AKTÉREM SVÁRU,
NEBO ČINITELEM SMÍŘENÍ?
Ivan O. Štampach
Ve dnech, kdy hoří násilné náboženské konﬂikty na několika místech světa, je nanejvýš aktuální ukázat roli náboženství při smiřování stran rozdělených konﬂiktem. Významná část separatistů na Ukrajině se dovolává pravoslaví (v konﬂiktu se západní civilizací). Zápas o vlast na území Izraele
a Palestiny se odívá do roucha islámsko-židovského náboženského konﬂiktu.
Tak řečený Islámský stát na části území Sýrie a Iráku násilně nutí ke konverzi příslušníky nemuslimských menšin a dokonce i jiné (šícitské) muslimy. Nabízí-li Jan Kondrys možnost vyložit islám jako pokojné a tolerantní náboženství (Korán a tradice podle Šaltúta, s. 74), sáhne po tom čtenář
s mírnou nadějí. Jiří C. Klimeš v článku Dialog mnišských spiritualit (s. 77)
nabízí možnost, že nesouhlas náboženských směrů na úrovni doktrín může
být vyrovnán hlubokým sdílením duchovního života, jehož inspirátory jsou
zejména v křesťanství mniši, případně ostatní řeholníci.
Pavel N. Dušek v příspěvku Jako krotit divokého slona (s. 84) předkládá čtenářům meditační metody pomáhající řešit mezilidské konﬂikty. Terapeutické postupy jsou vypůjčeny (a adaptovány) z indických, čínských, ale
i křesťanských tradic.
Text nedávné předsedkyně Mezinárodní rady křesťanů a Židů Deborah Weissmanové Púrím a sublimácia hnevu (s. 88, do slovenštiny přeložil
evangelický teolog Pavol Bargár) představuje biblický podklad a rituál tohoto svátku jako nádherný model možného nedestruktivního zvládání agresivních pocitů včetně těch oprávněných (s. 89).
Ella Youngová v překladu Ivy Kolářové referuje o mírumilovné, důsledně, i když alternativně křesťanské skupině v textu Kvakeři a paciﬁsmus
(s. 90). Jinou podobnou skupinu (paciﬁsticky angažované mennonity navazující na dávné novokřtěnce a podobné rané Jednotě bratrské) reprezentuje teolog J. H. Yoder, o němž píše profesor Evangelické teologické fakulty (a jeho
překladatel do češtiny) Pavel Macek (Křesťanské svědectví o pokoji, s. 92).
Svědectví o člověku smíření a pokoje, vietnamském osmaosmdesátiletém buddhistickém mnichovi Thich Nhat Hanhovi zevnitř jeho komunity
poskytuje její dlouholetá členka Cha An Dia (Muž, který žije pro mír, s. 96).
Téma doprovází rozhovor teologa a religionisty Pavla Hoška s křesťanským ﬁlosofem a příležitostným sociálně-demokratickým politikem Karlem Flossem, který nedávno v plné duševní svěžesti oslavil shodou okolností rovněž 88. narozeniny. Rozhovor vychází pod názvem Náboženství mají
pokojný potenciál (s. 98).
Mimo téma najdeme v tomto čísle Dingiru dva články, které se věnují novým směrům na pokraji náboženského spektra. Doktorská studentka
Ruth J. Weiniger informuje o jedné z parodií na náboženství, jimž se věnuje. Činí to v článku Sestry věčné radosti (s. 79). Jde o skupinu mužů, kteří se
převlékají do kostýmů parodujících oděvy římskokatolických řeholnic. Autorka mapuje vstup skupiny do českého prostředí. Religionista Pavol Kosnáč dále odborně zaměřený na otázky ideologií a bezpečnosti se v článku
Chrám rádu Jedi (s. 82) věnuje jedné ze skupin hnutí navazujícího na sérii
ﬁlmů Hvězdné války, které se překvapivě dobře (na základě facebookové
mobilizace) umístilo v posledním sčítání lidu z r. 2011.
n
Doc. ThDr. Ivan O. Štampach (*1946) působí jako docent na katedře religionistiky Fakulty ﬁlozoﬁcké Univerzity Pardubice.
Ilustrační fotograﬁe se vztahuje k události z 27. ledna 2014, kdy dvě z holubic míru, vypuštěných dětmi a papežem Františkem, byly ještě nad náměstím svatého Petra v Římě napadeny rackem a vránou.
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