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RŮST POČTU AMMANNITŮ

NATALITA
A RELIGIOZITA

Populace v ammannitských komunitách
(amiš) se za posledních pět let rozrostla
o 18 % a podle Centra pro anabaptistická a pietistická studia při Elizabethtown
College v Pennsylvánii čítá nyní 308 tisíc. V minulém roce se komunity rozšířily do nových sídel v Bolívii a Argentině. Stoupenci této novokřtěněcké denominace tradičně žijí pouze v USA (především ve státech Ohio, Pennsylvánie a Indiana) a ve třech kanadských provinciích
a nejsou misijně aktivní. Mladí ammannité mají navíc povinnost odejít z komunity na zkušební dobu a pak se dobrovolně rozhodnout, zda přijmou křest, anebo
zůstanou mimo společenství. Pro náročná pravidla komunitního života je přitom
typické to, že ammannité odmítají veškeré vymoženosti moderní společnosti
včetně elektřiny a automobilů. Ammannitské rodiny jsou často velmi početné –
na jednu ženu připadá 6,8 dítěte. Do Jižní Ameriky se ammannité nyní rozšířili
proto, aby vytvořili komunity pro místní
mennonity, kteří projevili zájem o přičlenění k ammannitům, s nimiž je pojí podobná víra i způsob života.

Dvě nedávné studie se zaměřily na vztah mezi náboženstvím a velikostí rodin.
První z nich provedl časopis
Proceedings of the Royal Society B. Pracoval s daty o tři
a půl miliónech žen ve 32 zeV Barmě byli loni odsouzeni k dvouletému trestu vězení
mích. Závěrem jeho studie je,
majitel a manažeři jednoho baru, když na reklamní
plakát umístili obraz Buddhy se sluchátky. Na obrázku
že u věřících je větší pravdějeden z odsouzených, Novozélanďan Philip Blackwood.
podobnost mít více dětí. Více
Foto: internet, http://www.sammyboy.com.
dětí mají páry, kde oba prakVe čtvrtině zemí světa (26 %) všech tikují stejné náboženství.
Výzkum Pew Research Center se zakontinentů pak platí zákony, které nějakým způsobem sankcionují rouhání. měřil na vyznavače různých náboženství,
Mezi nejtvrdší patří zákon proti blasfé- respektive nevěřící ve Spojených státech
mii v Pákistánu, podle nějž byl v červenci amerických, a pracoval s daty 35 tisíc lidí
obžalovaný třicetiletý křesťan Nasim Ja- ve věku 40–59 let. Ze všech skupin jako
mes. Poslal muslimskému příteli báseň, nejméně reproduktivní vyšli buddhisté
kterou příjemce vyhodnotil jako uráže- (80 % bez dětí do 18 let), následovali lidé
jící islám a oznámil to úřadům. Jamesovi bez vyznání, židé a tradiční protestanté
nyní hrozí až trest smrti. Zákon proti rou- (shodně 26 % rodičů dětí do 18 let). Nejhání, který je v Pákistánu pozůstatkem více rodičů bylo mezi mormony (41 %)
z koloniálních dob, však zakazuje urážku a muslimy (38 %).
všech náboženství, nejen islámu. Ve stejnou dobu jako James byl obviněn DžaNAPĚTÍ NA SIJÓNU
hanzaib Khaschili, který podle obžaloby
znesvětil posvátný symbol Při letošních Letnicích, které podle prahinduismu. Toho se majitel voslavného kalendáře připadly na 19.
obchodu měl dopustit tím, a 20. června, opět protestovali radikální
že prodával obuv s posvát- ultraortodoxní Židé proti tomu, aby na
nou slabikou ÓM, což po- hoře Sijón, kde je údajný hrob krále Dabouřilo představitele hin- vida, konaly své bohoslužby pravoslavní
duistické menšiny v zemi. křesťané. Těch šlo několik stovek v proTeoreticky mu hrozí deseti- cesí do Večeřadla – místa, kde se podletý trest vězení, byť v tom- le křesťanské tradice odehrála poslední
to případě soud nejspíše večeře Krista a právě i ke hrobu starozáuzná obhajobu, že muž ne- konního krále.
Současná prezidentská kampaň pronikla i do uzavřeného
jednal s úmyslem hanobit
Protestující převážně mladého věku
světa ammannitů, a to navzdory tomu, že ti většinou
k volbám nechodí.
Foto: http://www.politico.com.
víru. Nějaká forma penali- se snažili narušit obřady hlukem a pozace urážky Boha či nábo- křikováním. „Zničíme toto znesvěcení,
ženství
platí
i
v některých evropských ze- jste zlo, ať je jméno vašeho takzvaného
MNOHÉ STÁTY
mích
(např.
Itálie,
Řecko, Irsko nebo Dán- Boha vymazáno navěky!“ bylo například
STÁLE POSTIHUJÍ
sko) nebo v několika státech USA (např. slyšet. Na policisty, kteří bránili kontakODPADLICTVÍ A ROUHÁNÍ
Michigan).
tu demonstrantů s procesím pak pokřiPodle analýzy Pew Research Centre na zákovali, že jsou nacisté. Jeden z demonstkladě dat platných k roku 2014 platí ve
rantů novinářům vysvětlil, že jej zraňuje,
4/2016
více než desetině zemí světa (13 %) záže se gojim dovoluje, aby zde měli přístup
kony proti odpadlictví od náboženství.
a mohli „znečiťovat toto svaté místo“.
Ve světě knih, 'ilmů a seriálů vzniklo
Děje se to ovšem pouze ve třech oblasSijón měl v novodobých dějinách Stánejedno náboženství,
tech – Blízký a střední Východ a severní
tu Izrael výjimečné postavení, protože
které si pak našlo cestu do reality.
Afrika, subsaharská Afrika a asijsko-tipo Válce za nezávislost byl jedinou čásZe smyšlených náboženství
chomořský region. Například v prosintí Východního Jeruzaléma, který mu náse stala živá hnutí,
ci minulého roku bylo v Súdánu obviněležel a odkud byl pohled na Staré Město
z jejich autorů a představitelů proroci.
no dvacet pět lidí kvůli následování nea jeho posvátná místa. Ta byla Izraelcům
Populární kultura a náboženství
pravověrné verze islámu, což je vina, za
nepřístupná. Po Šestidenní válce však záproto bude tématem příštího čísla Dingiru.
kterou může být i trest smrti.
jem o něj upadl. Nyní však opět různé ži-

NA PØÍŠTÌ
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dovské náboženské skupiny usilují o to,
aby toto místo získalo své ústřední postavení.
Napětí vystupňovalo po návštěvě papeže v roce 2014, kdy se začaly šířit zvěsti, že stát chce podstoupit část hory včetně Davidova hrobu katolické církvi. Ačkoliv úřady tyto fámy popřely, ne všichni
se nechali přesvědčit a chtějí místo bránit. Mezi jejich metody patří vandalismus na křesťanských kostelích a hřbitovech nebo slovní útoky či plivání na
kněze a mnichy.

učovány, že pohlaví je záležitost volby:
„Učebnice jim přikazují ti lidé a instituce, které dají peníze. Je to ideologická
kolonizace, podporovaná velmi vlivnými státy,“ prohlásil František ve zmiňovaném rozhovoru.

VÍRA V POSMRTNÝ ŽIVOT
NA VZESTUPU

Podle analýzy publikované v časopise SAGE Open, která srovnává odpovědi respondentů mezi lety 1973 a 2014
pro General Social Survey
v USA, sice obecně klesá
veřejná i soukromá religiozita, avšak počet lidí, kteří věří v nějakou podobu
posmrtného života, lehce stoupá. Podle výzkumu
z roku 2013, který uskutečnil Austin Institute for the
Study of Family and Culture, 32 % z těch, kteří se poFoto: internet, http://www.momentmag.com.
važují za ateisty, agnostiPodle platných dohod mohou křesťa- ky či bez vyznání, věří, že život po smrti
né sloužit bohoslužby ve Večeřadle pět- pokračuje. Kvantitativní výzkumy z USA
krát ročně, pro soukromou modlitbu je nyní doplňuje kvalitativní výzkum z Auspřístupné stále. Z Davidovy hrobky, kte- trálie, jehož autorem je sociolog z Deakin
rá je neo iciálně upravená na synagogu, University v Melbourne Andrew Singlejsou před křesťanskou bohoslužbou od- ton. Ten vedl hloubkové rozhovory s 52
neseny svitky Tóry a křesťané si s sebou Australany, z nichž mnozí se nepovažují
nesmějí přinést žádné symboly, ikony za náboženské, ale přesto nějakou, třenebo kadidlo.
ba jen neurčitou, podobu posmrtného
života uznávají.

PAPEŽ O GENDEROVÉ
VÝCHOVĚ

NEBEZPEČNÍ POKÉMONI

obnovil odsouzení globálně populárních
her Pokémon z roku 2001. Podle této
fatwy je hra rouhavá, protože propaguje
evoluční teorii a polytheismus. Obsahuje
prý i šintoistickou, křesťanskou zednářskou a sionistickou symboliku. Obnovení této fatwy je reakcí na masově šířenou
aplikaci Pokemon Go, která však není výslovně zmíněna. Naopak Indonéská rada

Pokémony nebudí obavy jen u muslimských
teologů. Sicilský biskup Antonio Staglianò
volá potom, aby hra byla zákonem omezena,
jelikož narušuje sociální stabilitu. Honbu za
příšerkami označil za „ďábelskou“, „totalitární“ a činící z lidí „zombie“.
Foto: https://jonathanturley.ﬁles.
wordpress.com.

ulámů se honbou za virtuálními příšerkami zabývala, ale fatwu nevydala. Muslimští právní experti v zemi s největším
počtem muslimů pouze prohlásili, že hra
přináší „více škody než užitku“ a že může
lidi „intoxikovat“ na úkor jejich pracovních či studijních povinností.
Ne všichni však učence respektují.
„Nepřestanu hrát, pokud k tomu nebude realistický důvod,“ říká
např. čtyřiadvacetiletý Mohammad Resja Ilham, který sbírá Pokémony cestou
do práce a z práce a až pět
hodin o víkendu.

Při návštěvě Polska letos v červenci pa- Generální sekretariát muslimské Rady
pež František zmínil problematiku tzv. starších náboženských učenců v červenci
genderové výchovy. Vatikán zveřejnil
přepis soukromého rozhovoru s polskými biskupy, při
němž hlava římskokatolické církve řekla, že „žijeme v okamžiku ničení člověka jako božího obrazu“. Citoval svého předchůdce Benedikta XVI., podle
nějž žijeme „v epoše hříchu proti Bohu
genderové výchově vystupují konzervativní křesťané v různých západních
jako Stvořiteli“. Kon- Proti
zemích. V USA v současné době budí rozruch zavádění tzv. transgenderových
krétně současný pa- záchodů (kdy si každý volí, které toalety chce využívat) na školách. Baptistický
pež zmínil to, že jsou teolog Russell Moore (na snímku) v této souvislosti hovoří o nebezpečné ideologii
urážející biblické chápání božího stvoření a vnášející do dětských myslí zmatek.
děti ve školách vy-
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Připravil Miloš Mrázek
podle „WorldWide
Religious News“
s přihlédnutím
k dalším zdrojům.
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