeského
duchovního �ivota. Man�elé Tomá�ovi re-
prezentovali a Eduard Tomá� nadále je pøed-
stavitelem té vìtve souèasné èeské spiritu-
ality, která èerpá podnìty z východních, ze-
jména indických tradic.

Narodila se 24. záøí 1920 na Moravì. Po
absolvování reálného gymnasia studovala
na filosofické a pøírodovìdecké fakultì. Na
Karlovì universitì v Praze získala doktorát
v oboru biologie a pracovala ve zdravotnic-
kých zaøízeních.

Po sòatku s JUDr. Eduardem Tomá�em
(narozen 1908) se stala na nìkolik dal�ích
desetiletí jeho duchovní prùvodkyní a spo-
lupracovnicí. O obou se uvádí, �e mìli první
mimoøádné vnitøní zku�enosti ji� v dìtství.
Na cestì jim pomohla vedle èetby �ivá set-
kání a dlouhodobé kontakty s takovými
osobnostmi jako byli indický duchovní mistr
�rí Ramana Mahari�i, anglický tlumoèník
jógy západním lidem Paul Brunton a èeský
fotograf, výtvarník a duchovní uèitel Fráòa
Drtikol.

Spirituální cesta Míly Tomá�ové mìla
sice východiska v hinduismu a buddhismu,
ale byla jedineèná. Mìla i ryze osobní cha-
rakter. Oba man�elé se nejèastìji dovolávali
jógy. Nemínili ji jako jeden z dar�anù (sys-
tému, �kol) ortodoxního hinduismu. Byla to
pro nì spí�e praktická disciplína zamìøená
na vrcholné prozøení a osvobození. To èlo-
vìk za�ívá, kdy� si uvìdomí jednotu s Ab-
solutnem. Pro rùzné odstíny této cesty se-

bepoznání vyu�ívají názvù jako integrální
jóga, jóga pozornosti nebo jóga velkého
symbolu.

Oba man�elé, zejména ale paní Míla se
sna�ili vyjít vstøíc svým køes�anským po-
sluchaèùm a ètenáøùm a tlumoèit své du-
chovní zku�enosti jejich jazykem. Tak se
v jednom celku (napø. v nìkolikastránkovém
meditativním ver�ovaném textu Podání ru-
kou) vedle sebe ocitají výpovìdi vypùjèené
od hinduistù, buddhistù, taoistù, hermetikù
a køes�anù. A to v�e odkazuje k bezpro-
støednímu pro�itku za tím v�ím. Z køes�an-
ských autorit byly Míle Tomá�ové nejbli��í
mystici a z nich nìkteré vybrané my�lenky
z Mistra Eckharta.

Man�elé Tomá�ovi pøitáhli zejména
v posledním desetiletí doslova tisíce spí�e
mladých lidí. Nevytvoøili �ádnou organiza-
ci typu �koly, sekty, církve nebo hnutí. Je-
jich duchovními �áky jsou ètenáøi jejich knih,
posluchaèi pøedná�ek (Tomá�oví dokázali
zcela naplnit velký sál pra�ské Lucerny)
a úèastníci diskusí. �ákùm, kteøí se rozhodli
jít dùslednì duchovní cestou, se hojnì
dostávalo mo�nosti osobních konzultací.
Mimopra�ská chalupa, kde Míla a Eduard
Tomá�ovi trávili obvykle celé teplé období
roku, byla místem èetných malých setkání
s rozhovory a spoleènou meditací.

Paní Míla vydala nìkteré texty spoleènì
s man�elem. Z jejích samostatných publikací
pøipomeòme ver�ované úvahy sebrané v út-
lé kní�ce pod názvem Prùzraèný svìt a dal-
�í soubor podobných textù pod názvem Za
èas a prostor. Znaènou èást jejich dìl a dìl
my�lenkovì spøíznìných autorù vydalo
nakladatelství Avatar.

RNDr. Míla Tomá�ová si zachovala pros-
totu, nestrojený projev, ba i zájem o veøejný
�ivot. Sdílela s mlad�ími pøáteli bì�né radosti
a starosti. Neutíkala se svou mystikou ze
svìta. Lze øíci, �e i pøes velký zájem adeptù
�ila a zemøela klidnì a nenápadnì.  n
Ivan O. �tampach

lano -
obrana
pøed léèiteli

Jako si pøípady lékaøského zanedbání vy-
nutily vznik Obèanského sdru�ení na ochra-
nu pacientù, neúèinné èi �kodlivé praktiky
a rady léèících laikù - léèitelù inspirují jejich
po�kozené klienty èi pøíbuzné k zalo�ení Ob-
èanského sdru�ení po�kozených léèiteli.

Øady lidí po�kozených léèiteli se roz-
rùstají, ale tito lidé se èasto neodva�ují o-Míla Tomá�ová.      Foto: archiv.

zvat, proto�e vnímají finanèní èi zdravotní
újmu jako urèitou daò za svou dùvìøivost.
Kdy� prohlédnou, �e byli o�izeni sebevì-
domým laikem, je jim vìt�inou trapné se
s tím svìøovat okolí. Jiní mají obavy z léèite-
lovy reakce nebo jim chybí doklad, �e mu
zaplatili. Nové obèanské sdru�ení by jim
mìlo umo�nit vymìòovat si zku�enosti a in-
formovat osobnì èi zprostøedkovanì veøej-
nost o svých zku�enostech a zá�itcích. Po-
kud si to ale budou pøát, mohou zùstat
v anonymitì. Právníci a lékaøi, kteøí mají
s léèitelskými praktikami zku�enosti, budou
tvoøit odborné zázemí tohoto obranného
sdru�ení a pokud o to po�kození budou stát,
pokusí se jim pomoci ve vymáhání práva
a od�kodnìní. Sdru�ení by se chtìlo vìno-
vat také osvìtì a prevenci.

O vìhlas a propagaci nìkterých léèitelù
mají zásluhu bulvární èi zábavná a spoleèen-
ská média, které je èasto pøedstavují jako
zajímavé èi fascinující osobnosti. Nelze se
divit, �e tato skrytá reklama pøesvìdèí èlovì-
ka, který se cítí být v nouzi, a ten pak vy-
chvalovaného divotvorce vyhledá. Od 1.
bøezna 2000 sice platí zákon, který zakazuje
léèitelskou �ivnost, léèitele v�ak omezil jen
okrajovì. Mnozí se u� pøedtím bez �ivno-
stenského listu obe�li, dal�í nazvali svùj
zpùsob diagnostikování a léèení umìním,
a stali se z nich �umìlci� v oboru léèitelsví.

Obèanské sdru�ení po�kozených léèiteli
s názvem LANO není zamìøeno proti léèite-
lùm jako takovým, jen chce hájit práva lidí,
kteøí byli konkrétními léèiteli po�kozeni zdra-
votnì, finanènì nebo psychicky. Obèané
mnohdy nevìdí, �e nejen lékaø, ale i v medi-
cínì nevzdìlaný laik, který se rozhodne dia-
gnostikovat, �vylaïovat� organismus nebo
ho léèit, má právní a trestní odpovìdnost.
Mù�e být hnán k odpovìdnosti i jen za �pat-
nou radu, která pacienta po�kodí. Mù�e být
trestán za podvod, kdy� se proká�e, �e jeho
metoda je neúèinná a on za její praktikování
vybírá peníze. Nelze ani beztrestnì pøijímat
opakovanì honoráøe bez vykázání tìchto
pøíjmù v úèetnictví a bez jejich zdanìní.

Èlenové sdru�ení LANO mohou oèeká-
vat zdarma právní i jiné poradenství, vzájem-
nou podporu a odborné informace. Vstup
do sdru�ení není spojen s finanèními nákla-
dy, jména èlenù nebudou bez jejich sou-
hlasu zveøejòována.      n
Vìra Nosková

Kontaktní adresa: Obèanské sdru�ení
LANO, U studánky 18, 170 00 Praha 7
lano@centrum.cz
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POSTUP PODLE ZÁKONA,
NEBO DISKRIMINACE?

Právník svìdkù Jehovových se vrací ke �kauze Vrba�

Lubomír Müller

V Dingiru 2/2001 se pan PhDr. Zdenìk Vojtí�ek v èlánku �Ovlivnìní mimo osnovy� letmo vrací (ani�
kohokoli jmenuje) k pøípadu Mgr. Václava Vrby, který pøed dvìma lety vyhrál konkurz na místo
øeditele �koly v jihoèeské Radomy�li. Mám za to, �e by bylo vhodné podívat se na pøípad z hlediska
platných právních pøedpisù.

POSTUP PODLE ZÁKONA,
NEBO DISKRIMINACE?

r e f l e x e

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.

Oè tedy �lo? Konkurzní komise doporuèila
Vrbu na místo øeditele �koly, ale ten nakonec
jmenován nebyl. V�ichni zúèastnìní vìdì-
li, �e to bylo kvùli tomu, �e je svìdek Je-
hovùv.

Podle § 6 odstavce 4 zákona ÈNR è. 564/
1990 Sb. (ve znìní platném v roce 1999) �kol-
ský úøad jmenuje øeditele �kol, a to se sou-
hlasem zøizovatele (co� je v tomto pøípadì
obec Radomy�l). Jaká kritéria má vzít �kol-
ský úøad v potaz? Zákon øíká: �Pøi jme-
nování vychází zejména z výsledkù kon-
kurzního øízení a stanoviska rady �koly,
pokud je zøízena.�

Konkurzní øízení, jeho� se úèastnilo pìt
kandidátù, vyhrál Vrba. Obecní zastupitel-
stvo Radomy�li ale na svém zasedání
26. kvìtna 1999 vyjádøilo pomìrem hlasù
8:2 nesouhlas s jeho jmenováním. Následu-
jícího dne informoval starosta obce o ne-
souhlasu �kolský úøad ve Strakonicích.
V oznámení nebyly uvedeny �ádné dùvody.

Na dotaz �kolského úøadu sdìlil staros-
ta dne 8. èervna 1999, �e �zastupitelstvo se
shodlo� na pìti skuteènostech. Rád bych
je pøipomnìl a také se k nim vyjádøil:
� Vrba byl zvýhodnìn oproti ostatním
kandidátùm v pøístupu k informacím a slo-
�ením konkurzní komise.

Tvrzení o Vrbovì zvýhodnìní je zcela
nekonkrétní. Pøipomíná to situaci, kdy si po
skonèeném fotbalovém zápase nìkdo stì-
�uje, �e byl �patnì vybrán rozhodèí, ale pøi-
tom neuvede ani jeden pøípad, kdy nìco
�patnì odpískal.
� Obec trvá na kandidátovi s nejdel�í
øídící praxí ve vedení �koly, který je záru-
kou plynulého pokraèování jejího chodu.

Pøedpokládá se, �e jedinì �kandidát
s nejdel�í øídící praxí ve vedení �koly� je (zce-
la automaticky) �zárukou plynulého pokra-
èování jejího chodu�. Pokud na tom zastu-
pitelstvo tak jednoznaènì trvalo, proè s tím-
to zdánlivì neosobním po�adavkem tak ve-

hementnì vystoupilo a� po konkurzu? Pøi-
rovnáno ke sportu: Po skonèení závodu
dáme zlatou medaili (bez ohledu na skuteèný
výsledek) tomu, kdo sportuje nejdéle.
� Obec klade dùraz na vyu�ití volného
èasu dìtí v mimo�kolní èinnosti, tuto té-
matiku mìli zpracovánu lépe dal�í dva
kandidáti.

Zastupitelé ale neøíkají, v èem mìla Vr-
bova koncepce nedostatky. Kdybychom to
chtìli opìt pøirovnat ke sportu: Vítìz de-
setiboje nemù�e dostat zlatou medaili, pro-
to�e v bìhu na sto metrù se celkový vítìz
umístil a� na tøetím místì. Rozhodèí do-
dateènì prohlásí, �e právì bìh na sto metrù
je rozhodující pro udìlení zlaté medaile
v desetiboji. (Pøitom ale ani neoznámili, ja-
kých èasù jednotliví bì�ci dosáhli.)
� Obec nesouhlasí se stanoviskem bývalé
øeditelky Ing. Králové, která na jednání
rady �koly v Radomy�li degradovala svým
vystoupením ostatní úèastníky konkurzu.

Jestli�e je øeditelské místo Vrbovi odmít-
nuto proto, �e bývalá øeditelka paní Ing.
Králová se podle nìèího názoru dopustila
nevhodných výrokù, je to stejné, jako kdy-
by mistrovský titul byl vítìzi odepøen pro-
to, �e vítìz pøedchozího mistrovství nìkde
øekl nìco nemístného.
� Obec má nìkteré dal�í signály, �e jme-
nování Mgr. Vrby do funkce øeditele Z� Ra-
domy�l by nebylo ��astnou volbou.

Obec by mìla sdìlit, jaké �signály� obdr-
�ela. Jinak je to toti� podobné, jako kdyby
regulérní vítìz sportovního utkání byl pro-
hlá�en za pora�eného jen proto, �e rozhodèí
obdr�el po závìreèném hvizdu jakýsi záhad-
ný �signál�.

Poté, co obdr�el toto vysvìtlení, �kol-
ský úøad se obrátil na Ministerstvo �kol-
ství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR, a to dopo-
ruèilo, aby do funkce øeditele �koly byl jme-
nován Jiøí Pe�l. �kolský úøad v zápise ze dne
14. èervence 1999 neuvádí, proè mu minis-

terstvo dalo takové doporuèení. Pí�e v�ak,
�e �zástupce obce � souhlasil s navr�eným
øe�ením� a �e �pøi rozdílných stanoviscích
�kolského úøadu, obce a Rady �koly� na-
konec �kolský úøad jmenoval do funkce øe-
ditele �koly s úèinností od 1. srpna 1999
Jiøího Pe�la.

Pøi jmenování øeditele �koly jsou kon-
kurzní øízení a stanovisko rady �koly dva
èinitele, z nich� se �vychází zejména� (§ 6
odstavec 4 shora citovaného zákona).
Slùvko �zejména� ponechává �kolským
úøadùm, aby vzaly v úvahu i dal�í èinitele.
Je tedy jen vhodné, �e �kolský úøad po-
�adoval od zastupitelù písemné zdùvodnìní
odmítavého stanoviska. �kolskému úøadu
nelze vyèítat ani to, �e si vy�ádal názor mi-
nisterstva. Ministerstvo zaslalo své dopo-
ruèení, samo vìc nerozhodovalo. Byl to
�kolský úøad, který ve vìci nakonec rozhodl.

Co ho k rozhodnutí vedlo? V zápise ze
dne 14. èervence 1999 èteme, �e �vyhovìl
stanovisku Obce Radomy�l�. Je v�ak zjevné,
�e toto stanovisko, jak je formulováno
v dopise ze dne 8. èervna 1999, nebylo pro
�kolský úøad nijak pøesvìdèivé, proto�e i po
jeho vypracování trvala �rozdílná stanovis-
ka�. �kolský úøad prostì ustoupil.

Zde stojí za to si pøipomenout nìco
z historie. Obecní zastupitelé toti� vyjad-
øovali podobné obavy jako èlenové �idov-
ského sanhedrinu v prvním století: �Jestli�e
ho [Je�í�e] necháme jen tak, v�ichni v nìj
uvìøí a Øímané pøijdou a odejmou jak na�e
místo, tak ná� národ.� Tehdy veleknìz Kai-
fá� pøi�el s návrhem: �Je k va�emu prospì-
chu, aby jeden èlovìk zemøel ve prospìch
lidu, a ne aby byl celý národ zahuben.�
Krátce nato mìl o Je�í�ovi v soudním proce-
su rozhodnout místodr�itel Pilát Pontský.
Pilát vìdìl, �e Je�í� je nevinen, ale lidé �køièe-
li a øíkali [Pilátovi]: ,Jestli�e ho propustí�,
nejsi césarùv pøítel.�� Pilát nakonec ustou-
pil nátlaku a vydal souhlas k Je�í�ovì po-
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K vysvìtlení stanovisek Nábo�enské spoleènosti Svìdkové Jehovovi ke �kole slou�í pub-
likace �Svìdkové Jehovovi a �kola� (èesky 1991) s tímto obrázkem na titulní stranì.

Pøíspìvky v rubrice �reflexe� v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.

pravì. (Evangelium podle Jana, 11. kapito-
la, ver�e 48-50; 19. kapitola, ver�e 12-18)

Podobnì �kolský úøad v malém �obì-
toval� Vrbu. �kolský úøad jasnì vidìl, �e
nejde ani o podmínky konkurzu, ani o délku
praxe, ani o koncepci mimo�kolní èinnosti,
ani o výroky paní Ing. Králové, ani o taju-
plné signály. �kolský úøad ale ví, �e s obec-
ními zastupiteli je nutno nìjak vyjít. �kol-
ský úøad také znal názor ministerstva.
Mo�ná si øíkal: �Jiné øe�ení neexistuje.�
Z urèitého hlediska je takové uva�ování
pochopitelné. Opravdu ale neexistovala jiná
mo�nost?

Existovala. Vý�e zmínìné ustanovení
zákona ÈNR è. 564/1990 Sb., v platném znì-
ní, toti� øíká: �Pøi opakované nedohodì zøi-
zovatele se �kolským úøadem rozhodne
o jmenování øeditele ministerstvo.� �kol-
ský úøad mohl ministerstvu vysvìtlit, proè
jsou argumenty obecních zastupitelù
v právním státì naprosto nepøijatelné. A pak
mohl nechat ministerstvo rozhodnout.
Mo�ná �e by ministerstvo rozhodlo tak, jak
uvedlo ve svém doporuèení. Rozdíl by byl
ale v tom, �e �kolský úøad by nebyl v po-
stavení starovìkého øímského místodr�itele.

Doufejme, �e se z Vrbova pøípadu v�ich-
ni pouèíme a nauèíme se nazývat vìci pra-
vým jménem: Mgr. Václav Vrba byl kvùli
svému nábo�enskému pøesvìdèení diskri-
minován. Nemá cenu klamat sebe i ostatní
a zakrývat tuto skuteènost trapnými zámin-
kami. Pøiznat si fakta má toti� na èlovìka
blahodárný vliv.

K èlánku Jiøího Koubka Blátivé my�lení 2000, Dingir 2/2001

Stanislav Libovický

Od samého poèátku udìlování Bludných balvanù Èeským klubem
skeptikù Sisyfos v roce 1999 (nikoli Sysifos, jak bylo omylem uvede-
no v Dingiru) nemohu souhlasit s tímto konáním, i kdy� podle èlenù
komise Sisyfa pro udìlování Bludných balvanù je podstatným úmys-
lem pouze pøita�livým zpùsobem zviditelnit Èeský klub skeptikù.

Hlavním cílem Sisyfa pøi jeho zalo�ení bylo
a dosud by mìlo být �íøení racionálního kri-
tického (vìdeckého) zpùsobu my�lení ve
spoleènosti. Podle mého názoru by Sisyfos
nemìl poru�ovat vìdecké principy ani vì-
deckou etiku, ani kdy� si z nìkoho nebo nì-
èeho dìlá legraci.

V souvislosti s udílením Bludných bal-
vanù mám na mysli pøedev�ím to, �e Sisy-
fos - ani kdokoli jiný - není schopen �vìdec-
ky� dokázat, �e Bludnými balvany �oce-
nìní� jednotlivci hlásají bludy, nebo ales-
poò, �e se mýlí. Ve vìdì - ostatnì podobnì
jako tøeba v právní oblasti - neexistují ne-
gativní dùkazy, øeèeno jinými slovy není
mo�no dokázat, �e nìco neexistuje. Nelze
tedy z principu dokázat, �e údajné jevy, za
jejich� hlásání byly ironické ceny �Bludný
balvan� udìleny, neexistují. Vìt�inou se jed-
nalo o neúèinné léèebné metody - a nelze
dokázat, �e nìjaká léèebná metoda je ne-
úèinná.

Na druhé stranì je mo�no - a z etických
dùvodù nutno - pozitivnì dokazovat exis-
tenci nìjakých jevù, napøíklad úèinnost
léèebných metod, je� se mají propagovat.
Kdyby byly Bludné balvany udìlovány za
to, �e pøes konkrétní výzvy ten, kdo nìco
hlásá, odmítá svá tvrzení prokazovat, bylo
by v�e v poøádku. Takový pøístup ov�em
Sisyfos k Bludným balvanùm nemá a spo-
léhá se pouze na svá �jasnovidná� dogma-
tismem zavánìjící tvrzení o blátivosti my�-
lení nominovaných osob, co� nemù�e pod-
lo�it �ádnými vìcnými argumenty, zalo�e-
nými na �neblátivém� zpùsobu my�lení.

Sisyfos zatím udìlil osmnáct Bludných
balvanù, mezi nimi za rok 2000 ten Støíbrný
redakci Nedìlního Blesku. Tuto nominaci
pøi pøedávání odùvodòovala publicistka
paní Vìra Nosková, iniciátorka zalo�ení Èes-
kého klubu skeptikù Sisyfos. Podle mého
názoru pouze tato cena byla zatím udìlena
vìdecky poctivým zpùsobem. Nebyla toti�
udìlena za pou�ívání absurdní léèebné me-
tody, ale za nezodpovìdný a neetický zpù-
sob novináøské práce pøi referování o okult-
ním léèiteli.

Dal�í mojí výhradou k udìlování Blud-
ných balvanù je zpùsob výbìru kandidátù.
Uvedu dva charakteristické pøíklady:
1. Zlatý Bludný balvan v kategorii dru�-
stev za rok 2000 obdr�ela plzeòská firma Em-
bitron za výrobu a prodej pøístrojù EAV, co�
je zkratka pro elektroakupunkturu podle
Reinholda Volla. Domnívám se, �e by tato
cena spí�e patøila Státnímu ústavu pro kon-
trolu léèiv, jen� tyto okultní pøístroje
schválil do u�ívání v èeské léèebné praxi.
Hovoøil jsem pøed rokem s majiteli firmy Em-
bitron a jsem pøesvìdèen, �e upøímnì vìøí
v úèinnost svých pøístrojù, vyrábìných na
základì technické dokumentace ze zahranièí.

Naopak Ministerstvo zdravotnictví ÈR
spolu s jemu podøízenými orgány si je plnì
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JUDr. Lubomír Müller (*1954) je advokátem, který pracu-
je pøevá�nì pro Svìdky Jehovovy.
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vìdomo, �e pøístroje EAV úèinné nejsou, �e
èe�tí pacienti jsou jimi (jako� i jinými okult-
ními metodami) �izeni o znaèné finanèní
èástky (uvádí se a� miliardy korun), ale trvá
na tom, �e SÚKL zmínìné EAV pøístroje
schválil do léèebné praxe správným zpù-
sobem.

Mimochodem - co si kdo pomyslí, kdy�
nìèemu je potvrzena zdravotní nezávad-
nost? Já se domnívám, �e jestli�e je Minis-
terstvem schválen nìjaký léèebný postup
jako nezávadný, pak jej automaticky po-
va�uji za úèinný, proto�e jinak by mohla být
zanedbána nutná léèebná péèe. Také pøed-
pokládám, �e zdravotnì nezávadný léèeb-
ný postup �ohlupováním� nezavede pacien-
ta do rukou psychiatrù.

Ministerstvo zdravotnictví to chápe ji-
nak. Jemu podøízené orgány schválily jako
zdravotnì nezávadné neúèinné pøístroje
a metody, napøíklad JL-technologii,1 je� byla
ocenìna ji� dvìma Bludnými balvany. Letos
Zlatý Bludný balvan obdr�el doc. RNDr. Ivo
Chudáèek, DrSc., pøedev�ím za vývoj JL-
technologie, jen� v jeho firmì Fyzap Praha
sponzorovaly orgány Evropské unie. Ji�
v roce 1999 obdr�el takté� Zlatý Bludný bal-
van pan Jiøí Lang za výdìleèné provozování
JL-technologie ve firmì Libena v Berounì.

Èeský komitét pro vìdecké øízení zaèal
toto podvodné JL-�arlatánství �íøit z Èech

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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do celého svìta a zavedl pro JL-technologii
(JL = Jiøí Lang) název �systém Joint Line�.
Podle leto�ních propagaèních materiálù
ÈKVØ potvrzení zdravotní nezávadnosti JL-
systému poskytly: Hygienická stanice hl.
m. Prahy, Státní zdravotní ústav, Minister-
stvo zdravotnictví ÈR, odbor hygieny, epi-
demiologie a mikrobiologie. Systém Joint
Line je dále zaøazen do �Standardní klasi-
fikace produkce�, slu�by pøispívající k do-
bré kondici, kategorie 93.04.10 (zák. è. 196/
1993 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù) a má
�Shodu CCZ� (zák. è. 22 /97 Sb.) a �Kon-
formitu-EU-CE� pro zahranièní trhy (smìr-
nice 89/686/EHS) jako �osobní ochranný
prostøedek�. Systém JL (�alias� perpetuum
mobile) je také samozøejmì registrován
Úøadem pro prùmyslové vlastnictví.

Jak je vidìt, udìlování Bludných balva-
nù je konáno pøece jen spí�e pro zábavu
ne� pro nápravu vìcí veøejných.
2. Støíbrný Bludný balvan za rok 1999
obdr�ela televize Prima za svùj seriál Zá-
hady a mystéria. Podle mého názoru by byl
tento Bludný balvan více slu�el Èeské te-
levizi za její celoroèní �dokumentární� se-
riál Planeta záhad, jen� navíc byl zamìøen
na �ohlupování� dìtí a manipulaci jejich vì-
domím tím, �e jeho vysílání bylo v roce 1999
zaøazováno v�dy do sobotního dopoledního
bloku pro mláde�. Seriál byl vysílán ka�dý

týden a� do konce roku pøes protest Rady
Èeské televize, adresovaný v bøeznu toho
roku generálnímu øediteli Èeské televize.

Pøi porovnávání èinnosti veøejnoprávní
Èeské televize a soukromé televize Prima je
tøeba si uvìdomit, �e z �tiskového� zákona
è. 81/1966 Sb. (ve znìní pozdìj�ích pøed-
pisù) bylo novelou è. 86/1990 Sb. vynechá-
no následující ustanovení: �Posláním pe-
riodického tisku a ostatních hromadných
informaèních prostøedkù je poskytovat
vèasné, pravdivé, v�estranné a co nejú-
plnìj�í informace o událostech ve v�ech
oblastech �ivota...�. Soukromá média mají
tedy od té doby zákonné právo klamat
a libovolnì lhát - s jedinou výjimkou, �e by
se ta le� dotkla cti fyzické èi právnické oso-
by (viz �tiskový� zákon è. 46/2000 Sb.).

Naopak i v novém zákonu o Èeské te-
levizi è. 39/2001 Sb. (§2, odst. 2a) zùstalo
ustanovení velice podobné tomu pøedchozí-
mu (zák. è. 483 /1991 Sb.), �e jejím úkolem je
�poskytování objektivních, ovìøených, ve
svém celku vyvá�ených a v�estranných in-
formací pro svobodné vytváøení názorù�.
Podle mne tedy bylo správnìj�í ocenit Blud-
ným balvanem Èeskou televizi, která vedle
novináøské etiky poru�ila i platná zákonná
ustanovení.

Nejvíce jsem v�ak byl 19. dubna 2001
na Úøadu Akademie vìd, kde se pøedávání
Balvanù konalo, pohor�en zpùsobem udì-
lení Støíbrného Bludného balvanu za rok
2000. Ocenìný laureát si jako jediný ze
v�ech nominovaných pøi�el Bludný balvan
pøevzít osobnì. Zøejmì nepostihl, �e se ne-
jedná o vá�né, ale pouze o posmì�né oce-
nìní. Tuto skuteènost nepochopil, ani kdy�
si zøejmì tìlesnì strádající v pøistaveném
køesle vyslechl jízlivé �laudatio� na svou
osobu. Neporozumìl, �e si z nìj komise pro
udìlování Bludných balvanù pouze dìlá
legraci, �e se mu po�klebuje - ostatnì je to
vidìt i na fotografii, uveøejnìné v Dingiru.

Takový postoj komise byl podle mne
�nekøes�anský�. To se ve slu�né spoleè-
nosti nedìlá! Také podle mne nebylo vhod-
né, �e fotografie laureáta byla oti�tìna
v Dingiru. Blahoslavení chudí duchem,
nebo jejich jest království nebeské (Ma-
tou� 5,3). Od vìkù bylo pro lidi zvykem, �e
je tøeba i s tím nejvìt�ím sebezapøením pøis-
tupovat k osobám s pomýleným my�lením.

n
Poznámka

1 Blí�e o ní viz Dingir è. 3/1998, S. Libovický, JL-tech-
nologie

Na 7. prodejní výstavì zdravého �ivotního stylu HARMONIE 2000 na Výstavi�ti Praha
v listopadu 2000 byl v jednom z prodejních stánkù v praxi pou�íván pøístroj ACUCOMB firmy
Embitron pro elektroakupunkturu dle Volla. Tento pøístroj byl schválen Ministerstvem zdravot-
nictví ÈR pro pou�ívání v léèebné praxi.
Na snímku operátorka s èidlem, propojeným s pøístrojem, dotýká postupnì akupunkturních
bodù na v�ech prstech pacienta, odeèítá v�dy pøi dotyku výchylku mìøidla pøístroje a zazna-
menává velikost výchylek do tabulky. Vyhodnocením získané tabulky pak urèuje, jaká barva
kamene je nejvhodnìj�í pro léèení pacienta. Kameny jsou rozhozeny na stole pøed EAV-pøístro-
jem. Pacient v pravé ruce svírá druhou elektrodu napojenou na pøístroj.
Podle mínìní autora tohoto èlánku a snímku se jedná pouze o mìøení ohmického ko�ního
odporu, jen� zále�í na vlhkosti pacientovy ruky a na tlaku èidla na poko�ku, nikoli na druhu
a stavu pacientovy choroby. Autor také nevìøí, �e drahé kameny mají kouzelnou moc léèit.
Pøi autorovì náv�tìvì èekal u tohoto stánku zástup náv�tìvníkù na zji�tìní barvy, kterou by
mìl mít kámen pro jejich léèení.

Foto a text: Stanislav Libovický

RNDr. Stanislav Libovický, CSc. (*1932) je fyzik na
odpoèinku.
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Vá�ená redakce,

reaguji na èlánky v DINGIRu 2/2001 s téma-
tem �kola a nábo�enství.

Pracuji v Domì Ignáce Stuchlého ve
Fry�táku, jeho� zøizovatelem je kongregace
Salesiánù Dona Boska, tedy subjekt øím-
skokatolické církve. Tento dùm nabízí víken-
dové a prázdninové výchovnì vzdìlávací
programy pro mláde� a také program urèený
�kolním tøídám s názvem Orientaèní dny.
A právì o zku�enosti s tímto projektem
a reakcí �kol na nìj bych se chtìla v tomto
dopise podìlit.

Orientaèní dny mají za cíl vytvoøení
rámce, v nìm� �áci ve vìku od 14 do 19 let
spoleènì pøemý�lejí, vyjadøují se k rùzným
tématùm a zpracovávají je. Patøí k nim osob-
ní identita, vztahy, smysl �ivota, nábo�en-
ství, sekty, okultismus, závislosti, globální
otázky, budoucnost. Program je tøídenní
a realizuje se ve dnech �kolní výuky.

V Nìmecku, kde jsem na tomto progra-
mu rok spolupracovala, má ji� více ne� tøi-
cetiletou tradici. Vznikl jako doplnìk a pro-
hloubení nábo�enské výchovy mláde�e
z iniciativy katolické církve. Nyní se vìt�i-
nou soustøeïuje na zlep�ení tøídních vztahù
a osobnostního rùstu mladých lidí. V nìkte-
rých spolkových zemích je právnì zakotven
nárok ka�dého �áka na absolvování nìko-
likadenního programu Orientaèních dnù.
V plánu èinnosti na �kolní rok jej mají zahr-
nuty nejen církevní, ale i státní a soukromé
�koly.

Podstatný rozdíl ve vnímání církevních
institucí v SRN a u nás spoèívá v tom, �e
tam jsou pro �koly zárukou kvality, kde�to
u nás jsou spí�e nahlí�eny s nedùvìrou:
�Co kdyby se nám sna�ili z �ákù dìlat
køes�any? V�dy� o co jiného by jim mohlo
jít ne� o získání dal�ích èlenù?�

A tak se budují bariéry i tam, kde by se
mohla nastolit spolupráce, co� by bylo jen
ku prospìchu mláde�e, o ni� by obìma stra-
nám mìlo jít. Církev by se mìla anga�ovat
v kvalitativním rozvoji mladých lidí bez roz-
dílu jejich nábo�enské pøíslu�nosti. ...

Mladí dnes tou�í po zklidnìní, po na-
slouchání, po dialogu. Proè jim tento rámec
nevytvoøit? V�dy� církev mù�e nabídnout
to, co pro sebe ji� dávno objevila v medi-
tacích a spiritualitì: Prostor k zastavení se,
nahlédnutí do sebe, k dialogu, k novým roz-
hodnutím. V�dy� komu by v dne�ní spo-
leènosti mìlo být vlastnìj�í roznìcovat zá-
jem o rùst osobnosti a zkvalitòování vzta-
hu k druhým lidem, kdy� ne nábo�enským
institucím?

Ale to si �ádá profesionální pøístup.
Pøedpokladem je proto transparentnost
a férovost v jednání a referování o progra-
mu. Patøí k tomu i pøedchozí informování
�ákù, �e pojedou do církevního zaøízení, tedy
�e se setkají s nábo�enskou symbolikou ve
výzdobì domu, �e se o program budou sta-
rat lidé køes�anského vyznání.

Jakákoli manipulace s názory �ákù je
v�ak nepøípustná. K profesionálnímu pøí-
stupu patøí také nabídnout jim �iroké spek-
trum názorù, mo�nost pohlédnout na danou
problematiku z rùzných úhlù. Mezi nimi má
své místo i soukromý názor pedagogického
pracovníka, tedy i pohled vycházející z jeho
køes�anského pøesvìdèení. Pokud by v�ak
�áci nabyli dojmu, �e jsou vystaveni nábo-
�enskému ovlivòování, mají právo se vùèi
takovémuto jednání ohradit.

Myslím, �e je podstatné, aby obì stra-
ny - tedy �koly i církve a nábo�enské spo-
leènosti - pochopily, �e nejsou protivníky,
nýbr� mohou být partnery. V�dy� obìma
jde o dobro dorùstající generace a tím i celé
spoleènosti. Pøi zachování pøedem dohod-
nutých pravidel je to podle mého názoru
velmi dobøe realizovatelné.

Vidím to i ve vývoji vztahu �kol k na�emu
projektu. U �kol, se kterými jsme navázali
bli��í kontakty, zvlá�tì poté, co tu nìkterá
z jejich tøíd absolvovala Orientaèní dny,
nedùvìra mizí a naopak je oceòován pøínos
projektu pro atmosféru a vztahy ve tøídì
a pro ka�dého jednotlivce. ...

Z dopisu Mgr. Andrey Dudákové,
2. srpna 2001

Odpovìï na sektáøskou polemiku

V Dingiru 4/2000 jsem spoleènì s Vítem Pro-
fantem uveøejnil èlánek, který se sna�il vnést
více poøádku do u�ívání emocionálnì za-
tí�eného, nepøesného slova �sekta�. Tì�il
jsem se na diskusi, která pomù�e tento výraz
a alternativní výrazy dále upøesnit. Diskuse
se zatím (aspoò na stránkách Dingiru) ne-
koná. Za ná� èlánek nás ale napadl MUDr.
Prokop Reme� v pøíspìvku �Problémy s ex-
plikací� v è. 2/2001 tého� èasopisu. Napøed
nám oznamuje, �e je unaven. Pak prohla�u-
je ná� návrh za polemiku, i kdy� není jasné,
s kým nebo s èím. Vytýká nám nepøímo chy-
bu, za kterou by se prý musel stydìt ka�dý
student vysoké �koly, a pak sdìluje, �e se
jakési polemiky (snad tím míní i ná� návrh)
nìjak �tváøí�. Shrnuto: Pí�e svým obvyklým
pový�eným, sarkastickým a arogantním
tónem. Je zvyklý na to, �e se ho lidé bojí.
Mnì jako spoluautorovi pùvodního èlánku
�Co je a co není sekta� chybí pokora pøed

reme�ovskou v�evìdoucností. Ba dokonce
se odva�uji protestovat.

Celý ná� diskusní pøíspìvek je analýzou
výrazù (a snad tedy i pojmù), nikoli rozbo-
rem faktù. Dr. Reme� to uvádí jako pøekva-
pivý objev. Není tøeba nic pøeformulovávat,
jak navrhuje. U� je zformulováno. Jen by to
chtìlo, aby Dr. Reme� èetl, co je napsáno,
nikoli, co tam chtìl vidìt. Vytýká Profan-
tovi a mnì, �e nepí�eme o nìèem, o èem
jsme ani psát nechtìli. Zøejmì Dr. Reme�
chtìl, abychom o nìèem psali a my jsme si
dovolili nesplnit jeho (bohu�el nevyslo-
vené) pøání. Doopravdy z nìj nemáme tu
správnou bázeò. Dovolujeme si dokonce
øíkat, co si myslíme. Argumentaci Dr. Reme-
�e �obyèejným èlovìkem� se vìnovat nebu-
du. Je to toti� vulgární a pokleslá forma po-
lemiky. Jeho výpad, �e výraz sekta je ne-
vyhovující pro nás (tedy zøejmì pro auto-
ry), ukazuje hrubou neznalost problematiky.
Vá�ím si znalostí Dr. Reme�e v jeho vlast-
ním oboru, tedy v medicínì a konkrétnì
v gynekologii. Nebudu se mu do tohoto
oboru vmì�ovat. Chtìl bych mu jen ozná-
mit, �e kromì toho existuje také religionisti-
ka a s ní spøíznìné obory jako psychologie
nábo�enství a sociologie nábo�enství.
V tìchto oborech je diskuse o pojmu sekta
bì�ná. Bì�né jsou také rozpaky z tohoto
populárního, spí�e �urnalistického výrazu.

Nespokojenost profesionálního sekto-
bijce Reme�e s vìcným a odpovìdným roz-
borem výrazu �sekta� v religionistické lite-
ratuøe je docela pochopitelná. �e by ale bylo
lhostejné, jak se tohoto výrazu u�ívá a ja-
kým pojmovým obsahem se naplòuje, s tím
zásadnì nesouhlasím. Jde toti� o osudy lidí.
Jde o ochranu pøíslu�níkù nábo�enských
men�in pøed útoky státních a církevních by-
rokratù a jejich intelektuálních nohsledù.

Ivan �tampach, èerven 2001

NA PØÍ�TÌ
�... Zkrátka jdu si svou cestou, i kdy� se
sna�ím zachovávat urèité zásady. Pøes-
nì tak to kdysi dìlali Keltové a nejspí�
proto je mi tenhle národ tak blízký. ...
I proto se cítím být Keltem,� pí�e ve svém
vyznání druid ing. Roman Procházka.1

Lidí, kteøí se tou�í navrátit ke keltské,
germánské nebo slovanské tradici, je
ov�em více. A zdá se, �e jejich poèet stou-
pá. Právì, ale nejen o nich bude pøí�tí
téma Dingiru s názvem novopohanství.
1 http://druid.euweb.cz/texty/vyznani.htm
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Vá�ený p. �éfredaktore!

... Vá�ím si toho, �e tu je Dingir, �e pí�e
o tom, o èem pí�e, i kdy� ne v�e napsané je
mi po chuti.

Tak napø. poslední èíslo Dingiru pøiná�í
èlánek �Jednota jako charisma�. Katolíci to
jistì sami nemají zapotøebí, aby jim nìkdo
v èasopise o souèasné nábo�enské scénì
dìlal pochvalnou reklamu a jejich víøe, a �e
tìch èlánkù nebylo zrovna málo!!! ...

A je�tì krátce k tématu ��kola a nábo-
�enství� a zejména k pøípadu p. uèitele, èle-
na Náb. spol. Svìdci Jehovovi. Sám pøíbìh
byl dostateènì medializován v tisku i v te-
levizi. Bylo to ze strany státních orgánù ne-
chutné, jak argumentovali proti. Nicménì já
sám si nejsem jistý, jak chtìl p. uèitel napl-
nit své øeditelské povinnosti a pøitom nejít
proti své víøe?

S pozdravem a a� vám to pí�e.
Z dopisu Leona Kollára,

Karviná 17. 6. 2001

Následující dopis je èástí polemiky, která
vze�la z èlánku �Nový zákon, staré otáz-
ky� (Dingir 1/2000, str. 11-12). Redakci
byl dán na vìdomí. Autorka - øeditelka od-
boru církví Ministerstva kultury ÈR - v nìm
odpovídá faráøi Obce køes�anù Franku
Peschlovi, jeho� dopis jsme v podstatné
èásti na tomto místì uveøejnili v minulém
èísle.

Vá�ený pane,

dìkuji Vám za Vá� dopis, ve kterém jménem
Obce køes�anù - hnutí za nábo�enskou ob-
novu - reagujete na rozhovor PhDr. Z. Voj-
tí�ka se mnou pro èasopis Dingir.

Pokud jde o srovnání návrhu na�eho
nového zákona (zkrácenì �zákon o církvích
a nábo�enských spoleènostech�) s rakous-
kou právní úpravou, jsou shodné jedinì
v poèetních cenzech a lhùtì pro získání
oprávnìní k výkonu zvlá�tních práv. Jinak
na�e právní úprava nepøejímá �ádné prvky
z rakouské právní úpravy. Úroveò nábo-
�enské svobody v na�í republice danou ji�
souèasnì platným zákonem lze pokládat za
nadstandardní i co do srovnání s vyspìlý-
mi evropskými státy. Nebyla na tak vysoké
úrovni ani nikdy v minulosti, myslím-li i na
minulost �nekomunistickou�. V návrhu no-
vého zákona se souèasná vysoká úroveò
nábo�enské svobody zachovává. ...

Dùle�itìj�í ne� poèetní cenzy je v�ak
zpùsob, jakým je podle na�eho právního
øádu zaruèena nábo�enská svoboda. Ta je
toti� dána ji� Ústavou ÈR a Listinou základ-

d o p i s y

ních práv a svobod, v nich� je zaruèena
nejen jednotlivcùm, ale té� církvím a nábo-
�enským spoleènostem, a� jsou èi nejsou
registrované. Registrací podle souèasnì
platného návrhu nového zákona získávají
církve a nábo�enské spoleènosti postavení
právnické osoby podle právního øádu Èeské
republiky, co� znamená, �e mohou podle
právního øádu na�í republiky vstupovat do
smluvních vztahù se tøetími osobami jako
církve a nábo�enské spoleènosti, mohou
zøizovat dal�í právnické osoby jako �koly,
nemocnice, sociální zaøízení apod., ale té�
se ucházet o pøíspìvky z veøejných rozpoè-
tù, napø. na údr�bu kulturních památek èi
na sociální a charitativní èinnost.

Dále pak návrh nového zákona umo�-
òuje církvím za splnìní dal�ích zákonem
daných podmínek ucházet se o èinnost
v takových oblastech veøejné sféry, které
stát jinak vìt�inou sám organizuje a provádí,
jako je vìzeòství a armáda, a pøístup k dal�í-
mu zpùsobu financování, kterým je v sou-
èasné dobì financování platù duchovních
a církevní administrativy a provozu církví
a nábo�enských spoleèností. V tomto pøí-
padì ji� nejde o práva nábo�enské svobody.
Jde o to, �e stát pøiznáním zvlá�tních práv
respektuje to, �e napø. v pøípadì pùsobení
ve vìzeòství jde o èinnosti církví a nábo-
�enských spoleèností tradièní v demokra-
tických státech. Je obvyklé i v jiných demo-
kratických státech, �e taková zvlá�tní prá-
va jsou církvím a nábo�enským spoleènos-
tem udìlována a� po urèité dobì jejich pù-
sobení jako právnických osob. ...

V pøíkladu, který uvádíte k pùsobení
církví a nábo�enských spoleèno�tí speciál-
nì ve vìzeòství, mám za to, �e dochází
k jistému nedorozumìní. Odhlédnu pøedem
od skuteènosti, �e vìzòùm jsou logicky ome-
zena rùzná práva (napø. svoboda pohybu).
Nemyslím si v�ak, �e by individuální nábo-
�enská svoboda vìzòù byla omezena tím,
�e v dobì jejich pobytu ve vìzení nemìla
církev nebo nábo�enská spoleènost �kolek-
tivní� oprávnìní k výkonu zvlá�tních práv,
tj. mo�nost komunikace jejích duchovních
s vìznìm, který se k ní hlásí. ...

V této souvislosti si vybavuji slova jed-
noho odborníka o tom, �e máme být sice
v tìchto vìcech liberální, ale té� rozumní.
Podle mne to znamená umo�nit kolektivní
pùsobení církví a nábo�enských spoleèností
tìch církví, které se ji� v na�í spoleènosti
dostateènì �etablovaly�, nikoli tedy v�em
církvím a nábo�enským spoleènostem ihned
po jejich registraci. V podstatì obdobnì je
tomu u zpovìdního tajemství, tj. u institu-

tu, který má stát respektovat a o kterém
nelze øíci, �e by bylo tradièní souèástí
vìrouky u v�ech církví a nábo�enských
spoleèností, ktìré se budou novì registro-
vat. Øíci dopøedu u ka�dého subjektu, který
bude registrován a který klidnì mohl vznik-
nout nedlouho pøed �ádostí o registraci, �e
stát automaticky uznává bez omezení mlèen-
livost osob, který tento subjekt oznaèí za
duchovní, je velice nebezpeèná a velice
snadno zneu�itelná vìc. Mám za to, �e je
právní úpravu tøeba posuzovat tak, �e se
bude týkat v�ech subjektù, tj. i tìch, o nich�
v souèasnosti nevíme vùbec nic (mohou
teprve vzniknout) anebo jen velmi málo.

Je�tì jednou Vám dìkuji za Vá� dopis,
který mi poskytl pøíle�itost vysvìtlit nìkte-
ré nejasnosti. Dìkuji Vám za pochopení.

V úctì
RNDr. Jana Øepová,

øeditelka odboru církví, 2. 4. 2001
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PROÈ DINGIR

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

jímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klíno-
pisných textech vkládal pøed ka�dou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo �idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì exis-
toval i zvlá�tní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli bo�ské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròu-
jící na bo�skost toho, co bude následovat, se vìt�inou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstar-
�ím oznaèením pro bo�skou bytost, jaké známe.

Zajímavé je, �e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pou�ívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nì-

mu� èlovìk hledí a k nìmu� se upíná. Znak DINGIR se
tak mù�e pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mù�e orientovat a k èemu mù�e smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìj�í podoby v nejrùznìj�ích kul-
turách a sociálních skupinách. A tak i v na�í souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìj�ích nábo-
�enských a pseudonábo�enských skupin, je� jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.

Chtìli bychom se tedy rozhlí�et kolem sebe,
pozorovat tuto nábo�enskou scénu a zamý�let
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se

k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòu-
je 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

Dal�í veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových nábo�enských smìrù: 21. 9. 2001 (souèasná po-
doba nábo�enství Keltù, jako host ing. Roman Procház-
ka); 26. 10. 2001 (Fa-lun-kung, host: VeronikaWeberová);
11. 1. 2002 (Eckankar, host: Ivan Milota); v�dy od 10 h.
v Pastoraèním støedisku pra�ského arcibiskupství, Kolej-
ní 4, Praha 6. Konference o pozitivním my�lení a Silvovì
metodì 28. 11. od 9 h. v budovì Husitské teologické fakul-
ty UK, Pacovská 350/4, Praha 4.
Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøej-
nost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 -
18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o nábo�enských sektách, HTF UK, Pacovská
350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02) 433 386, linka 37.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Na Karlovì namìstí v Praze se v létì pøedstavili zahranièní i èe�tí pøíznivci nábo�enství
Fa-lun-kung (Falun Gong). Pokojnì také demonstrovali pøed èínským velvyslanectvím
proti útlaku, jemu� jsou vystaveni jejich kolegové v této komunistické zemi. Získali
tak pøejnou pozornost veøejnosti a médií.      Foto: Josef Èerveòák.

Budova Èeské misie Praha Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù na �pej-
chaøe.   Foto: Petr Velechovský.

V letech 1998 - 2000 pro�ilo svìtové hnutí Grálu tì�kou krizi, zpùsobenou rozkolem
v úzkém vedení. Dnes ji� je jasné, �e naprostá vìt�ina èeských �hledaèù Pravdy� se
pøidala na stranu apo�tola Herberta Vollmanna. Ztratili tak mo�nost úèastnit se
nábo�enského �ivota na �Hoøe spásy� v rakouském Vomperbergu. Obøady z Hory
se proto konají v místních Stáncích svìtla. Na fotografii je Stánek v Karviné.

Foto: Tomá� Novotný.
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Zdenìk Vojtí�ek
Zjevení Josepha Smitha, zakladatele nábo�enství mormonù, o mno-
ho�enství bylo od poèátku pøedmìtem diskusí a nesouhlasných reak-
cí jak uvnitø tohoto nábo�enského hnutí, tak mezi jeho odpùrci. Text
zjevení je zapsán v autoritativní Knize nauk a smluv jako oddíl 132
(ukázky z tohoto oddílu jsou uvedeny dole na této stránce). Ve své
závìreèné èásti tento oddíl obsahuje i napomenutí pro Josephovu
první man�elku Emmu.

Toto zjevení legalizovalo údajný Smithùv pomìr k jiným �enám,
který mormonskou církev skandalizoval a který ji� pravdìpodobnì
nebylo mo�né nepøiznat pøed jejími èleny. Nevíme, zda o Josepho-
vých mimoman�elských stycích Emma vìdìla, ale jejich legalizace
pomocí zjevení pro ni znamenala �ok.

Tak to alespoò popisuje pøímý svìdek William Clayton, který
16. 2. 1874 uèinil notáøsky ovìøenou výpovìï o okolnostech za-
psání Smithova zjevení o nebeském man�elství. Tuto výpovìï citu-
je historik mormonù B. H. Roberts v pøedmluvì k �Historii církve�.1

Je tøeba pøipomenout, �e autorství �Historie církve� je pøipisováno
samotnému Josephu Smithovi a �e patøí k základním mormonským
spisùm. Mezi èleny Církve Je�í�e Krista Svatých posledních dnù
ov�em není pøíli� známa. Roberts uvádí Claytonovu výpovìï jako
jeden z dùkazù pravosti Smithova autorství tohoto zjevení.

Clayton vypovídá:
�Ráno 12. èervence 1843 vstoupili Joseph a Hyrum Smithovi do mé kanceláøe v horním poschodí zdìného skladu na bøehu

øeky Mississippi. Mluvili o polygamii.2 Hyrum øekl Josephovi: �Kdy� napí�e� proroctví o nebeském man�elství,3 vezmu ho
a pøeètu Emmì. Vìøím, �e ji pøesvìdèím o jeho pravdivosti a ty pak bude� mít pokoj.�

Joseph se usmál a poznamenal: �Ty nezná� Emmu tak dobøe jako já.�
Hyrum opakoval svùj názor a pak øekl nìco v tomto smyslu: �To uèení je tak jasné, �e mohu pøesvìdèit ka�dého rozumného

mu�e nebo �enu, �e je pravé, èisté a nebeského pùvodu.�
Joseph pak øekl: �Dobøe, napí�i zjevení a uvidíme.�
Pak mne po�ádal, abych si vzal papír a pøipravil se ke

psaní. Hyrum naléhavì �ádal Josepha, aby psal zjevení
zpùsobem urim a thumim,4 ale Joseph odpovìdìl, �e nepo-
tøebuje, proto�e zjevení dokonale zná od zaèátku do konce.

Pak si Joseph a Hyrum sedli a Joseph zapoèal diktovat
zjevení o nebeském man�elství a já jsem ho psal vìtu po
vìtì tak, jak ho diktoval. Jakmile bylo celé zapsáno, øekl
mi, abych ho celé pomalu a peèlivì pøeèetl, a on pak
prohlásil, �e je správnì. Pak poznamenal, �e je toho je�tì
mnohem víc, co by mohl k tomuto tématu napsat, ale �e to,
co je napsáno, pro tuto chvíli staèí.

Hyrum pak zjevení vzal a ode�el ho pøeèíst Emmì. Joseph
zùstal se mnou v kanceláøi, dokud se Hyrum nevrátil. Kdy�
pøi�el, Joseph se ho ptal, jak poøídil. Hyrum odpovìdìl, �e
nikdy v �ivotì nedostal tolik vynadáno a �e Emma byla
velmi rozhoøèená a plná zlosti a hnìvu.

Joseph odpovìdìl klidnì: �Øíkal jsem ti, �e nezná� Emmu
tak dobøe jako já.� Joseph si pak dal zjevení do kapsy
a oba ode�li z kanceláøe.�  n
Poznámky

1 Smith Joseph, History of the Church, svazek 5., pøedmluva B. H. Robertse, str.
XXXII - XXXIII, úryvek pøelo�il Z. V.

2 �plural marriage�
3 �celestial marriage�
4 magické kameny, viz obrázek na str. 14

Emma Haleová-Smithová, od 18. 1. 1827 man�elka proroka
Josepha Smitha.

JOSEPHOVO
NEBESKÉ MAN�ELSTVÍ

Kniha nauk a smluv, oddíl 132
Zjevení dané prostøednictvím proroka Josepha Smitha v Nau-
voo, 12. èervence 1843, ohlednì nového a vìèného svazku
a také vìèného trvání man�elských svazkù a mnoho�enství. ...
Pøíkaz Pánì pro Emmu Smithovou, man�elku proroka.

1 V pravdì takto mluví Pán
k tobì, mùj slu�ebníku Josefe,
na tvùj dotaz, jak tomu rozumìti
a znáti, kdy� já, Pán, jsem ospra-
vedlnil své slu�ebníky Abraha-
ma, Izáka, Jákoba a té� své slu-
�ebníky Moj�í�e, Davida a �a-
lamouna ohlednì zásady a na-
uky, �e mohou míti více man�e-
lek a soulo�nic.
2 Vìz, já jsem Pán, tvùj Bùh,

a zodpovím tuto otázku.
3 Proto si pøiprav své srdce,

abys pøijal a poslouchal pøi-
kázání, která ti chci dáti, nebo�
v�ichni, kterým tento zákon
bude zjeven, musí ho být po-
slu�ni.

4 Nebo� vìz, �e ti zjevuji no-
vý a vìèný svazek, a nebude�-
-li jej dodr�ovati, pak propad-
ne� prokletí ...
...
 51 V pravdì ti dím, dávám tvé
man�elce, své slu�ebnici Emmì
Smithové pøikázání, aby byla
zdr�enlivá...
 52 A nech� se moje slu�ebnice
Emma Smithová podrobí pøij-
mouti v�echny ty, které jsem
dal svému slu�ebníku Josefovi
a které�to jsou pøede mnou
ctnostné a èisté; av�ak ty, které
nejsou èisté, av�ak tak tvrdily,
propadnou zkáze, tak praví
Pán, Bùh.


