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Historii evropských církví postindustriální a postmoderní éry lze na jednu stranu 
charakterizovat řadou krizí, na straně druhé lze v ní odkrýt i řadu obrodných a reformních 
tendencí, snahu o hledání nových cest a odpovědí na otázky, které současná kultura považuje 
za zvlášt' naléhavé. Řada z těchto obrodných hnutí již nemá svůj původ v částečně de
christianizované Evropě, ale v nových centrech křest'anského světa, pro které se starý 
kontinent stává misijním územím. Globální a pluralitní společnost navíc umožňuje překonávat 
kulturní hranice (od států až po náboženská společenství) takovým způsobem, o jakém se 
našim předkům ani nesnilo. Rozvoj různých vědních oblastí od informačních technologií až 
po terapeutické, marketingové a manažerské techniky a metodiky nabízí možnosti aktualizace 
tradiční~h misijních, evangelizačních a pastoračních přístupů a mladé duchovní proudy jich 
hojně využívají. 
Za jeden z těchto proudů lze považovat i tzv. Kurzy Alfa, známé v české křest'anské sféře 
takřka každému, kdo se zajímá o témata misie či evangelizace, nebo navštěvuje církve, ve 
kterých se jejich nabídka setkala s pozitivním přijetím. Právě jim je věnována tato studie. Její 
autor se snaží podat objektivní pohled na teologické a historické pozadí jejich základních 
myšlenek a způsobů jednání, ;vyzdvihuje jejich pozitivní stránky, ale neskrývá ani kritické 
hlasy ozývající se zejména z konzervativních a liberálních kruhů. Rozumí jim jako významné 
nadkonfesní a ekumenické aktivitě, která v sobě spojuje řadu prvků ze starších obrodných 
hnutí, jako např. charismatickou spiritualitu, ale která využívá i moderní mediální, 
marketingové techniky apod. V této souvislosti považuji za velice propracovanou zejména 
analýzu vývoje letniční a charismatické teologie, ve které je zajímavým způsobem uvedena do 
diskuse osobní náboženská zkušenost se svědectvím Písma a tradice, charismatická odvaha 
nově interpretovat různé aspekty evangelijní zvěsti, jež ovšem bývá někdy spojena s 
nedostatečnou promyšleností teologických výpovědí. 
Ohniskem studie je rozbor proměn víry sborů či církví, které se zapojily do Kurzů Alfa. 
Rovina vzájemné spolupráce si žádá přijetí určitých teologických principů, které proměňují 
tradiční věroučná specifika církví. Postoj víry nikdy není bez obsahu, vždy nabývá určité 
věroučné podoby. Tato rovina se přirozeně stává i oblastí konfliktů, ve které se dostávají do 
střetu tradiční věroučné aspekty s novými věroučnými zvláštnostmi. Autor studie tak odkrývá, 
že žádná činnost v církvích, evangelizaci nevyjímaje, se neobejde bez konkrétní výpovědi 
víry a že každá nová praxe přirozeně mění i naukový charakter církve. Myslím, že právě tyto 
důrazy jsou důležité pro to, aby se studie stala dalším vhodným příspěvkem do mozaiky 
srovnávací eklesiologie. 
Autor se velice dobře orientuje v teologii evangelikálního typu. Jeho analýzy vykazují 
všechny znaky samostatného myšlení, dokáže odlišit jemné teologické nuance a simplifikující 
teologické závěry uvádí do širších souvislostí. Jde o práci v našem jazykovém prostoru zcela 
původní z větší části postavené na zahraniční literatuře. V neposlední řadě bych rád zdůraznil, 
že se i dobře čte. Navrhuji hodnocení výborně a doporučuji, a~'i autor ~dal po úspěšné 
obhajobě jako práci rigorózní. \ I ~ 
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