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Anotace 

Téma práce zní: Existují n�které mechanizmy sekt i v protestantské 

církvi? Tato práce p�ibližuje poznání n�kterých mechanizm� fungujících 

spole�n�, jak v církvích, tak i v sektách. V jednotlivých kapitolách jsou 

popsány mechanizmy vedení a spravování spole�enství, zp�soby a praktiky 

získávání nových �len� a nakonec mechanizmy a praktiky udržení t�chto 

nových �len� uvnit� spole�enství.  

Výsledkem je získání nových poznatk� o rozdílnosti a naopak o 

spole�ných rysech, jejž vzájemn� pojí protestantskou církev se sektami.  

Cílem práce je upozornit na mechanizmy v k�es�anské církvi, které ji 

škodí a m�ly by být tudíž odstran�ny.  
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Summary 

Theme: Can we found mechanisms of Sects in the Protestant Churches? 

This work brings knowledge of some of the mechanisms of functioning 

together, as in the Churches and Sects. In the individual chapters are described, 

the mechanisms for the management and operation of the community, methods 

and practices of acquiring new members, and finally, mechanisms and 

practices to maintain these new members within the community.  The result is 

the acquisition of new knowledge concerning the diversity and contrast, on the 

common features they share each other's Protestant Church amd Sects. The aim 

of the work is to draw attention to the mechanisms in the Christian Church, 

which is harmful and should therefore be deleted. 
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Protestants Church, guru, the Parson, the recruitment of members, to the 

maintenance of the members, 
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Úvod 

Již delší dobu jsem si kladl otázku, v �em je protestantská evangelická 

církev tak odlišná od sekt. Co nás spojuje a naopak, co nás od sebe zásadn�

odlišuje. V této práci se pokusím nastínit n�které tyto mechanizmy. Je pak 

aplikuji na k�es�anskou protestantskou církev. Pokusím se zodpov�d�t otázku, 

zdali je tam m�žeme nalézt a jestli ano, tak v jaké podob�.  

V úvodu vymezím pojem sekta. Abych nesklouzl do p�íliš velkých 

obecností, zvolil jsem si t�i sekty, s kterými budu následn� pracovat. Jsou to 

Scientologové, Sv�dkové Jehovovi a tragicky zaniklá Svatyn� lidu. P�edstavím 

jejích historii a všechny pot�ebné informace o nich, nutné k této práci. Také 

p�edstavím n�které protestantské církve v �eské republice, se kterými pak 

v následujících kapitolách budu pracovat. I zde provedu redukci a budu 

nakonec pracovat pouze s �eskobratrskou církvi evangelickou a s církvemi 

vycházejících z Luterské tradice, p�edevším pak SCE a.v. (jež je také mým 

domovem.)  

V páté kapitole popíši �elní p�edstavitele – guruy zmi�ovaných t�í sekt. 

P�iblížím Jima Jonese (Svatyn� lidu), Lafayette Ronalda Hubbarda 

(Scientologie), Charlese T. Russella, J. F. Rutherforda (Sv�dkové Jehovovi.) 

V šesté kapitole nastíním pár situací, kdy i fará� se m�že jevit, jako 

guru. Vyobrazím fará�e a gurua v jejich shodnostech a p�edevším pak, v jejích 

rozdílnostech.  

Osmá a devátá kapitola popisuje nábor nových stoupenc� do 

spole�enství sekty nebo církve. Zde se budu v�novat otázce, zdali se 

k�es�anská církev n�jak zásadn� odlišuje v praktikách náboru nových 

stoupenc� do církevních �ad, nebo ne? Na tuto otázku se pokusím v této 

kapitole odpov�d�t.   
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Jedenáctá a dvanáctá kapitola pak nasti�uje mechanizmy udržení 

nových �len� ve spole�enství sekty a církve. Tato kapitola je pokra�ováním 

p�edešlé kapitoly. Zde seznámím �tená�e s n�kterými mechanizmy 

praktikovanými sektami, jejž mají udržet své �leny uvnit� a pevn� je svázat se 

spole�enstvím. Pokusím se odhalit, zdali n�které mechanizmy nepoužívá i 

církev, a jestli ano, tak které a jakou mají podobu.   

Cílem práce není srovnávání sekt s protestantskými církvemi. Chci  

pouze nalézt podobnosti, které jsou nám spole�né. Podrobn� se na n� podívat, 

zhodnotit je a vyvodit d�sledky. Protože k�es�anská církev bez sebereflexe je 

zkostnat�lá a duchovn� mrtvá. 
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1. Obecn� o Sektách 

1.1. Etymologie slova „sekta“ 

Etymologie slova nám nemusí vždy zcela objasnit význam, ale v tomto 

p�ípad� nám bude bližší pohled na toto slovo pomocí. Jak už to �asto bývá, 

nem�žeme si být zcela jistí, od kterého slova je tento výraz odvozen. V našem 

p�ípad� se tento výraz k nám dostal, do našich evropských jazyk� z latinského 

slova secta, které bývá odvozováno od sequor (následují) nebo od seco

(krájím, �ežu, sekám.)  

Zde se nám nabízí zcela evidentní vliv latinského p�ekladu Bible. 

Protože ve Vulgát� (což je latinský p�eklad Bible) bývá v Novém Zákon� toto 

slovo (secta) tém�� vždy na míst� p�vodního �eckého �������� (hairesis.)  

V celém Novém Zákon� se tento výraz vyskytuje celkem dev�tkrát. 

Jsou to tyto p�ípady: Skutky 5:17; 15:5; 24:5; 24:14; 26:5; 28:22; 

1.Korintským 11:19; Galatským 5:20; 2.Petrova 2:1. Na všech t�chto místech 

se nachází tvar �������� (hairesis.) Jeho p�eklad do latiny není však jednotný. 

P�ekládá se dv�ma zp�soby. Ten �ast�jší je latinským slovem secta a ten mén�

�astý výraz je pouhý p�epis �eckého slova �������� do latinky slovem heresies. 

Tento zp�sob je v t�chto p�ípadech Skutky 5:17; 15:5 a 1.kor 11:19. Na všech 

devíti místech má toto slovo význam n�jakého uskupení lidí, které má 

podivnou nauku, nebo falešné u�ení. Nemusí se ovšem vždy jednat o celou 

skupinu. Stejným výrazem je ozna�en i jedinec, s odlišnou naukou, než tou, 

kterou zv�stují apoštolové. 
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1.2. Co je to „sekta“?  

Jak jsem již výše nazna�il, tento pojem vzešel z církevního 

(k�es�anského) prost�edí. Ovšem samotný p�vod odlišování konkrétních 

skupin od v�tšinou etablované a majoritní nauky, tu byl snad odnepam�ti.  

Formáln� je sekta skupina lidí, jež se odlou�ili od majoritní náboženské 

nauky. Nemusí jít zcela o naprosté odtrhnutí a zanev�ení na p�edešlou skupinu, 

ze které vzešla, spíše jde o nové pojetí, o nový pohled, který nezapadá do 

v�tšinového pojetí víry. To práv� zp�sobí, že se toto nové u�ení samo vy�lení a 

odlou�í se. Což má za následek vznik nového náboženství, které je v o�ích 

v�tšinové náboženské skupiny chápáno, jako sekta. 

Ovšem definici, že „sekty“ jsou skupiny, které se náboženskou praxi a 

u�ením od mate�ské církve výrazn� odlišují, má jednu zásadní chybu. „Toto 

hledisko však nelze použít k jednozna�nému kategorickému odlišení sekty a 

církve, zvlášt�, jedná-li se o náboženské skupiny synkretického typu, 

vycházející z mimok�es�anských tradic apod. Nap�. v kulturách, v nichž 

neexistuje dominantní nábožensko-mocenská struktura typu církve, nelze 

objektivn� o sektách hovo�it.“1

B�žn� je však pojem sekta na západ� používáno, jako heslo k ozna�ení 

skupin pokládaných za nebezpe�né, které se proh�ešují proti základním 

hodnotám liberáln� demokratické spole�nosti. Takže jsou to skupiny, které 

jsou kv�li svému jednání v��i státu a nejenom v��i n�mu, ale i v��i 

jednotlivc�m, vid�ny jako škodlivé a nebezpe�né.  

V sekularizované spole�nosti hraje �asto v�tší roli odpor v��i kulturní 

odlišnosti než odmítnutí z náboženských d�vod�. „�eská spole�nost je 

                                                
1 sestavil F. R. Hrabal, Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních spole�ností.

Bratislava 1998. 
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náboženský chladná a nep�íliš zvyklá na rovnoprávné soužití s jakýmikoli 

menšinami, je ovšem také náchylná k hysterickému nálepkování slovem ´sekta´ 

všech neobvykle se projevujících náboženských skupin.“2

Slovo sekta se tedy používá v mnohých významech a také v mnohém 

zabarvení, ke vší škod�, �asto hanlivém. P�esto m�žeme najít i jiné pohledy, 

než pouze negativní. „V latinské Americe se slovo sekta používá na všechny 

nekatolické církve, i když náleží k tradi�ním protestantským církvím. Zatímco 

v Japonsku jsou nová náboženství šintoistického nebo buddhistického p�vodu 

nazývána ´sekty´aniž by byl tento výraz považován za pejorativní“3  

Pojmy, jakými je slovo „sekta“ neslouží pouze klasifikací n�jakého 

uskupení, ale spíše definují také vlastní vztah k této sekt�. P�esn�ji: „definuji 

vztah nyn�jšího v�tšinového náboženství pop�. v�tšinové kultury k odšt�pené 

organizované menšin�. Definují také konkrétní chování v��i ní, ve smyslu 

distancování se a vymezení ur�itých hranic, za jistých okolnosti i 

pronásledování, nebo ve smyslu tolerování, p�ijetí, zapojení do dialogu, soužití 

a dobrého sousedství.“4  

1.3. Charakteristické rysy sekty 

Ješt� pro názorn�jší pochopení, co sekta znamená a jak ji chápu i já 

v této práci, jsem vybral p�ibližn� dev�t spole�ných znak�, kterými se tyto 

uskupení lidí vyzna�ují. Zde jsem se nechal inspirovat Ronaldem Enrothem. 

                                                
2 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�ru v �R. Portál 2004 
3 Michael-Paul Gallagher, Sekty a nová náboženská hnutí – dokumenty katolické církve 

1986-1994.  parafráze str. 20-21. 
4 sborník p�ednášek. Sekty z pohledu církví v Evrop�. p�ipravilo Pastora�ní st�edisko p�i 

Arcibiskupství pražském. Praha 1998. citace str. 37. 
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Ten tyto znaky popisuje v knize: Pr�vodce sektami a novými náboženstvími.5

T�mito znaky jsou: 

1. Autoritá�ství – panova�né vedení. V každé sekt� se nachází jedinec, 

nebo kolektiv, který �ídí celé spole�enství svou mocí. „Vedoucí má 

autoritu, jak nad  u�ením, tak nad praxí, a �lenové organizace 

p�ijímají jeho výklad ‚pravdy‘ bez zpochyb�ování.“6   

2. Opozice – „Jejich vyznání, praxe i hodnoty jsou v protikladu 

k vyznáním, praxi a hodnotám p�evládající kultury.“7  

3. Výlu�nost – Je úzce spjatá s opozi�ním pochopením sebe sama. 

Pouze oni mají tu jedinou „pravdu.“ Nové zjevení, které není 

k nalezení mimo tuto sektu. Proto je sv�t tam venku nebezpe�ný a je 

zapot�ebí omezit s ním styk jen na nutné minimum, ur�ené  

k zajišt�ní nezbytných pot�eb.8

4. Zákonictví – P�ísné p�íkazy a zákazy, které se týkají jak duchovního 

života, tak i drobností každodenního života.9 Mnohost pravidel je 

velice svazující. M�že se týkat jak zp�sobu stravování, tak i stylu 

oblékání, a prakticky všeho, na co si �lov�k jen vzpomene.   

5. Subjektivita – Je zde p�emršt�n� kladen d�raz na osobní zkušenost. 

Pocity a emoce zde hrají nepostradatelnou úlohu. „Je zde 

potla�ováno racionální uvažování – snižuje se zde hodnota 

dosaženého poznání a vzd�lání.“10

6. Pocit pronásledování – A� domn�lý �i skute�ný z �ad bývalých 

stoupenc�, �i postižených p�íbuzných, kte�í p�išli o své blízké 

rodinné p�íslušníky, známé �i p�átelé.  

                                                
5 Ronald Enroth, Pr�vodce sektami a novými náboženstvími. str. 14.-21. 
6 tamtéž str.15. 
7 tamtéž str.15. 
8 O. Štampach, Sekty a nová náb hnutí str. 4. 
9 Ronald Enroth, Pr�vodce sektami a novými náboženstvími. str. 15. 
10 tamtéž str. 16. 



14 

7. D�raz na sankce – Sekty vyžadují naprostou poslušnost zavedeným 

praktikám a zp�sob�m chování. „Ti kte�í neprojevují pat�i�nou 

oddanost, mají p�íliš mnoho otázek, ne�ídí se pravidly nebo se 

otev�en� bou�í, jsou potrestání.“11 Nebývá ani výjimkou psychické 

�i fyzické zastrašování.  

8. Esoterika – nádech esoterismu spojený s p�ísným utajením. Vlastní 

tajemné u�ení, které je ur�eno jen zasv�ceným a vyvoleným.   

9. Proti kn�žství – je to chápáno v�tšinou v opozici proti etablované 

církvi, která se honosí kn�žskou autoritou. V sekt� je kladen d�raz 

na aktivní ú�ast všech �len�. Každý �len nabývá pocitu, že má 

stejný p�istup k pravd�, jako kdokoliv jiný z jeho spole�enství.12  

                                                
11 Ronald Enroth, Pr�vodce sektami a novými náboženstvími. str. 17. 
12 tamtéž str. 18. 
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1.4.Shrnutí 

Po výše uvedených obecných charakteristikách sekt, nyní p�iblížím 

konkrétní pojetí, s kterým budu nadále pracovat. Pokusím se o bližší 

specifikaci pojmu sekta. V této práci budu pojem sekta chápat p�edevším takto: 

Sekta je uzav�ená náboženská spole�nost. Uvnit� tohoto uskupení 

dochází k selekci informací, bývá autoritá�sky �ízena. Uplat�uje se zde také 

p�ehnaná autorita vlastních tiskovin a publikací. Platí zde neomylná autorita 

osoby �i uskupení lidí na v�d�ích pozicích.  

Okolní sv�t je špatný a proto je nutná uzav�enost v��i okolnímu sv�tu. 

To s sebou nese i informa�ní embargo o skute�ném vnit�ním život� této sekty. 

Sekta nepropouští ven žádné informace, a když tak jen n�které. Tato 

uzav�enost m�že vést až k ur�ité izolaci �len�. Mezi �lenem sekty a okolním 

sv�tem vznikne jakási komunika�ní „ze�“, v d�sledku toho dojde k rozvoln�ní 

vztah� s dosavadními p�áteli a n�kdy i s rodinou.  

„�lenem sekty se �lov�k stává konverzí a nikoli socializací od d�tství, 

vládne v ní silná sociální kontrola.“13 Názory, které jsou sektou hlásány, 

p�ejímají její �lenové, což vede ke ztrát� svobodného uvažování. �len se tak 

stává na sekt� závislým. Na p�irozenou reakci svého okolí, aby sektu opustil, 

reaguje nesouhlasn� a je mu to ujišt�ním o správnosti svého po�ínání.  

                                                
13 Jan Jandourek, Sociologický slovník, Portál, Praha 2001, s.212. 
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2. Konkrétní sekty 

Slovo sekta budu v této práci používat pro t�i konkrétní uskupení. 

Sv�dkové Jehovovi, Scientologové a Svatyn� lidu. V p�edešlé kapitole jsem 

popsal obecné vnímání sekty, ve spole�nosti. Na t�chto t�ech sektách budu 

poukazovat na konkrétní mechanizmy, které jsou (nebo byly) pro n� tak 

typické. Zám�rn� jsem zvolil naprosto odlišné t�i typy sekt. Jejich vzájemná 

odlišnost mi poslouží k lepší aplikaci na protestantskou církev.  

2.1.Pro� jsem pro srovnání s církvi vybral tyto t�i sekty: 
Sv�dkové Jehovovi, Scientologové a Svatyn� lidu 

V následujících t�ech podkapitolách zd�vodním výb�r t�chto t�í sekt. 
Pro� jsem si je vybral, jako vhodné kandidáty pro srovnání s protestantskou 
církví. 

2.1.1. Sv�dci Jehovovi 
Sv�dky Jehovovy jsem si vybral díky jejich podobnosti s k�es�anskou 

církvi. Sami o sob� prohlašují, že pat�í mezi církve a v minulosti d�lali vše, aby 

se mezi n� také za�adili. Ovšem velký sociologický slovník vydaný ústavem 

akademie v�d v �R, toto uskupení popravu �adí mezi jednu z typických sekt 

v �eských zemích.14

 Jejich metody náboru a udržení �len� nejsou p�íliš vzdálené i 

samotným k�es�an�m. Neznalý oslovený poslucha� nerozpoznává rozdíly mezi 

touto sektou a protestantskou církvi. V obou t�chto náboženských uskupeních 

hraje d�ležitou roli Bible a vlastní tiskopisy. Taktéž o�ekávání r�zných 

biblických p�edpov�dí není zcela cizí i pro protestantskou církev. Osobní 

zbožnost a maximální úsilí spojené s misii a zv�stováním by m�lo být i 

                                                
14 Velký sociologický slovník II., 1. vyd., Praha 1996 s. 749.-162. 
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podstatou k�es�anství. Z tohoto d�vodu se mi tato sekta jeví, jako vhodný 

p�íklad, pro srovnání s protestantsko církvi. 

2.1.2. Sekta Scientolog�
Jako další sektu jsem vybral Scientologii. V dnešní dob�, je veliká 

poptávka po sebezdokonalování. Scientologie správn� pochopila tuto pot�ebu a 

vypracovala metodu, kterou dovedla k naprosté dokonalosti. Protestantská 

církev taky nabízí možnost pracování na sob� samým, ba naopak to i vyžaduje, 

ale její zp�sob práce je naprosto odlišný a není tak despotický, jako u 

scientolog�. Taktéž se Scientologie angažuje v mnoha organizacích 

zabývajících se pomoci pot�ebným. Nejznám�jší je Narconon, jež se v�nuje 

drogov� závislým, atd. I k�es�ané pomáhají pot�ebným, používají k tomu 

ovšem jiné metody. Autorita a v�dcovské postavení, které si získal L. R. 

Hubbard ve vedení této sekty je fenomén, který se pokusím také p�iblížit. 

Ovšem i v církvi máme autority a v�d�í osoby, ale jejich postavení a moc s tím 

spojená je naprosto odlišná. Z t�chto a mnoha dalších d�vod� jsem si vybral 

práv� tuto sektu. Jak jsem již nastínil, není to typická náboženská sekta, 

a�koliv se za náboženskou skupinu také prohlašuje.  

2.1.3. Sekta Svatyn� lidu 
Jako t�etí sektu, jsem vybral Svatyni lidu. Jako jediná z t�chto t�í sekt 

v dnešní dob� již neexistuje. Její konec byl naprosto šokující. Hromadná 

sebevražda mnoha stovek lidí ot�ásla širokou ve�ejnosti. Vybral jsem si ji také  

proto, že její p�vod je v k�es�anské církvi. Reverend Jim Jones projevoval 

zájem nejen o náboženské otázky, ale i o sociální nerovnosti ve spole�nosti. 

P�edevším pak segrega�ní problematice padesátých let v Americe. Jim Jones, 

se tak v krátké dob� naprosto vzdálil k�es�anskému u�ení a vy�lenil se 

z etablované církve.  
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V pr�b�hu sedmdesátých let 20. století p�emístil své stoupence z 

Kalifornie do Guyany, kde založili komunitu s názvem Jonestown. Na tomto 

míst� žilo v osmdesátých letech 20 století tém�� tisíc lidí. V�tšina z nich byla  

afroamerického p�vodu. Úplná separace, komunitní zp�sob života a v�d�í 

postava Jima Jonese z ní vytvo�ilo odstrašující p�íklad nebezpe�nosti n�kterých 

sekt. Práv� proto mi tato sekta poslouží, jako vhodný materiál pro srovnání 

s protestantsko církví. Zda církvi hrozí n�co podobného nebo naopak. 

2.2.Sv�dkové Jehovovi 

2.2.1. Historie 

Po�átky tohoto hnutí spadají na p�elom 7O. a 80. let 19. století. 

Významnou osobou je zde Charles Taze Russel. Ten se odšt�pil s n�kolika 

souv�rci od Adventismu a založil vlastní �asopis, ve kterém vykládal Bibli. Od 

roku 1879 tedy vychází �asopis „Siónská strážná v�ž a Hlasatel Kristovy 

p�ítomnosti.“15 P�edpov�zeny Krist�v druhý p�íchod, jenž se m�l uskute�nit 

roku 1914 (následn� posunutý na 1915)16 a Russelová smrt v roce 1916, se 

stalo pro hnutí tém�� osudným.  

Do této doby plné zklamání p�ichází Joseph Franclin Rutherford, který 

dal badatel�m okolo vydávaných �asopis�, novou nad�ji spojenou s koncem 

sv�ta na rok 1925.17 Pod jeho pevným vedením tak mohla roku 1931 vzniknout 

sekta zvaná „Sv�dkové Jehovovi.“18 Po jeho smrti roku 1942 na jeho místo 

                                                
15 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�r� a hnutí v �R, 2004, cit. str. 97.  
16 Tomáš Novotný, P�icházejí,  cit. str. 44. 
17 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�r� a hnutí v �R, 2004, cit. str. 97. 
18 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 41. 
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zasedl Nathan Homer Knorr, který pokra�oval v upev�ování centralismu a své 

vlastní moci. Za jeho p�sobení se p�edevším rozrostla misijní �innost.19

Po jeho smrti se nenašel nástupce, který by byl tak d�ležitý pro 

sm�rování této sekty. Proto se v�d�ího postavení ujímá „vedoucí sbor“ který 

sídlí v úst�edí organizace v newyorském Brooklynu.20 Ten si p�ivlast�uje právo 

rozhodování o v�cech víry i každodenního života jednotlivých sv�dk�. 

Dnes se tento vedoucí sbor, skládá jen z n�kolika málo muž� a 

prezidenta. Teto model je považován za teokracii.21 „Vedoucí sbor rozhoduje o 

všech záležitostech u�ení i prezentaci na ve�ejnosti. Dohlíží také na všechny 

tiskové aktivity, v�etn� knih, traktát� a p�edevším Strážné v�že.“22

2.2.2. N�které rysy této sekty 

A�koliv jsou sv�dkové Jehovovi považování v�tšinovou spole�ností 

v �R za podivný útvar mezi k�es�anstvím a sektou, p�esto nabyli podvodným 

zp�sobem registraci, jako církev v roce 1993. P�i této registraci zatajili a 

následn� i pop�eli n�které �lánky svého u�ení (jednalo se p�edevším o transf�zi 

krve, brannou povinnost,…)23  

Sv�dkové Jehovovi sdílejí n�které rysy radikálního probuzeneckého 

protestantismu. Jedním z t�chto rysu je d�raz na studium Bible. Nutno však 

podotknout, že jediný správný p�eklad Bible je pouze ten jejich. Jiné p�eklady 

jsou špatné. Nad tím vším stojí strážná v�ž, která má jako jediná právo výkladu 

                                                
19 Koloman Kahan, Jehovovia svedkovia – Kto sú? Komu služka?   cit. str. 30.-31. 
20 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�r� a hnutí v �R, 2004, cit. str. 97. 
21 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 42. 
22 tamtéž str. 42. 
23 B. Martínek, Náboženská spole�nost a stát: Historie sv�dk� Jehovových 

v �eskoslovensku cit. str. 55. 
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Bible.24 Pouze a jen ona má správný návod, jak Bibli vykládat. U�ení které by 

se rozcházelo s výkladem Strážné v�že je špatné a je nutné ho zamítnout.  

Prvo�adým cílem je strávit co nejvíce �asu v misii d�m od domu, p�i níž 

se pokoušejí sdílet svou víru a distribuovat Strážnou v�ž. Mnozí takto tráví 

mnoho hodin m�sí�n�.25

„Pro sv�dky Jehovovy je typická víra ve dvojí „stádo“ spasených – 144 

tisíc sv�dk� vládnoucích z nebe a „velký zástup“ sv�dk� žijících pod touto 

vládou na obnovené zemi v míru, všeobecné lásce a harmonii“26 Armagedon, 

který by m�l tento kýžený cíl nastolit byl v minulosti již n�kolikrát 

p�edpov�zen (naposledy 1975)27. V posledních letech však vedení již upustilo 

od stanovení konkrétního data.28

Veškerá �innost sv�dk� Jehovových je v zásad� financována 

z dobrovolných p�ísp�vk�.29
�lenové dávají spole�nosti mnohdy i celé své 

majetky a k tomu i mnohahodinovou práci v�novanou misii, která je neplacená. 

„Za kazatelskou službu nejsou sv�dkové placeni pouze jakési kapesné pobírají 

pracovníci úst�edí, tiskáren,…“30 B�žn� se s sv�dky Jehovovými setkáváme na 

frekventovaných místech, kde ve dvojicích postávají a nabízejí své letáky, 

p�edevším pak strážnou v�ž. „Tato horlivost však není ani kvalitou charakteru 

ani nevychází z nadšení, ale je zoufalou snahou vyhnout se smrti 

v Armagedonu, tedy hr�zám, které o�ekávají každým dnem.“31        

Do všeobecného pov�domí �eské spole�nosti vstoupili svými 

proslulými a tak �asto diskutovanými zákazy. Nejznám�jší je zákaz p�ijímání 

                                                
24 Tomáš Novotný, P�icházejí, cit. str. 40.-41. 
25 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 42. 
26 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�r� a hnutí v �R, cit. str. 98. 
27 B. Martínek, Náboženská spole�nost a stát: Historie sv�dk� Jehovových 

v �eskoslovensku cit. str. 6. 
28 Z. Vojtíšek, Encyklopedie náboženských sm�r� a hnutí v �R, cit. str. 98. 
29 B. Martínek, Náboženská spole�nost a stát: Historie sv�dk� Jehovových 

v �eskoslovensku cit. str. 7. 
30 tamtéž str. 7. 
31 Tomáš Novotný, P�icházejí cit. str. 49. 
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krve. Platí p�ísný zákaz konzumace jídel obsahujících krev. Mnohem 

závažn�jší d�sledek tohoto zákazu má odmítání transf�ze. Rad�ji by m�li volit 

smrt, než p�ijmout krev.32 Mezi mnohem mén� závažné vymezení se v��i 

v�tšinové spole�nosti je odmítání slavení všech svátk�, narozenin a jiných 

spole�enských událostí. Taktéž i distance od politických a jiných ob�anských 

záležitostí je jim vlastní.  

    

2.3.Scientologové 

2.3.1. Lafayette Ronald Hubbard 

Dianetiku i scientologii vyvinul Ameri�an Lafayette Ronald Hubbard 

(1911 – 1986). B�hem svého dospívání pobýval Hubbard v Asii, kde poznal 

tamní náboženskou filozofii (toto je však dost sporné. Vypadá to, že z�ejm�

v�bec neopustil Ameriku a tudíž své mládi strávil ve stát� Washington a na 

ostrov� Guam, kam byl jeho otec – námo�ní d�stojník - v roce 1927 na �as 

p�evelen.)33 Po „návratu do USA“ v r. 1929 studoval na univerzit� ve 

Washingtonu matematiku a techniku, studia však nedokon�il. Místo toho se 

                                                
32 Za zmínku stojí sou�asná právní úprava, podle které by se m�l �ídit každý soudce, 

dostane-li se k n�mu stížnost od stoupence sv�dk� Jehovových, jež žaluje léka�e za podání 
transf�ze jeho dít�ti: Nález ústavního soudu ze dne 20. srpna 2004 (III. ÚS 459/03) „Obecné 
soudy jsou povinny zajistit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy dít�te a zájmy jeho rodi�e, 
zvláštní pozornost však musí být v�nována zájmu dít�te, který m�že - v závislosti na své 
povaze a závažnosti - p�evážit nad zájmem rodi�e; p�edevším nelze p�ipustit, aby rodi�e 
p�ijímali opat�ení škodlivá pro zdraví nebo rozvoj dít�te….Ochrana zdraví a života dít�te, je 
zcela relevantním a více než dostate�ným d�vodem pro zásah do rodi�ovských práv a omezení 
náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod 
jednozna�n� prioritní.“ 

33 Zden�k Vojtíšek, Fenomén scientologie; XI konference, Úvodní texty pro kritické 
studium SCIENTOLOGIE, cit. str. 4. 
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stal velmi produktivním spisovatelem p�edevším pochybné literatury (horory, 

sci-fi.)34 

Pon�kud kuriózní doktorát se mu poda�ilo získat až roku 1953, a to na 

„Sequoia University“, na níž se vyu�uje koresponden�ními kursy, bez 

p�ednášek a zkoušek.35

V kv�tnu 1950 vyšla Hubbardova kniha Dianetika: moderní v�da 

o duševním zdraví, pojatá jako souhrnný výklad oboru. Od té doby byl text 

p�eložen do 54 jazyk� a po celém sv�t� se prodalo p�es 18 milion� výtisk�.  

2.3.2. U�ení  

Scientologie bývá �asto spojovaná také s názvem dianetika. Samotné 

slovo „dianetika“ formuluje, jako základní cíl �lov�ka p�ežití na �ty�ech 

r�zných úrovních: individuální, sexuální, skupinové a druhové.  

Tyto r�zné úrovn� p�ežití se nazývají dynamiky. Ideálním, 

nedosažitelným cílem p�ežití je nesmrtelnost. P�ekážkou v p�ežívání jsou 

engramy.36 Lze �íci, že to jsou stopy vjem� obsahující fyzickou bolest a 

bolestivé emoce. Ty pak jsou p�í�inou aberací, tedy veškerého narušeného a 

iracionálního chování. Kone�ným dopadem jsou pak psychosomatické nemoci. 

Pomoci dianetiky má �lov�k p�ekonat engramy a jejich škodlivé d�sledky. 

Cílem dianetiky je stav clear, o�išt�ní od engram�, což má být optimální stav 

�lov�ka. Ten pak prožívá svou existenci s elánem a uspokojením.37  

Dianetická technika má podobu auditingu, tedy rozhovoru klienta 

s auditorem. P�i n�m se procházejí životní události, o nichž se p�edpokládá, že 

                                                
34 Zden�k Vojtíšek, Fenomén scientologie; XI konference, Úvodní texty pro kritické 

studium SCIENTOLOGIE, cit. str. str. 4.  
35 tamtéž cit. str. 4.  
36 KOMOROVSKÝ, Ján + kolektiv. Religionistika a náboženská výchova. cit. str. 305. 
37 David V. Barrett, Sekty kulty a alternativní náboženství.  str. 335. 
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po sob� zanechaly engramy. N�kolikerým znovuprožitím t�chto situací se má 

�lov�k negativního vlivu zbavit.38 Vstupní sezení je zdarma, ale všechny 

následující jsou zpoplatn�ny. �ím vyšší stupe�, tím vyšší finan�ní cena (ty 

pokro�ilejší auditingy se cenov� pohybují v �ádech deseti-tisíc� korun.)39

2.3.3. Exkurz do historie 

Po�átek církve m�žeme datovat na únor 1954, tehdy Hubbard založil 

Scientologickou církev v Los Angeles.40  

Roku1966 Hubbard postupn� p�esunul své aktivity na palubu n�kolika 

lodí. Šlo o tzv. Sea Org (námo�ní organizace, obdoba �ádových organizací), 

kde se Hubbard mohl nerušen� v�novat výzkumu pokro�ilých auditingových 

stup�� a kde probíhal auditing t�chto stup��.41 Roku 1975 byly na lodní 

pom�ry už p�íliš rozsáhlé aktivity Sea Orgu p�emíst�ny na souš. 

V následujících t�ech letech to�il Hubbard na ran�i v jihokalifornské poušti 

scientologické „technické tréninkové filmy“.42 V roce 1982 byla ustavena 

nejvyšší jednotka nad�ízená Scientologické církvi jménem Religious 

Technology Center a v jejím �ele stanul David Miscavige. RTC následn�

za�alo reorganizovat církev p�ísn� centralisticky, p�i�emž se nezdráhala 

exkomunikovat jakékoli své odp�rce, a ješt� téhož roku dostala pod svou 

kontrolu i do té doby zna�n� nezávislé misie.43 Protože zhruba od roku 1983 

nebyl s Hubbardem v komunikaci nikdo mimo špi�ek RTC, existují o jeho 

                                                
38 KOMOROVSKÝ, Ján + kolektiv. Religionistika a náboženská výchova. cit. str. 305. 
39 Zden�k Vojtíšek, Fenomén scientologie; XI konference, Úvodní texty pro kritické 

studium SCIENTOLOGIE, cit. str. 11. 
40 tamtéž str. 6.     
41 tamtéž str. 18.    
42 tamtéž str. 19. (autor textu: Zden�k Vojtíšek �erpá z: What is Scientology, Bridge 

Publications, 1992, str. 355-357.) 
43 tamtéž str. 19. (autor textu: Zden�k Vojtíšek �erpá z: What is Scientology, Bridge 
Publications, 1992, str. 355-357.) 
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smrti nejr�zn�jší dohady. Oficiáln� Hubbard zem�el v lednu 1986. Hubbard 

však po sob� stihl zanechat dob�e zformovanou a vedenou organizaci. Dnes 

sídlí vedení Mezinárodní Scientologické církve v Los Angeles se svým 

oficiáln� nejvyšším p�edstavitelem, jenž je nazýván   prezidentem.44  

Scientologové se údajn� financují sami a to z podpory svých �len�. 

D�je se tak formou placení za kursy a za duchovní poradenství. Celkové 

náklady na dosažení pouhého stupn� Cleara se mohou vyšplhat až k mnoha 

tisíc�m korun. N�které služby si �len m�že odpracovat, nap�. roznášením 

Scientologických letá�k�.  

2.3.4. Aktivity Scientolog�

Scientologové mají snahu zakládat organizace, které se navenek tvá�í 

jako nezávislé na Scientologii a jejích metodách.  

K t�mto organizacím p�edn� pat�í:  

Program NARCONON, slibující pomoc drogov� závislým.  

Program CRIMINON, který je zam��en p�edevším na rehabilitaci 

v�zn�ných lidí a pomoc p�i jejich "návratu k �ízení vlastního života, 

zodpov�dnosti a etice". 

Další významnou scientologickou organizací, která p�ed nedávnem 

za�ala p�sobit i u nás je: 

Citizen Commision on Human Rights (CCHR – OB�ANSKÁ 

KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA). Byla založena roku 1969 a má sloužit 

k odhalování údajné psychiatrické (i psychologické) kriminality.45

                                                
44 Scientologie [online]. Oficiální stránky církve. [cit. 2005-11-19]. Dostupné z WWW:  

    <http://www.scientology.org/scnnews/jentzsch.htm>
45 Citizens Commission on Human Rights [online]. Oficiální stránky. [cit. 2005-11-19].  
Dostupné z WWW: <http://204.13.211.146/index.cfm> 
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Zast�ešující organizací všech Scientolog� je od r. 1984 Mezinárodní 

spole�nost Scientolog� (International Association of Scientologists = IAS).46  

2.3.5. Scientologie v �eské Republice 

Scientologové v �eské republice p�sobí jako, Church of Scientology 

International, a to od roku 1990. Své zastoupení má v ob�anském sdružení 

Dianetické centrum v Praze. Scientologie není v �R zaregistrována jako 

církev. I navenek p�sobí p�evážn� nenábožensky.  

2.4.Svatyn� lidu 

2.4.1. Po�átek 

Sekta, která je úzce spjata s postavou Jima Jonese (vlastním jménem: 

James Warren Jonese.) Tento guru proslavil své spole�enství jednou 

z nejv�tších náboženských masových sebevražd, kterou kdy lidstvo poznalo.  

Jim Jones se narodil 1931 v Indian� ve Spojených státech.47 Zde se stal 

také metodistickým fará�em. V této dob� rasové segregace a náboženského 

fundamentalismu, to nebyl lehký úkol. Jim Jones se tohoto úkolu zhostil velice 

dob�e a v krátké dob� strhl na sebe vlnu popularity i nevraživosti zárove�. Na 

konci roku 1954 se p�est�hoval do Indianopolis, kde v dubnu 1955 založil 

církev nazvanou K�ídla vykoupení („Wings of Deliverance“), jejíž jméno bylo 

záhy zm�n�no na „Peoples Temple“, jenž p�ekládáme jako „Svatyn� lidu.“48

                                                
46 International Association of Scientologists [online]. Oficiální stránky. [cit. 2005-11-19].  

Dostupné z WWW:   <http://www.iasmembership.org/en_US/home.html> 
47 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 77. 
48 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 77. 
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Jim Jones se tak stal pastorem, a�koliv postrádal jakékoliv teologické 

vzd�lání.49  

Svatyn� lidu se n�kolikrát st�hovala, až se nakonec roku 1974 usídlila 

v daleké Guayan�. D�vodu bylo více, jak zvyšující se nap�tí ve v�tšinové 

spole�nosti, tak i da�ový ráj, který mu džungle v jihoamerické Guayana 

poskytovala50.  

2.4.2. Jonestown. 

D�ležitou sou�ástí jeho u�ení byly apokalyptické vize o brzké zkáze 

civilizace, kterou p�ežije jen malá skupina vyvolených na n�kolika málo 

místech planety.51 Jedním z t�chto míst byl samoz�ejm� i Guayanský exil, 

pojmenovány Jonestown. 

Svatyn� lidu se na první pohled jevila, jako náboženská skupina, ovšem 

mnohem více to bylo sociáln� a rasové spravedlivé spole�enství, n�ž 

náboženské uskupení.52 Ovšem i v takto pojatém uskupení se Jim Jones 

vyprofiloval do v�d�ího gurua, který mohl naprosto manipulovat se svými 

stoupenci.  

V Jonestownu �lenové sekty žili v p�ísn� �ízeném komunitním 

spole�enství, v n�mž byla zavedena praxe o�isty zahrnující ve�ejnou zpov�� a 

tresty za p�ekro�ení pravidel komunity.53 Velkou roli v tomto spole�enství 

hrála i sexualita. Jones chápal sex jako nástroj pro udržování loajality a jako 

prevenci proti odpadnutí a zrad�. On sám se pak stával sexuálním partnerem 

vdaných žen i ženatých muž� a otcem d�tí, které pak byly v rodinách jeho 

                                                
49 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství.  str. 77. 
50 Tamtéž str. 77. 
51 F. R. Hrabal, Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních spole�ností, cit. str. 383. 
52 Z. Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, cit. str. 71. 
53 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 77. 
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partnerek vychovávány.54 To zp�sobilo mediální rozruch. Jedno z t�chto 

zplozených d�tí (John Victor Stoen) se stalo zápalnou jiskrou, která urychlila 

následný hr�zostrašný konec. Rodi�e zmín�ného dít�te se s Jonesem soudili o 

opatrovnictví. Jones byl nesmlouvavý a rad�ji by volil smrt, než by dít�

vydat.55 Pozitivní obraz svatyn� lidu byl velice pošramocen. Bylo mu mnoho 

vytýkáno, p�edevším však porušování lidských práv jeho stoupenc�.56 Ve 

ve�ejném mín�ní se prosadil obraz Jonestownu p�irovnávajícího ho ke 

koncentra�nímu táboru.57 Toto a mnoho dalšího vzbudilo silná podez�ení, které 

bylo t�eba prozkoumat. 

2.4.3. Konec hnutí 

Bylo podniknuto n�kolik inspekcí, ovšem až ta poslední, které se 

zú�astnil samotný kongresman Leo Joseph Ryan v doprovodu n�kolika 

noviná��, byla tou osudnou pro celé spole�enství v Jonestownu. Kongresman 

zde potkal n�kolik nespokojených �len�, kte�í cht�li s ním odlet�t. Ve chvíli 

kdy se již schylovalo k odletu nastal zmatek, který vyústil v zabití 

kongresmana t�ech noviná�� a jedné odpadlice.58  Tutéž noc 18. listopadu 1978 

spáchalo hromadnou rituální sebevraždu 911 �len�, mezi kterými byly i d�ti, 

kterým byl podán jed, jejich rodi�i. Krom� lidí byla otrávena i všechna 

užitková domácí zví�ata. Šlo o naprostou zkázu všeho živého.    

                                                
54 Hall, John R., Apocalypse Observed  Religious Movements and State… cit. str. 23.-25. 
55 Tamtéž str. 32.  
56 Tamtéž str. 34.-35. 
57 Tamtéž str. 34. 
58 Ch. Partridge, Encyklopedie nových náboženství, cit. str. 78. 
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„Celkový po�et mrtvých, tak dosahuje 921. Kolektivní násilnou akci 

p�ežilo 85 obyvatel Jonestownu: n�kte�í lidé totiž utekli do džungle,…�ada 

dalších obyvatel práv� p�ebývala mimo Jonestown.“59      

                                                
59 Z. Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, cit. str.  90. 
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3. Církev  

3.1.Etymologie slova církev.           

Chceme-li pochopit a porozum�t používání slova církev, je zapot�ebí se 

podívat na zp�sob, jakým se dostalo do naší mluvy. 

	ecký výraz (eklésia) znali již sta�í 	ekové. Je odvozen od �eckého 

slova (kaleó), což znamená volám. Šlo tedy p�vodn� o svolání a následné 

shromážd�ní svobodných ob�an� m�stské obce – muž�, kte�í m�li právo volit a 

rozhodovat. Obecn�ji pak m�žeme �íci, že se tímto pojmem ozna�ovalo každé 

ve�ejné shromážd�ní.    

�eským ekvivalentem slovu eklésia je slovo „církev.“ V tom je práv�

zvláštnost �eského jazyka, protože jeho podkladem není �ecké slovo (eklésia), 

ale p�ídavné slovo (kyriaké), což je od ko�ene slova „Pán“, takže zde „Pán�.“ 

P�esn�ji pak ve spojení (kyriaké eklésia), což jest „Církev Pán�.“60   

3.2.N�co z historie    

Samotný po�átek, musíme spat�ovat v okruhu Ježíšových u�edníku. 

Jich se Ježíšova slova dotkla natolik, že po jeho vzk�íšení a následném 

nanebevstoupení, šli do celého sv�ta a zv�stovali tuto radostnou zprávu. 

V krátké dob� se z radostné zprávy ale stává eklésie – církev. Tedy instituce 

s nadosobní a neosobní strukturou, která se vznáší nad jednotlivcem. Takže již 

od poloviny druhého století m�žeme nacházet pnutí a rozkoly v tomto novém 
                                                
60 „Do �eštiny bylo transportováno pravd�podobn� p�es starogermánské kyriko (dnešní 

n�mecké: Kirche.) Ve staré �eštin� (ve tvaru cierkev) znamenalo kostel, p�edevším d�ev�ný… 
Význam se �asem p�esunul ze stavby na obec, která se v ní shromaž�uje; a pro stavbu se 
prosadil výraz ‚kostel‘ z latinského castellum – pevnost.“ (Pavel Filipi: Církev a církve – 
kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno 2000. cit. str. 10.) 
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Kristovském hnutí. Aby byla možná jednota, a vylou�ení r�zných nov�

vnikajících bludných u�ení, bylo zapot�ebí jasn� definovat, co je základem 

k�es�anské víry. A práv� z této rané doby máme hned n�kolik k�es�anských 

vyznání, z nichž jsou nejznám�jší „nikajsko-ca�ihradské vyznání“ (nicaeno-

constantinopolitanum) a „apoštolské vyznání“ víry. Od této doby uplynulo 

n�kolik staletí, o kterých hovo�íme, jako o d�jinách církve. Já tuto dobu ovšem 

p�esko�ím a v další kapitole p�edstavím výsledek této dlouhé doby – sou�asnou 

protestantskou scénu v �eské republice. 

3.3. Protestantismus  

Slovo protestantismus zahrnuje k�es�anská spole�enství (církve), která 

vzešla z evropské reformace 16. století, nebo na ni nep�ímo navázala. Toto 

ozna�ení má p�vod v „protestním prohlášení, které na �íšském sn�mu ve Špýru 

r. 1529 podaly stavy, hlásící se k reformaci.“61   

V pr�b�hu staletí však pojem protestantismus rozší�il své p�vodní 

hranice a stal se souborným ozna�ením, zahrnujícím skoro všechny útvary 

západního k�es�anství, které stojí mimo církev katolickou. 

Jelikož se jedná o veliké množství církví, je mou povinností být 

konkrétn�jší. Pro srovnávaní s mechanizmy sekt a nových náboženských 

proudu, jsem proto vybral protestantské církve presbytern�-synodního 

uskupení nacházející se v �eské republice.  

                                                
61 Pavel Filipi, Historie, statistika, charakteristika k�es�anských církví, cit. str. 110. 
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3.3.1.  Presbytern�-synodní církve 

Je to model �ízení, jenž má nejpo�etn�jší základnu v protestantských 

církvích v Evrop�. Základním stavebním kamenem je farní sbor. Sborové 

shromážd�ní, tedy shromážd�ní všech �len� farního sboru, si ze svého st�edu 

volí staršovstvo (jinak také �e�eno starší sboru – presbytery), který �ídí chod 

farního sboru v dob�, kdy se sborové shromážd�ní neschází. Sborové 

shromážd�ní také volí duchovního správce sboru (fará�e, kazatele), který se 

stává stálým �lenem staršovstva po dobu p�sobení na sboru.  

Staršovstvo nese odpov�dnost za život a práci sboru, od v�cí 

duchovních až po hmotné. Zástupci sboru jsou pak kurátor �i kurátorka 

(zvolený �i zvolená staršovstvem) z �ad jeho �len�. 

Jednotlivé farní sbory se sdružují do v�tších celk� - seniorátu a to 

p�edevším podle místa p�sobeni. Nejvyšším orgánem seniorátu je konvent, což 

je shromážd�ní zástupc� sbor� daného seniorátu. Konvent, obdobn� jako u 

farního sboru, volí sv�j správní orgán - seniorátní výbor. Seniorátní výbor 

organizuje a spravuje život seniorátu.  

Nejvyšším orgánem tohoto z�ízení je pak synod. Jedná se o 

shromážd�ní zástupc� celé církve. Je to shromážd�ní reprezentant�

jednotlivých seniorát� v zastoupení laik� a duchovních. Synod se schází 

zpravidla jednou ro�n� a volí správní orgán – radu (u nás jsou nejznám�jší dva 

názvy pro tuto radu a to Synodní rada �i Církevní rada), která �ídí práci církve 

v dob�, kdy synod nezasedá.  

Synodní rada (�i církevní rada) se op�t skládá z laik� a duchovních 

církve. Její hlavou je biskup �i synodní senior se svými pomocníky a 

technickým �i správním aparátem. Úkolem tohoto ú�adu je starost o 

„administrativní servis“ církve. Její povinností je ohlídat fungování církve v 

rámci právních p�edpis� a zákon� �eské republiky.  
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V církvi je mnoho práce, a proto jsou z�izovány také r�zné další 

pomocné výbory, komise a shromážd�ní, kterým jsou sv��eny konkrétní úkoly 

v organizaci církve, jako je nap�íklad odbor mládeže, odbor pro vzd�lávání 

v církvi, komise pro pomoc pot�ebným,…  

3.3.2. Ekumenická rada církví  

Rozt�íšt�nost k�es�anských tradic (a s tím spojenou mnohost církví) se 

pokouší p�ekonat ekumenické hnutí, které v posledních letech nabralo na své 

síle. Výrazem této snahy o sblížení církví v �eské republice je práce 

Ekumenické rady církví. Tato organizace je spolu s �eskou biskupskou 

konferencí (vrcholným orgánem �ímskokatolické církve) považována za 

d�v�ryhodnou reprezentantku k�es�anství u nás.  

Jejími �leny jsou: �eskobratrská církev evangelická, Církev 

�eskoslovenská husitská, Slezská církev evangelická a. v., Evangelická církev 

metodistická, Bratrská jednota baptist�, Jednota bratrská, Církev bratrská, 

Pravoslavná církev v �eských zemích, Starokatolická církev v �R, Evangelická 

církev a. v. v �R, Apoštolská církev.62

P�idruženými církvemi jsou Armáda spásy a �eská biskupská 

konference, která reprezentuje �ímskokatolickou církev.63

Statut pozorovatele Ekumenické rady církví má Církev adventist�

sedmého dne a Federace židovských obcí v �R.64  

                                                
62 Oficiální stránky ERC URL: http://www.ekumenickarada.cz citace je ze sekce „kdo 

jsme“ a oddílu „�lenské církve, církev p�idružená a pozorovatelé“ 1. 4. 2011 
63 tamtéž 
64 tamtéž 
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3.4.Shrnutí  

Církev je veliký pojem, proto mi nezbývá než být mnohem 

konkrétn�jší. Již v p�edešlých kapitolách jsem církev zúžil, jen na církve vzešlé 

z reformace. Dále jsem provedl ješt� v�tší selekci tím, že jsem se zam��il na 

církve synodn�-presbyterní. Byl to m�j zám�r, protože tyto církve znám ze 

všech nejlépe. Sám jsem vyrostl ve Slezské církvi augsburského vyznání. 

Mnohé léta jsem pak strávil v prost�edí �eskobratrské církve evangelické. 

Budu-li v této práci mluvit o protestantské církvi, budu mít pouze na mysli tyto 

dv� církve. Pokud zabrousím i jinam, vždy na to upozorním.   

Pro lepší p�edstavu stru�n� p�iblížím tyto dv� církve: 

Slezská Církev Evangelická augsburského vyznání

SCE a.v. p�sobí geograficky zejména na T�šínském Slezsku v 

Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu �eské republiky, na 

hranicích s Polskem a Slovenskem.65 Sdružuje zejména v��ící �eské i polské 

národnosti a bohoslužby se ve v�tšin� sbor� konají v obou jazycích. 

Historicky i teologicky pat�í do rodiny tzv. protestantských církví 

vzešlých z reformace 16. století. V 19 a 20 století byla tato církev velice 

ovlivn�na pietismem, jehož charakter si uchovává i do dnešní doby. 

Nejvyšším správním orgánem je církevní rada. Realizuje usnesení 

synodu a vyhlašuje církevní z�ízení a �ády. Je odpov�dná za �ádný chod 

Úst�ední církevní kancelá�e 

                                                
65 Oproti tomu sbory LEC a.v. lze nalézt po celé �eské republice. Tato církev není spjata 

s konkrétním územním celkem, jak je tomu u SCE a.v.
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�eskobratrská církev evangelická

�eskobratrská církev evangelická (�CE), je nejv�tší protestantskou 

církví v �eské republice.  

�CE se hlásí do spole�enství reforma�ních církví, augsburského i 

helvetského vyznání, povolené v našich zemích toleran�ním patentem v roce 

1781. Taktéž ale navazuje na tradice �eské reformace, na hnutí husitské, církve 

podobojí i Jednotu bratrskou. 

Tyto dv� církve, církev augsburského a církev helvetského vyznání, se 

slou�ily roku 1918 v církev jedinou, která p�ijala jméno �eskobratrská církev 

evangelická. 

Nejvyšším správním orgánem �eskobratrské církve evangelické je 

synodní rada. Realizuje usnesení synodu a vyhlašuje církevní z�ízení a �ády. Je 

odpov�dná za �ádný chod Úst�ední církevní kancelá�e.  
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4. Vlastní srovnání 

4.1.Obecn�

Zde se dostáváme k vlastnímu zám�ru práce. Po p�edstavení 

jednotlivých skupin, ur�ených k vlastní komparaci, je p�ipravena p�da 

k samotné práci. Cílem práce není nalézt, za každou cenu, stejné mechanizmy 

u sekt a protestantské církve. Cílem je najít podobné mechanizmy, které mohou 

být s ur�itými obm�nami podobné, nebo mají v sob� podobný základ. Budu se 

nejvíce pohybovat na p�d� sociologie náboženství. Ob�as zasáhnu i do 

praktické teologie, ale p�edevším budu provád�t zkoumání na poli sociologicko 

religionistickém. 

4.2.Cíle zkoumání 

Srovnání mezi sektami a protestantskou církvi jsem rozd�lil do t�í 

hlavních okruh�. V každém z nich se pokusím porovnat ony mechanizmy. 

Jako první okruh jsem zvolil, vše okolo v�d�í postavy hnutí. Takzvaný 

výraz „guru.“ Co to znamená, a jaké to má d�sledky pro hnutí. Zdali má i 

církev své v�d�í postavy a kam ji sm��ují, mají-li moc a pot�ebné prost�edky.  

V druhém okruhu se budu zabývat formou, jakou sekta a církev získává 

nové stoupence do svých �ad. Je-li zde možnost srovnání, a jestli ano, tak 

v �em jsou tyto praktiky podobné, nebo naopak, v �em jsou naprosto odlišné a 

protich�dné.  



36 

Plynule pak v t�etí �ásti práce p�ejdu k praktikám, které umož�ují 

udržení nov� nabytých �len�, uvnit� spole�enství. I zde se budu zabývat tím, 

zdali existují n�jaké mechanizmy, které jsou spole�né, jak církvi, tak sektám.  

Cílem práce není zkompromitovat církev, ale upozornit na její 

nedostatky a pop�ípad� upozornit na nebezpe�í, které je skryto i v samotné 

církvi. V této práci nenajdete odsuzující postoj k lidem, jako takovým, ale 

k praktikám, jimi páchanými.     
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5. Duchovní u�itel – Guru 

Budeme-li etymologicky pátrat po p�vodu slova „guru,“ musíme se 

ohlédnout sm�rem na východ. Pojem guru z�ejm� pochází ze sanskrtského 

slovního ko�ene gri ("vzývat" nebo "prosit") a má ur�itý vztah i ke slovnímu 

ko�enu gur ("povznést" nebo "snažit se"). V bráhmanském náboženství 

ozna�uje duchovního u�itele. Guru je tedy osoba, která p�ivádí své poslucha�e 

na cestu božího zjevení. Slovy i názorn� vlastním životem, ukazuje jak po této 

nelehké cest� jít a co d�lat, aby ten, který se už jednou vydal na tuto cestu, 

nezabloudil nebo nesešel z cesty. Proto je guru vážená a uctívaná osobnost. 

Já ale budu v této práci používat tento pojem v �áste�n� odlišném 

pojetí. Guru zde bude prvo�ad� znamenat charismatického v�dce sektá�ské 

skupiny, aniž by toto charisma bylo založeno na hodnot� �i na legitimit�

p�vodu, který si doty�ný osobuje.66  

5.1. Východní pohled na Guru 

Pro východ je duchovní v�dce b�žná záležitost. Tento �lov�k svému 

žáku objas�uje smysl a cíl života, vede ho k realizování sebe sama, svého 

pravého já a upozor�uje ho na všechny p�ekážky a úskalí duchovní cesty. 

P�esto i pod vedením gurua musí po této cest� projít každý sám. Proto se 

naskýtá základní otázka, zda je v�bec tento duchovní v�dce zapot�ebí. Je-li 

jeho p�ítomnost nezbytná pro duchovní osvícení.  

Na tuto otázku lze odpov�d�t takto: „Když �lov�k p�ichází do cizího 

m�sta a hledá n�jakou ulici, m�že to ud�lat dvojím zp�sobem. Bu� pobíhá 

z jedné ulice do druhé, dokud nenalezne tu pravou, což p�i troše sm�ly bývá 

                                                
66 Jean-Marie Abgrall, Mechanismus sekt. parafráze str. 45. 
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v�tšinou až ta poslední. Nebo požádá o radu n�koho z domácích obyvatel, 

který mu ukáže nejkratší cestu. V duchovní oblasti je takovým domácím 

�lov�kem guru, nebo� zde zná všechny cesty. Krom� toho nás svaté spisy 

ujiš�ují, že od ur�itého bodu vývoje se stává guruem vlastní duše �lov�ka a 

v plném rozsahu p�ebírá vedení.“67

Poslušnost guruovi nemá smyslu, pokud je tato poslušnost vynucená a 

odporuje tak vlastní v�li adepta. „Když má �lov�k ke guruovi správný vztah, 

vyv�rá poslušnost z d�v�ry a lásky. V zásad� je pot�ebná, protože adept 

n�které pokyny a návody zpo�átku nem�že vlastním rozumem chápat.“68   

   

5.2. Guru�v životopis 

5.2.1. Obecn�

Samotný životopis, nám m�že mnohé prozradit o postav� gurua. Bude-

li se skute�ná a doložitelná fakticita rozcházet s tvrzením gurua, je to jasné 

znamení v�domé lži. Této chyby se zkušený manipulátor nedopouští. Proto se 

spíše setkáváme s tím, že mezi skute�ným životopisem a tím, který znají jeho 

stoupenci (�i ve�ejnost), není žádný zdánlivý nesoulad. Guru neustále vytvá�í 

legendy, jenž jsou jen t�žko ov��itelné.  

Taktéž za množstvím prestižních ocen�ní a vymyšlených diplom� se 

skrývá profesionální a spole�enský neúsp�ch. Hluchá místa v životopisech jsou 

                                                
67 Filipský Jan; Liš�ák Vladimír; Heroldová Helena; Kolmaš Josef; Vavroušková

Stanislava. Lexikon východních moudrostí - Buddhismus hinduismus taoismus zen. p�eložil 
kolektiv autor�. Olomouc 1996.  

68 Tamtéž str. 25. 
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�asto zapln�na údajnou dobou strávenou tu �i onde, kde guru dosp�l toho �i 

onoho stupn� poznání.69

Z t�chto titul� a diplom� a dosaženého vzd�lání, a� je již skute�né si 

smyšlené, lze vyvozovat pouze zam��ení daného gurua. O co mu jde, kam chce 

sm��ovat, �ím chce ohromit své stoupence. Bude-li se guru nap�íklad honosit 

n�kolika diplomy z chemie �i aplikované chemie, máme právo se obávat o své 

zdraví. M�že to být pro nás signál, že tento nový náboženský proud nebude asi 

zcela neškodný, až guru dosáhne dostate�né základny a s tím spojeného 

uspokojivého finan�ního zázemí pro své experimenty.70     

5.2.2. Jim Jones 

V p�ípad� sekty svatyn� lidu je život Jima Jonese pe�liv� zaznamenám. 

Od mladíka, který na sebe strhával pozornost davu, až po dosp�lého muže, 

který spáchal hromadnou sebevraždu se svými stoupenci. Nemáme zmínky o 

tom, že by si p�ikrášloval sv�j životopis. Nem�l to zapot�ebí. Oproti Jimu 

Jonesovi zakladatel Scientologické sekty tuto pot�ebu již m�l. 

5.2.3. Lafayette Ronald Hubbard 

Lafayette Ronald Hubbard uvád�l ve svých knihách n�kolik 

zkreslujících zpráv, které ho stav�ly do lepšího sv�tla. Tvrdil, že b�hem svého 

dospívání pobýval v Asii, kde poznal tamní náboženskou filozofii. Toto je však 

dost sporné, spíše to vypadá, že v�bec neopustil Ameriku a své mládi strávil ve 

                                                
69 Barbara Buchnerová, Co máme v�d�t o sektách. parafráze str. 74.-75. 
70 Jako p�íklad uvedu sarinový útok na Tokijské metro, který spáchala sekta Óm Šinrikjó 

dne 20. 3. 1995. Následky: 12 mrtvých a 5.000 zran�ných z toho 50 velmi vážn�. Po dobytí 
jeho pevnosti se zjistilo, že v útrobách budovy, m�l výrobnu na smrtelný plyn sarin. 
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stát� Washington na ostrov� Guam, kam byl jeho otec – námo�ní d�stojník - 

v roce 1927 na �as p�evelen.71  

Po „návratu do USA“ v r. 1929 studoval na univerzit� ve Washingtonu 

matematiku a techniku, studia však nedokon�il.72 Pon�kud kuriózní doktorát se 

mu poda�ilo získat až roku 1953, a to na „Sequoia University“, na níž se 

vyu�uje koresponden�ními kursy, bez p�ednášek a zkoušek.73  

Taktéž o sob� tvrdil, že za službu v armád� b�hem války, dostal 21 

metál� a vyznamenání. Podle záznamu námo�nictva USA byly jen �ty�i.74

5.2.4. Sv�dci Jehovovi 

Russell�v nejv�tší omyl bylo p�edpov�zeni konce sv�ta na rok 1914. 

Své výpo�ty úp�nliv� háji a když byl na��en kanadským duchovním 

J.J.Rossem, že je lhá�, a navíc neumí ani �ecky, Russell na n�ho podal žalobu 

pro urážku na cti. „Celou záležitosti se zabýval soud, který na�ídil soudním 

znalc�m prozkoumat Russellovu znalost �e�tiny. Soudní znalci prokázali, že 

Russell skute�n� neumí �ecky, a že nezná ani �eckou abecedu.“75  

Russell z�ejm� svým proroctvím o konci sv�ta sám nev��il. „Jinak by 

nemohl sepsat dokument považovaný za jeho záv��, otišt�ný až po jeho smrti 

v �asopise Strážná v�ž z 1.12.1916, ve kterém rozhodoval o další �innosti své 

Spole�nosti a jejím vedení po jeho smrti.“76

                                                
71Zden�k Vojtíšek, Fenomén scientologie; XI konference, Úvodní texty pro kritické studium 

SCIENTOLOGIE citace str. 4.  
72 HUBBARD L. Ron, D�s. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. 101 s. 
73 Zden�k Vojtíšek, Fenomén scientologie; XI konference, Úvodní texty pro kritické 

studium SCIENTOLOGIE citace str. 4. 
74 David V. Barrett, Sekty kulty a alternativní náboženství.  str. 341. 
75 Stanislav Ferfecki,  Strážná v�ž peníze a náboženský podvod – sv�dectví bývalého Sv�dka 

Jehovova   str. 27. 
76 Tamtéž  str. 29. 
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Russell�v nástupce Rutherforh v knize „miliony dnes žijících nikdy 

nezem�ou“ p�edpov�d�l konec sv�ta na rok 1925. V tomto roce m�lo dojít 

k pozemskému vzk�íšení starozákonních patriarch� Abraháma, Izáka, 

Jákoba,… V p�edstav� blízkého konce vybízel své v��ící k v�tší aktivit�. 

Paradoxn� ale zárove� nechal vybudovat velice p�epychové sídlo v San Diegu 

v stát� Kalifornie.77 Zde m�li po vzk�íšení bydlet Starozákonní patriarchové. 

Již na po�átku roku 1926 se do ní nast�hoval sám Rutherford s malým 

doprovodem.78  

V celé historii sv�dk� Jehovových by se dalo najít ješt� mnoho 

podobný podvod� a drobných podv�dk�. Já v tomto již nebudu dále 

pokra�ovat. 

5.3. Pot�eba moci 

V�dci sekt nemohou existovat bez svých v��ících. To jenom díky nim 

se napl�uje jejich pot�eba ovládat druhé. Tato touha po moci se m�že vyvinout 

v nekone�n� se opakující cyklus - �ím víc moci v�dce má, tím víc ji chce.  

Jak jsem již výše uvedl, všichni zakladatelé mají touhu po moci. I 

Russell (sekta Jehovova) držel pevn� ve svých rukou ot�že vydávání Strážné 

v�že a jiných tiskovin. Jen tak si mohl upevnit svou moc a postavení v sekt�. 

Proto se také ve své záv�ti chlubí mocí, jakou získal a velkoryse ji p�edává 

svým ustanoveným nástupc�m.79

Taktéž i Jim Jones rad�ji (Svatyn� lidu) spáchal spolu se svými v�rnými 

hromadnou sebevraždu, n�ž aby p�išel o svou moc a vliv. Jakými pohnutkami 

                                                
77 David V. Barrett, Sekty kulty a alternativní náboženství.  str. 111. 
78 Stanislav Ferfecki, Strážná v�ž peníze a náboženský podvod – sv�dectví bývalého Sv�dka 

Jehovova  str. 36. 
79 Tamtéž str. 29.-30. 
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tento �in ospravedlnil, je druhá v�c. Podstatné z�stává, že touha po ovládaní 

druhých p�evážila nad životy stovek lidí. Jen st�ží by takové množství lidí 

uposlechlo jediného v�dce, kdyby nem�l absolutní moc.  

  L. R. Hubbard (Scientologové) si taktéž p�ivlast�oval právo na jediný 

správný výklad a poznání. Nikdo jiný nemohl publikovat, krom� jeho 

samotného. Pouze a jen On a jeho poznání je p�edkládáno, jako jediné a 

správné. Jen on mohl psát knihy, nahrávat zvukové záznamy, a tvo�it všeliké 

programy pro správné „clearování.“ Jako první dosáhl toho nejvyššího stupn�

„Thétana.“80 To vše mu dávalo pocit moci nad druhými a taktéž neomezenou 

moc nad svými pod�ízenými.   

5.4. Shrnutí 

Guru, jako v�d�í osoba má nezastupitelné místo ve výše popisovaných 

sektách. Nelze si p�edstavit, že by mohly existovat bez t�chto lidí. A jestli ano, 

tak by zcela jist� vypadaly úpln� jinak.  

Proto se nelze divit, že ve snaze o udržení si moci, spáchali mnoho 

chybných rozhodnutí. Tyto chyby musely být utajeny, nebo jím byl dán jiný 

význam. To jsme mohli pozorovat na p�edpov�dích o konci sv�ta u Sv�dk�

Jehovových, atd. D�ležitou a podstatnou roli, zde tedy hrálo udržení si moci za 

každou cenu. Duchovní u�itel – guru je hrdý na sebe samého a dává to n�kdy 

až komicky najevo (Hubbárdovy podivné tituly, Russelová dokonalá znalost 

Bible,…) 

    

                                                
80 David V. Barrett, Sekty kulty a alternativní náboženství.  str. 338. 
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6. Duchovní u�itel  - Fará�

6.1. Obecná historie 

V rann� k�es�anských obcích neexistovalo žádné duchovenstvo.

Postupn� se za�al zvyšovat po�et v��ících a k�es�anství se stalo státním 

náboženství 	ímské �íše. Církevní hierarchie zahrnovala t�i hlavní stupn�: 

episkopát (biskupové), presbyteriát (kn�ží) a diakonát (jáhnové). P�i zachování 

tohoto rozd�lení prohlásil katolicismus v pozd�jší dob� �ímského biskupa za 

nejvyšší osobu v církevní hierarchii (papeže) a vytvo�il titul kardinála, který 

zaujímá v hierarchickém žeb�í�ku druhý stupe� po papeži. Z t�chto kardinálu 

je také papež volen. Pravoslaví naproti tomu prohlásilo za hlavu každé 

autonomní (autokefální) církve je patriarcha a zavedlo stupe� metropolity.  

Do tohoto uspo�ádaného �ádu p�inesla až reformace nový vítr. Ta 

zm�nila postavení duchovenstva ve spole�nosti. V�tšina protestantských sm�r�

vzešlých z reformace vyhlásila zásadu „všeobecného kn�žství.“ Toto nové 

chápání kn�žství znamenalo p�enesení mnoha pravomoci, které náležely pouze 

kn�žím i na oby�ejný v��ící lid. P�esto mnohé výsady z�staly ordinovaným 

kn�žím, protože jen ti mohli zaru�it �ádné vysluhování svátostí. V��ícímu lidu 

byla tímto krokem nabídnuta v�tší ú�ast na spole�ném vedení místního 

spole�enství a potažmo tak i celé církve.  
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6.2. Fará��v životopis 

Životopis nám m�že poskytnout mnohé informace, pot�ebné 

k pochopení každé jednotlivé osoby. Proto v následujících kapitolách poukážu 

na mnohé rozdíly mezi fará�em a guruem a k velké lítosti i na shodné prvky, 

kterých by se m�l každý fará� vyvarovat.  

6.2.1. Životní p�íb�h 

Každý životní p�íb�h je unikát. U mnohých fará�� shledáváme jejich 

životní cestu, jakoby p�edem danou a ni�ím nás zvláš� nep�ekvapuje. To, kdy 

již v dospívajícím v�ku se mladý chlapec �i dívka rozhodne pro fará�ské 

povolání. Po maturit� se p�ihlásí na vysokou teologickou školu, tu zdárn�

absolvuje a hned nastoupí do služeb církve. V této služb� pak vytrvá až do 

svých šedin, a slouží, jak nejlépe jen umí. Oproti tomu jsou tu i fará�i, kte�í se 

pro práci duchovního rozhodli, až v pozdním v�ku.  

Rozhodnutí se pro fará�skou práci je vždy vystav�no na dvou 

momentech. Na rozumovém zd�vodn�ní a zadruhé na „Deus invocatio“ Božím 

povolání (zavolání). Jedná se tedy o souhru mysli a Božího povolání k této 

služb�. Ob� tyto složky musí být vyvážen�  zastoupené. 

Toto „Boží povolání“ není vy�len�no pouze duchovenské práci. Stejn�

tak ho m�že zažít i každý k�es�an, jenž prochází procesem rozhodování o svém 

budoucím zam�stnání. Stejn� jako fará� m�že i léka�, prodava�ka �i sociální 

pracovník zažít Boží oslovení, které ho ujistí o správnosti volby jeho povolání. 

Není to tedy fenomén, který by se týkal pouze duchovní práce, jak je tomu 

v p�ípad� gurua, který si uzurpuje jedine�nost poznání a niterného oslovení. On 

musí zastávat výlu�nost, protože kdyby ji nehájil, pak by ho mohl kdokoliv 

jiný nahradit.            
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6.2.2. Dosažené vzd�lání 

V tomto bod� se duchovní zásadn� liší od jakéhokoliv gurua. U fará�e k 

výkonu svého povolání, je požadováno dostate�né vzd�lání. Toto vzd�lání lze 

získat na n�kolika vysokých školách. Podstatný rozdíl od dosaženého vzd�lání 

gurua je v tom, že teologické vzd�lání má akreditaci ministerstvem školství a 

tudíž má jasn� stanovený obsah u�iva. Navíc je každý student evidován ve 

školském systému a lze si u n�j ov��it, zda opravdu studoval a jestli danou 

školu dokon�il. To v p�ípad� guruových, mnohdy vymyšlených, škol a 

prazvláštních diplom� nelze d�v�ryhodn� doložit. Stejn� tomu je i s obsahem 

(kvantem v�domostí), které m�l absolvovat a zvládnout.81  

V posledních letech se lze ale setkat s velkou škálou zahrani�ních škol, 

které nemají valnou úrove�. Každá církev má touhu vzd�lávat své budoucí 

fará�e, proto také existuje v poslední dob� i mnohost teologických škol. N�kdy 

se jedná jen o bakalá�ské �i vyšší odborné školy. Zde se vybízí otázka, jak 

kvalitn� m�že vykonávat své poslání fará�, který vystudoval pouze polovinu 

požadovaného kvanta u�iva? 

   

6.2.3. Tituly, funkce, �estná uznání,… 

Zvláštním fenoménem jsou tituly, funkce, �estná uznání a mnohá další 

ocen�ní. Církevní práce je tak bohatá a rozmanitá ve svém p�sobení, že 

poskytuje velikou škálu možnosti, kde lze dosáhnout t�chto ocen�ní. A je-li 

fará� náchylný k t�mto poctám, není pro n�ho p�íliš složité si tyto pocty 

vydobýt.  

                                                
81 L.R.Hubbard a jeho pochybný doktorský titul, který získal roku 1953 na „Sequoia 

University.“Jak jsem již d�íve upozornil, na této škole se vyu�ovalo pouze pomoci 
koresponden�ních kurz�, bez p�ednášek a zkoušek.  
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Spoustu fará�� se sice honosí t�mito privilegii, ale nekonají tak kv�li 

pozemským poctám. P�esto je zde tenká hranice, a je pot�eba si ji neustále 

uv�domovat, protože každé ocen�ní zah�eje �lov�ka u srdce a je d�ležité si dát 

pozor, aby �lov�k nezpychnul.  

 Jako pozoruhodnost zde uvedu jednu anketu, která byla zve�ejn�ná 

v církevním �asopisu „P�ítel – Przyjaciel.“82 Prob�hl zde výzkum populárnosti 

jednotlivých fará�� SCE a.v. Pozoruhodné není jenom to, že takováto anketa 

v�bec prob�hla, ale i fakt, že na druhém míst� se umístila fará�ka. Z toho 

vyplývá, že nejen muži, ale i ženy jsou si v tomto duchovenském povolání 

zcela rovní a hrozí jím stejné nebezpe�í, jako muž�m.   

 Proto honba za úsp�chem a za v�tší vážnosti ve spole�nosti je nedílnou 

sou�ástí nás všech a to bez rozdíl�.  

6.3. Fará�ské rodiny 

V protestantských církvích, které mají své dlouholeté ko�eny v naší 

zemi, se vyskytuje fenomén „fará�ských rodin“. Není to p�íliš �astý úkaz. Jedná 

se o rodiny, kde povolání fará�e p�echází z otce na syna a to i po mnoho 

generací. Tato skute�nost je mnohdy p�ít�ží pro sou�asného fará�e. Vždy je  

porovnáván se svým otcem a v horším p�ípad� ješt� se svým d�dem, atd. 

Zazní-li ovšem toto jméno v církvi, každý v��ící zbyst�í a již v�tšinou pozitivn�

nalad�n p�ijímá zv�st tohoto kazatele s menšími výhradami, než by tomu bylo 

u kohokoliv jiného. Protože tradice již osv�d�ila pravost u�ení tohoto rodu 

fará��. Zde je pot�eba být opatrný a posuzovat pouze p�edkládanou zv�st a 

nikoli zv�stovatele.   

                                                
82 P�ítel – Przyjaciel, �asopis Slezské církve evangelické a. v.  leden 2003, cit. str. 12. 
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6.4. Pot�eba ovládat druhé 

Mít moc a ovládat druhé je vrozeno každému. Proto v protestantských 

církvích existuje mnoho mechanizm�, které brání, aby moc duchovních byla 

jimi samými zneužita. V každém církevním sboru je ustanoveno užší vedení, 

které spole�n� s fará�em rozhoduje o podstatných záležitostech. Proto nem�že 

fará� svévoln� nakládat s majetkem pat�ícímu církevnímu sboru, taktéž nem�že 

svévoln� m�nit zab�hnutý a dob�e fungující administrativní chod sboru. I 

v oblasti duchovního u�ení má nad sebou dozor, kterému se musí zpovídat. 

Tuto dozor�í �innost má na starost, dle konkrétního církevního z�ízení, vyšší 

instance, jako je nap�íklad synod, církevní (synodní) rada,… 

Taktéž je zde i kontrola „zezdola.“ Jak jsem již d�íve zmínil, každý 

konkrétní církevní sbor má „užší vedení,“ které duchovního nejen pozorn�

poslouchá, ale taktéž klade otázky a p�ípadn� se staví do opozice. Toto vše 

znemož�uje, aby se fará� stal všemocným manipulátorem. 

6.5. Rodina 

Protestantský fará� není vázán slibem celibátu a má tak možnost 

vstoupit do svazku manželského s opa�ným pohlavím. To s sebou nese i 

plození d�tí. 

 Málokteré manželství je tak pe�liv� pozorováno, jako práv� fará�ovo. 

Podle toho, jak zvládá roli manžela a otce, je hodnocen i jeho p�ístup 

k druhým. Je-li vše v po�ádku, �lenové jeho spole�enství za ním (ní) p�icházejí 

a fará� m�že tak plnit své povinnosti, bez jakýchkoliv t�žkostí. Problém ovšem 

nastane, když za�ne selhávat v osobním život�. Nezvládání manželských �i 

rodi�ovských povinností má neblahý vliv na celé spole�enství. Zde platí úsloví, 

které praví, že „nemocný nep�jde k léka�i, který neumí vylé�it sám sebe.“  
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Oproti tomu guru tento problém nemá. Ten zam�stnává své v��ící 

jinými starostmi a své soukromí z�stává pro ostatní mnohdy tabu.83  

  

6.6. Aura sv�tce 

Protestantská církev striktn� odmítla již v minulosti jakoukoliv podobu 

sv�tc� podle katolické nauky. P�esto m�žeme i zde nalézat mnohé obdoby, 

které nemají p�íliš daleko ke kult�m sv�tc� a sv�tic.  

Sta�í se podívat do církevního tisku, který je plný pochvalných ód na 

zesnulé již fará�e. „Ad mortem“ jsou vychvalovány jejich skutky a také 

vzorový život je stav�n na piedestal p�ed o�i všech v��ících.84  

Je dobré, když máme p�ed o�ima vzory, které nás táhnou, je však 

špatné, když se to p�ežene. Stávají se tak „nekanonizovanými evangelickými 

svatými,“ kterým stavíme pomníky a klademe pam�tní desky.85

Mnozí fará�i tuto auru sv�tce získají již za svého života. N�kte�í ji 

p�stují, jiní ji odmítají. Ješt� dnes žijí a p�sobí fará�i, kte�í v minulém 

komunistickém režimu byli r�zn� perzekuování. Byly jim odebírány 

„souhlasy“ pro kazatelskou �innost. Byli zavírání do v�zení, nebo nucení 

k pracím, které byly mimo jejich obor.  

                                                
83 Nap�íklad Jim Jones se svými adoptovanými �ernošskými d�tmi p�ebil rasové p�edsudky 

a zcela tak zastínil roli otce. Mnohem víc se mluvilo o jeho odvážném �inu, než o tom, jaký byl 
otec. 

84 Nap�íklad p�ed více jak dvaceti lety zesnulý pastor V. Santarius, p�sobící ve Slezské 
luterské církví. Do dnešního dne o n�m vyšlo n�kolik knih. Není možné na n�m nalézat chyby 
a ve�ejn� je prezentovat. Osobn� jsem se setkal s lidmi, kte�í o n�m mluví, jako o „svatém 
�lov�ku.“  

85 Jako jeden p�íklad uvedu položenou pam�tní desku významnému fará�i na T�šínském 
Slezsku Františkovi Michejdovi. Slavnostní odhalení této pam�tní desky prob�hlo v T�šín�
lo�ského roku - 2011. Slezští evangelíci tak mají o jedno pam�tní místo více, kam m�žou p�ijít 
a symbolicky se poklonit u st�ny „Licea Towarzystva Ewangelickiego.“ Již zesnulému fará�i 
Michejdovi.  
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Tyto životní zkušenosti musely být zajisté velice traumatizují a 

bezpochyby zanechaly na duši každého t�žké šrámy, p�esto není správné 

zd�raz�ovat jejich útrapy, protože nebyli jediní, kte�í trp�li pro svou víru. 

6.7. Shrnutí 

Fará�ské povolání je již velice starobylé �emeslo, p�esto si neustále 

nachází své nové stoupence. D�ležitou roli zde hraje rozum a vnit�ní povolání 

(Deus Invocatio) k této služb�. V tomto se od guruú nijak na první pohled 

nelišíme, p�esto je zde zásadní rozdíl. Starší sboru a vedení církve má 

povinnost zkoumat, zdali je konkrétní uchaze� o tuto práci vhodným 

kandidátem, nebo naopak. Poslední slovo zde má církev. Ta ustanovuje fará�e 

do služby. Fará� se nem�že zvolit sám a prohlásit se za osvíceného s novým a 

jedine�ným poznáním.  

Aby se tomu tak stalo, p�edchází zde dlouhá životní cesta. Budoucí 

fará� musí vystudovat teologickou školu a teprve pak m�že žádat církev o 

místo. Zde vyvstává otázka, jak kvalitní „servis“ a odbornou pomoc dokáže 

poskytnout fará�, jenž vystudoval jen n�jakou vyšší odbornou školu nebo jen 

první stupe� vysoké školy – bakalá�skou �ást. I takovéto p�ípady se za�ínají 

objevovat v církvi a je pot�eba si dávat pe�livý pozor, zdali-je chyb�jící 

vzd�lání nahrazeno jinými fará�skými p�ednostmi.   

Dalším mechanizmem podobným sektám je „kult osobnosti.“ Popisoval 

jsem fará�skou rodinu, a jaká mnohá úskalí se zde skrývají. Jako v�d�í 

osobnost spole�enství je pod neustálým drobnohledem �len� církevního 

spole�enství. Uchovat si soukromí je velice t�žké. Fará� má v mnohem t�žší 

pozici, chce-li pomáhat druhým, pokud má sám n�jaké nevy�ešené problémy 

v soukromé oblasti. Fará� oproti guruúm je ve zcela jiné pozici.  
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Taktéž kult „sv�tc� a sv�tic“ je i mezi protestanty živý. A�koliv každý 

evangelík bude tvrdit, že tuto dominantu katolické církve neuznává, existují 

paralely, jí velice podobné. Jako v�domé p�stování životních p�íb�h� plných 

sebeob�tování pro Boží v�c, z dob minulých i p�ítomných. Vyzdvihování 

jednotlivých zásluh, kterými konkrétní fará�i �i �lenové církve se p�i�inili za 

sou�asnou podobu církve. P�ipomínání mnohých t�žkostí a pronásledování, 

kterými si museli projít. 

Je správné když se toto d�je, nesmí to ale p�er�st v masovou záležitost. 

Pak hrozí nesmyslné stav�ní pomník� a pam�tních desek, které mnohým 

slouží, jako poutní místa.     
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7. Výsledky srovnání: guru versus fará�

V p�edchozích dvou kapitolách jsem se zabýval n�kolika oblastmi 

t�chto rozdílných duchovních u�itel�. 

Tou první oblasti byl samotný životní p�íb�h. Cesta kterou musel každý 

nejd�íve ujít, než se vrhl na cestu u�itele. U dosaženého vzd�lání nalézáme 

zásadní rozdíl mezi fará�em a guruem. Od fará�e je žádáno, aby �ádn� ukon�il 

vysokoškolské vzd�lání, kterého lze docílit jen na n�kolika málo univerzitách. 

Toto vzd�lání je pr�kazné a obsah zvládnutého u�iva je lehce dohledatelný. 

Oproti tomu u guruú je dosažené vzd�lání, pot�ebné pro výkon jejích 

duchovní služby, velice sporné. To nám potvrdil L. R. Hubbard, který uvádí 

mnohé smyšlené historky ve svém životopise a taktéž se honosí pochybnými 

dosaženými tituly a �estnými uznáními. Obdobn� i Russell, u kterého bylo 

dokázáno, že neum�l �ecky, p�esto si uzurpoval nárok na jediný správný výklad 

Bible.  

Druhou oblasti mého zájmu byla, k lidem pat�ící, pot�eba moci. Chu�

manipulovat a ovládat druhé podle svých zájmu. U fará�e jsem nastínil, že tato 

touha mu není cizí, ale existuje mnoho podp�rných mechanizm�, které mu toto 

znemož�ují. P�esto zde existuje ur�ité pole možností, které nechávají i fará�i 

prostor. Ovšem v porovnání se sektami, je to prostor nesmírn� malý. Jim Jones 

m�l tak silnou pot�ebu ovládat své v��ící, že je odtrhl od zbytku sv�ta, a 

oddanost jemu samotnému vyhrotil do absolutní pod�ízenosti. To také zap�í�ilo 

hromadnou sebevraždu. Obdobn� i Hubbard rád ovládal své v��ící. Principy 

„clearování“ nejsou nic jiného, než získávání citlivých osobních dat, které pak 

lze využít pro lepší manipulaci a ovládaní doty�ného. Taktéž i apokalyptické 

strašení koncem sv�ta, T. Russellovi umožnilo se zmocnit ot�ží moci v budoucí 

sekt� Jehovov�. 
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T�etí oblastí jsou pak již n�které díl�í témata, jako: rodina, aura 

sv�tce… V tématu rodina jsem dosp�l k záv�ru, že k�es�anský fará� je pod 

neustálým drobnohledem, a jakékoliv selhání v rodinném život� má p�ímý vliv 

na jeho duchovní povolání. Oproti tomu u p�edstavitel� on�ch t�í sekt, rodinná 

selhání, �i jiná pochybení nehrají významnou roli.  

Pozastavil jsem se nad „aurou sv�tce“, kterou m�že být obda�en i 

protestantský fará�. Zde je veliká paralela s aurou výjime�ného �lov�ka, kterou 

si p�stují jednotliví guruové. Duchovní u�itelé �asto bývají pronásledování 

okolním sv�tem, a proto je jednoduché vytvo�it kult „sv�tce“ trpícího pro svou 

víru. Tento fenomén hrozí, jak církvi, tak i sekt�.            
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8. Získávání stoupenc� – sekta 

8.1.Oslovení 

8.1.1. První kontakt 

Guru �asto ve jménu získávání nových stoupenc� jedná jako pou�ový 

kejklí�. „nabízí jednoduché odpov�dí na složité otázky, v rozhovoru se svým 

prot�jškem užívá svého šarmu, aby vytvo�il iluzi citového sblížení, neustale 

hraje na strunu citu,…“86  

S tímto Abgrallovým tvrzením se nedá zcela souhlasit. Podíváme-li se 

na sektu scientolog�, nesetkáváme se s takovýmto chováním. Jejich taktikou je 

dát vám „oxfordský test,“87 ve kterém vám vždy vyjde negativní výsledek. Zde 

pak nastupuje na scénu scientologie, která vám pom�že zlepšit ony negativní 

stránky, které vám vyšly v tomto testu. Zde se tedy setkáváme se zcela jiným 

zp�sobem oslovení, n�ž který p�edkládá Abgrall.  

Oproti tomu sv�dkové Jehovovi volí p�ímý kontakt. B�žn� je 

potkáváme na ulicích, v obchodních domech. Postávají v�tšinou ve dvojicích a 

nabízejí rozhovor a brož�rky nebo �asopisy, p�edevším pak Strážnou v�ž. Toto 

je ta umírn�n�jší forma. Problém nastává v moment�, kdy chodí d�m od domu 

a snaží se vynutit vaší pozornost. Takto zasko�ený �lov�k �asto podlehne. 

P�ipadá mu neslušné odmítnout návšt�vu, která se na n�ho usmívá a je milá. 

Navíc jde-li o staršího muže �i ženu, je nabídnutý rozhovor, nemá-li již nikoho 

s kým by si pohovo�il, kladn� p�ijat.  

                                                
86 Jean-Marie Abgrall, Mechanismus sekt.   cit. str. 81. 
87 Tento test se dá vyplnit i p�es internet. Je dostupný na oficiálních stránkách 

www.scientologie.cz Vyhodnocení je zapot�ebí si osobn� vyzvednout po domluvené sch�zce 
s n�kým ze Scientologické sekty.  
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V p�ípad� Jima Jonese šlo taktéž o p�ímý kontakt. V dob� rasové 

nesnášenlivosti p�ichází s revolu�ní myšlenkou rovnosti. Pod jeho 

„kazatelnou“ neexistovala rasová nesnášenlivost. Všichni si byli rovni. Tím 

nejvíce oslovoval Afroameri�any, kte�í zažívali díky segrega�ním na�ízením 

mnohé t�žkosti. Taktéž nez�stal u pouhých slov, ale šel i p�íkladem. Adoptoval 

n�kolik „barevných“ d�tí a stal se tak i pr�kopníkem smíšených rodin.88

M�žeme �íci, že Jim Jones byl spíše revolucioná�em, ale  bez zbran� v rukou. 

V po�átcích jeho zbraní byla pouze Bible a vize rasové rovnosti.     

8.1.2. Duševní oslovení 

Poslucha� se ocitá v kruhu lidí, kte�í o n�ho projevují opravdový zájem. 

Je tím polichocen a nevzpírá se tomu. „Fáze uchvacování spo�ívá výlu�n�

v tom, že se jedinec zahrne afektivními vazbami, které ho uklid�ují a dávají mu 

pocit p�íslušnosti ke skupin�. Je pot�eba, aby byl verbovaný p�esv�d�en, že 

nap�íšt� bude moci po�ítat s podporou osob, prohlašujících, že k n�mu chovají 

sympatie.“89 O sekt� Jehovov� to zcela jist� platí. Poslucha� je pohlazen a 

pot�šen na duši. Za zájmem o jeho osobu nevidí postranní úmysly. Je 

polichocen a souhlasí i s následnými návšt�vami. Radost z nových p�átel 

zastíní náboženskou zv�st, kterou p�inášejí. Budování nových p�átelských 

vztah�, není jednoduchá záležitost. Proto odmítnutí podané ruky se jen t�žce 

odmítá.  

Zcela odlišn� tomu je u sekty Scientolog�. Zde duševní oslovení je 

postaveno na jiných základech. Po vypln�ní „oxfordského testu“, vždy vyjde 

veskrze negativní hodnocení.90 Samému respondentovi se na n�které otázky 

                                                
88 HALL, J. R., Apocalypse Observed..   Cit. str. 19.-20. 
89 Jean-Marie Abgrall, Mechanismus sekt.     Cit. str. 99. 
90 Základní orientace v nových náboženských sm�rech: Novotný + Vojtíšek cit. str. 28. 
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t�žce odpovídá. Nabývá tak pocitu, že má skute�n� mezery, které by m�l 

odstranit. Zde nastupuje scientologie, která je zahalena do v�deckého hávu. 

Nabízí mnoho program�, které respondentovi pomohou odstranit jeho 

nedostatky. Respondent souhlasí, v�dom� a s dobrým pocitem se nechává 

vtáhnout do Scientologické sekty.91  

8.1.3. Motivace k náboženské konverzi 

Motivací m�že být zcela jist� mnoho. Poukážu jen na n�které. Budu 

vycházet z Prokopa Remeše. Remeš je �eský psychoterapeut a religionista, se 

specializací práv� na sekty.  Remeš rozlišuje t�i stádia motivací k náboženské 

konverzi: 

Primární motivace.92 Zde uvádí t�i podskupiny. Najít „smysl,“ 

„hodnoty,“ a „strach ze smrti.“ Odv�ká otázka, zda „život má smysl“ pat�í 

práv� do této primární motivace. Taktéž hledání hodnot, které by m�ly smysl 

v tomto dnešním sv�t�. I odv�ké dilema „dobra a zla.“ Kone�n� pak také strach 

ze smrti bývá tím nejsiln�jším motivem. Zdali smrti vše kon�í nebo naopak. 

Sekundární motivací je pak „láska, svoboda a moc.“93 Každý �lov�k 

chce prožívat lásku, p�edevším pak „chce být milován.“ S tím je spojena i 

ur�itá svoboda výb�ru, kým být milován. To r�zné náboženské sekty umož�ují. 

Taktéž i svoboda od okolního sv�ta, zde hraje d�ležitou roli. A nakonec pak 

touha po moci. Znamenat n�co, být v úct� u druhých.  

                                                
91 Viz. p�íloha �. 1. zde naleznete n�které otázky, které se vyskytují v „oxfordském testu.“ 
92 Prokop Remeš, Motivace k náboženské konverzi. K�es�anská Revue 3/2006  str. 5.  
93 tamtéž  str. 5.  
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Terciární motivací je „nebýt sám.“94 Nikdo nechce být sám. Každý si 

hledá blízké a známe a p�átelé. Sekty �astokrát nabízejí možnost, být sou�ástí 

n�jakého vyššího náboženského celku.“  

   

8.2. V�len�ní do sekty 

8.2.1. Obecn�  

Po�áte�ní nadšení nového �lena je již podchyceno do množství aktivit, 

které naplní jeho veškerý volný �as a d�íve �i pozd�ji mu postupn� zabrání 

v�novat se d�ív�jším zájm�m - vzd�lání, sportu, kultu�e i p�átel�m. „Tyto 

aktivity nebývají sice deklarovány jako škodlivé, bývá však nazna�eno, že 

neú�ast p�i aktivitách spole�enství, by byla na škodu nejen pro n�j, ale i pro 

vztahy s jeho novými p�áteli v sekt�. Nový �len je tak vlastn� laskavým 

chováním vmanipulován do �asov� náro�ného životního stylu, z jehož tempa 

lze jen t�žko slevit..“95  

P�emíra akcí a aktivit, které zpo�átku vypadaly jako dobrovolné a 

inspirující, se �asem stávají povinností. Výsledky práce bývají dávány do 

p�ímé souvislosti s jeho duchovní pokro�ilostí. „Postupn� se v jeho život� stává 

stále d�ležit�jším pocit viny. Za jakýkoli neúsp�ch osobní �i kolektivu se �len 

sekty cítí osobn� vinen. Aby získal zp�t souhlas sekty a její odpušt�ní, je 

zpravidla ochoten ud�lat cokoli. Žije ve stálém v�domí drtivé nedostate�nosti. 

Pocit viny se stává ú�inným hnacím motorem a zp�sobuje �asto až 

neuv��itelné výkony jednotlivých �len� sekty.“96

                                                
94 Prokop Remeš, Motivace k náboženské konverzi. K�es�anská Revue 3/2006   str. 6. 
95 blog Alessandro Baricco. sekce: Sekty.  aktualizováno 17. kv�ten 2008  URL: http://e-

stret.blogspot.com/ 
96 tamtéž 



57 

Konverze k sekt� dává stoupenci novou identitu. Je to akt, p�i kterém se 

uchaze� stává právoplatným �lenem sekty. V�dom� se zbavuje své minulosti a 

s o�ekáváním jen dobrého vychází vst�íc své budoucnosti. Dostává se mu 

dojmu, že ud�lal veliký krok na své životní cest�,.     

  

8.2.2. Scientologie  

Po vypln�ní vstupního testu a jeho vyhodnocení, je nabídnuta možnost 

jednotlivých kurz�, které mají zlepšit uchaze�ovu situaci. Tyto navazující 

programy a r�zná sezení stojí pom�rn� dost pen�z. Proto si klient z po�átku, 

kdy je ješt� opatrný, vybírá pe�liv� a klade veliký d�raz na tyto sezení. Pozd�ji 

pak již pobírá kurzy, tak jak mu jsou nabídnuty.   

Scientologický most ke svobod� je precizn� propracovaný. Zhruba 

v polovin� tohoto mostu dosáhnete onoho kýženého stupn� „clear.“ Zbaven 

všech „engram�“ jenž jsou negativní zážitky, vjemy, ale i situace a p�edevším i 

lidé, je �lov�k p�ipraven na další významný posun ve svém život�.97 V tuto 

chvíli pak stojíte s pomyslným „�istým štítem,“ a jste p�ipraven být lepším 

�lov�kem.  

D�íve bylo dosažení této o�isty samotným cílem. Kniha „Dianetika“ 

tvrdí, že o�išt�ný má lepší zdraví, lepší zrak a sluch, dokáže si poradit s každou 

psychosomatickou poruchou a má zvýšenou inteligenci. Stává se lepším 

mužem �i ženou.98 To postupem �asu Hubbardovi nesta�ilo a proto vytvo�il 

onu druhou, horní polovinu mostu. Zde již jsou poskytovány velice speciální 

stupn� sebe-vylepšení., takzvané „OT“ stupn�.  

                                                
97 David V. Barrett, Sekty kulty & alternativn náboženství  str. 334.-335. 
98 Tamtéž  str. 335.   
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V tuto chvíli jste zbaven v�tšiny svých známých a kamarád�, jste zcela 

pohlcen sektou a p�ipadá vám jako pošetilost, p�estat navšt�vovat 

Scientologickou sektu. 

  

8.2.3. Sv�dci Jehovovi 

Jehovova sekta se tvá�í, jako k�es�anská církev. Proto mnohé dokáže 

zmást. Svými p�íkazy a zákazy vydávanými „vedoucím sborem“ z Bruklynu, 

vytvá�í iluzi neomylné pravdy. Není zde prostor pro nesouhlasný názor. Na vše 

existuje jediná správná odpov��. Pro mnohé musí být tedy takovéto 

spole�enství uvol�ující, protože není zapot�ebí vlastního zkoumání.  

Sedmistup�ový program: 

Jedná se o precizn� propracovaný systém, pro získání nového �lena do 

sekty Jehovovy. Budu vycházet z W.J.Schnella, jenž byl po t�icet let v této 

sekt� a pat�il i k jejím vedoucím �len�m, jak v N�mecku, tak pozd�ji i v Anglii 

a USA.99

První stupe�. Znamená vložit �lov�ku do rukou knížku, �asopis,… Není 

d�ležité jakým zp�sobem toho zle dosáhnout. 

Druhý stupe�. Získání souhlasu k další návšt�v�. 

T�etí stupe�. Získání souhlasu k dalším návšt�vám spojených se studiem, 

takzvané „domácí biblické studium.“  

�tvrtý stupe�. Po pravidelných domácích biblických studiích, je kladen 

požadavek na hromadné studium, které se odehrává v místním „sboru.“  

Pátý stupe�. Znamená již samotné vtažení. Je vyžadována ú�ast na ned�lních 

shromážd�ních spojených se studiem �asopisu „Strážná v�ž“, obvykle v tzv. 

„sálech království.“ Kone�ným výsledkem tohoto stupn� je: „1. myšlení a 

                                                
99 W.J.Schnell, T�icet let otrokem strážné v�že   str. 43.-48. 
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jednání podle hromadných vzor�, 2. atmosféra uzav�eného klanu a netolerance 

v��i všem jiným lidem, 3. pocit bezpe�í a spasení ne skrze Ježíše Krista, ale 

skrze Organizaci a �lenství v ní.“100   

Šestý stupe�. Poskytnutí speciálního školení pro zv�stování pravd Strážné 

v�že, jiným lidem. 

Sedmý stupe�. Uzav�ení všech p�edešlých stup�� p�ijetím ve�ejného k�tu.To se 

d�je v�tšinou b�hem krajského, nebo celorepublikového sjezdu. „Tento k�est je 

rozlou�ením s vlastní osobní individualitou, s nezávislým myšlením, 

s náboženstvím Ježíše, je slibem z�stat dobrým zv�stovatelem království.“101

Titul „dobrý zv�stovatel království“smí používat pouze pok�t�ní. 

 Jak je patrné, nic není ponecháno náhod�. Každý stupe� je precizn�

propracovaný a existuje spoustu vnit�ní literatury, ur�ené pro jednotlivé stupn�. 

Nap�íklad speciální školení, které probíhá v šestém stupni, je nazýváno 

„Teokratickou školou kazatelské služby.“ U�í Sv�dky Jehovovy, jak 

vystupovat a hovo�it na ve�ejnosti. Vše je prakticky nacvi�ováno p�ed 

ostatními sv�dky. Mnohým to pom�že v p�ekonání strachu a trémy. Dnes je 

tento nácvik povinný pro všechny Sv�dky.102

  

8.2.4. Svatyn� lidu  

Jim Jones p�edevším oslovil své poslucha�e, novou anti-rasovou 

vybídkou. Sv�ží závan pro utrápené afro-Ameri�any v podob� nových vizí 

spojených s komunitním životem, byl naprosto ohromující. Není tedy divu, že 

do Jonestownu, jenž byla p�vodn� jen buš odešlo nakonec s touto vizi 

(spole�ného bydlení) p�es 900 lidí. Hnutí bylo schopno oslovit r�zné sociální 

                                                
100 W.J.Schnell, T�icet let otrokem strážné v�že   str. 47. 
101 tamtéž  str. 48. 
102 Stanislav Ferfecki, Strážná v�ž, peníze a náb. podvod   str. 79.-82. 
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skupiny: bylo atraktivní pro afroamerické d�lníky a p�íslušníky st�ední t�ídy, 

hippies, fundamentalistické k�es�any, politické aktivisty, starší lidi i lidi 

z okraje spole�nosti.103 Byla to skute�n� multikulturní a rasov� smíšená 

spole�nost.  

Jim Jones požadoval, aby jeho následovníci byli revolu�nímu ideálu 

zcela oddáni, aby se vzdali všeho z p�edchozích etap svého života a bezmezn�

se odevzdali ve prosp�ch spole�ného boje proti ekonomické, sociální a rasové 

nespravedlnosti.104

Z toho je patrné, že Jim Jones využil nap�tí ve spole�nosti ve sv�j 

prosp�ch. Z�stává jen nezodpov�zenou otázkou, zdali to byla opravdová touha 

pomoct a vymítit tak rasovou nesnášenlivost, nebo to byla jen hra o moc a 

ovládaní druhých.    

Jim Jones také využil strachu z jaderné války. V období studené války 

se SSSR, panovalo nap�tí a hrozba z op�tovného použití jaderných bomb. 

Scéná�e byly katastrofické. Jim Jones nabídl exil ve vzdálené Guayan�, která 

jako jedno z mála míst na zem�kouli, m�la být naprosto bezpe�ná. Dokonce i 

strach z p�ípadného radioaktivního dešt� po jaderné válce, byl vymýcen. Tím 

také nabídl svým stoupenc�m pomyslnou záchrannou ruku a zcela si tak 

podmanil své �leny. 

  

                                                
103 HALL, J. R., Apocalypse Observed... str. 21.-22. 
104 Tamtéž str. 28.  
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8.3. Shrnutí 

K získávání nových �len� existuje mnoho zp�sobu. Zde jsem p�edložil 

jen t�i, dle mého soudu dost odlišné, p�ístupy. Každý z nich je vystav�n na 

jiných základech. Od vtíravého osobního kontaktu Jehovových po nabídku 

nového spole�ného a rasov� nediferencovaného komunitního života. A jako 

trend dnešní doby  sebezdokonalení nabízené Scientology. 

 První kontakt je vždy �asto ten nejd�ležit�jší. �lov�k je v této fázi ješt�

velice opatrný. Proto nap�íklad u Jehovových je tomuto tématu v�nován 

n�kolika denní intenzivní kurz zvaný „škola teokratické služby.“ �lenové sekty 

jsou zde vyu�ování, mnohému, co je zapot�ebí k oslovení lidí na ulicích. Po 

teoretickém školení p�ichází i praktický nácvik. Dokud školitel neusoudí, že 

jste již zvládl p�enést teorii do praxe, jste nucen cvi�it a neustále podstupovat 

novým a novým zkouškám, dokud je neud�láte na výbornou. Teprve pak jste 

vyslán do zv�stovatelské služby. Oproti tomuto modelu Jim Jones oslovoval 

lidi zcela jiným zp�sobem. Jeho p�ístup je mnohem bližší samotnému 

k�es�anství. S biblickou zv�stí spojoval p�edevším sociální pomoc. Nabízel 

novou životní vizi, ztrápeným a neustále ponižovaným lidem. Jeho aktivity 

v této sociální rovin� byly zna�né a také byl pro n� vychvalován i nenávid�n 

okolní spole�ností. Oproti tomu Scientologové zvolili v�decko-náboženskou 

metodu k oslovení svých budoucích �len�. Zabalit v�deckost do náboženského 

hávu byl Hubbard�v geniální po�in. Dnešní doba žádá od lidí vyšší výkony. 

T�ch ale nelze docílit bez neustálého zdokonalování sebe sama. Proto v�decká 

�ást Scientologické sekty je pro mnohé silným lákadlem. Vypln�ní dlouhého 

„oxfordského testu osobností“ je nabízeno zcela zdarma. Taktéž i jeho prvotní 

rozbor je nabízen zcela zdarma. A to je silným lákadlem pro lidí, kte�í si 

nemohou, nebo necht�jí finan�n� dovolit odborn� vyškoleného pracovníka.105  

                                                
105 Psycholog, pedagog a mnoho dalších obor� zam��ených na sebezdokonalování. 
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9. Získávání stoupenc� – protestantská církve 

9.1.Oslovení 

9.1.1. První kontakt 

Úkolem každého v��ícího k�es�ana je zv�stovat o Bohu a získávat nové 

u�edníky. Evangelista Matouš takto zaznamenal Ježíšova slova: „Jd�te ke všem 

národ�m a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého a u�te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p�ikázal.“106.  

Existuje mnoho zp�sobu, jak oslovit. Doba velkých evangelizací, 

konajících se na stadionech a ve velkých ve�ejných prostorách je již dávno za 

námi. Dnes se k�es�ané v �eské republice spíše soust�edí na malé pouli�ní 

evangelizace. Ale ani to již není �asto k vid�ní. Mnohem �ast�jší je forma 

pozývání na všeliké spole�enské akce, po�ínaje charitativními akcemi až po 

konkrétní pozvánky k besedám na daná témata. Škála oslovení se spíše zúžila 

na osobní pozvání ke konkrétní akci, po�ádanou ve sboru �i mimo n�j. 

Oslovení má tedy charakter osobního pozvání. K�es�ané �asto zvou své 

spolupracovníky, známe a lidi, ke kterým mají blízko, než aby šli do ulic s 

cílem oslovit neznámé.  

K�es�an by m�l svým jednáním a celým svým životem ukazovat na 

Krista. To je ta krása, která má oslovit okolní sv�t. Ne silnými slovy a velkými 

gesty, ale pouhou pasivitou ukazující odlišnost, která je tak zvláštní, že 

p�itahuje.  

                                                
106 Bible Mt 28, 19-20. 
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Novému hledajícímu �lov�ku je v�nována pozornost. Je mu projevován 

zájem o n�ho samotného. V tom se od sekt tolik nelišíme. Také nabízíme 

„nový milující domov.“ Je zde ale zásadní rozdíl. Láska, kterou k�es�an nabízí 

hledajícímu, je jen d�sledek lásky, kterou jsme obdrželi od samotného Krista. 

Tudíž, opustí-li uchaze� konkrétní spole�enství a najde si jiné k�es�anské 

spole�enství, nic se na tom nezm�ní. Láska k bližnímu je základním kamen 

každého k�es�ana a není vázána jen na jedno místo �i jediné spole�enství.  

9.1.2. Postranní úmysly? 

K�es�anské spole�enství se musí vyvarovat pokryteckého zájmu o 

budoucího k�es�ana. Nesm�jí existovat postranní úmysly. P�estože církvi 

v dnešní dob� ubývá �len�, nesmí být misie a nábor nových �len� motivací, k 

udržení dostate�né základny. Úkolem k�es�ana musí být nabídnutí spásy skrze 

Krista, nikoli získání nového „�lena“ církve. 

Hledajícímu je p�iblížen Ježíš�v p�íb�h a není mu nic zatajováno. 

Naopak je po n�m žádáno, aby byl aktivní, �etl sám Bibli a kladl otázky 

duchovním p�edstavitel�m, neví-li si rady. Kritické studium Bible je žádoucí.  

Dnes je již mnoho biblických studijních materiálu. N�které svým 

obsahem a interpretaci Bible podsouvají �tená�i okrajové názory s pochybnou 

validitou. Protestantská církev by nem�la takovéto zdroje informací zakazovat, 

pouze by m�la vydávat doporu�ení o nevhodnosti toho �i onoho materiálu. 

Vyhne se tak cenzu�e, která je vždy špatná a p�sobí sektá�ský.   
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9.2.Zahrnutí do církevního spole�enství 

9.2.1. Fascinace 

Zde je fascinace vystav�na na jiných základech, než u sekt. Ty nabízejí 

gurua, který je obda�en zvláštním poznáním (L. R. Hubbard a jeho dianetika, 

Ch. T. Russell a jeho zvláštní výklad Bible.) 

 To k�es�ané nenabízejí. Fará� je oby�ejný �lov�k, jako každý jiný a má 

i své vady a mouchy na kráse. Fascinace, která se hledajícímu nabízí, je jiného 

charakteru. Je okouzlen skute�ností, že církevní sbor opravdu funguje, jako 

jedná veliká rodina. Uchaze� si všímá, že v takto �lenité a rozmanité skupin�

lidí ob�as dochází také ke t�ením a k jisk�ení, ale vždy je to zažehnáno 

dobrovolným smí�ením a vlídným p�ijetím toho druhého i s jeho rozdílnými 

názory. Láska je zde opravdová a to fascinuje každého, který hledá 

spole�enství, ve kterém by se cítil dob�e.  

Menší problém nastává tehdy, když je k�es�anské spole�enství až p�íliš 

založeno na pocitových vazbách. Neustálá láska projevována spoluv��ícím, se 

stává až vtíravá a nep�íjemná, pro �lov�ka, který není tolik emocionální a nerad 

p�esp�íliš prokazuje svoje city. Vše musí být vyvážené a v rozumné mí�e.  

9.2.2. Konverze       

Konverze je v k�es�anství samotném až vyúst�ní dlouhé etapy 

poznávání Krista. Je to postupné seznamování se s u�ením o Bohu 

(katecheze)107. Konverze má být pouhým vyúst�ním a ne prvoplánovým cílem. 

Každý k�es�an chce, aby hledající �len poznal Krista a p�ijal ho, jako i svého 

osobního spasitele. Rozhodnutí se pro Krista je dobrovolné a není na tom 

závislé navšt�vování církevního spole�enství. Do sboru mohu chodit a 
                                                
107 katecheze – odborný k�es�anský výraz pro vyu�ování náboženství 
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pravideln� ho navšt�vovat, p�estože jsem ješt� nezažil osobní konverzi ke 

Kristu. Sbor m� vyu�uje a ukazuje cestu, ale to je vše. Není na hledajícího 

vynakládán tlak, aby podstoupil n�jaký rituál, kterým by se navždy p�ipojil 

k dané komunit�.  

Jako jeden z mechanizm� sekt, se mnohdy dá chápat rituál 

„konfirmace.“ Mladý jinoch �i sle�na je mnohdy p�inucena svými rodi�i, aby 

podstoupila ro�ní katechetické vyu�ování a v jeho záv�ru pak složil zkoušku 

znalostí Bible. To vše ve�ejn� a p�ed celým spole�enstvím sboru.108 Poté 

mohou poprvé v život� p�istoupit a okusit „Ve�e�i Pán�“, spolu s celou církví. 

Nepolemizuji zde s vhodnosti tohoto p�echodového rituálu. Polemizuji pouze 

s tím, do jaké míry je tento rituál dobrovolný109 a p�im��ený v�ku.   

9.2.3. K�est 

K�est je v první �ad� svátostný akt (rituál.) Je zde zastoupen, jak lidský, 

tak i duchovní (Boží) faktor. V tom se neliší od ostatních rituálu mimo 

k�es�anství. K�est také znamená i zásadní p�elom v život� k�es�ana. To co bylo 

spácháno v dosavadním život�, je z Boží milosti smazáno a za�íná nová etapa 

života. To je fenomén, který mohou nabízet i r�zné skupiny mimo k�es�anství.  

Nejzásadn�jší rozdíl oproti jiným p�echodovým rituál�m je ten, že zde 

se uchaze� stává Krist�v. Nestává se církví, ale k�es�anem. Proto není víra 

vázána na konkrétní církevní spole�enství, ale je pouze spjata s všeobecnou 

církvi, ve které je p�ítomný Kristus. Tento rituál tedy nezavazuje �lena 

k povinnostem v��i konkrétnímu spole�enství. 

Nem�žeme zde mluvit o z�eknutí se svobodné v�le. Taktéž k�est 

s sebou nenese závazek zbavování se majetku (movitého �i nemovitého.) Není 

                                                
108 Dnes se již od této ve�ejné zkoušky upouští. Stále je vyžadována, ale jen v okruhu 

starších sboru, ne už p�ed celým sborem. 
109 Konfirmace je dobrovolná, p�esto jí mnohé d�ti podstoupí jen kv�li rodi��m a nikoli 

kv�li vlastnímu p�esv�d�ení. Tlak ze strany rodiny a spole�enství je mnohdy p�íliš veliký. 
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nucen p�inášet da� ze své víry. Není ani nabádán, �i nucen se distancovat od 

okolního sv�ta, zbavovat se rodinných a jiných mu blízkých vazeb.  

9.3.Shrnutí 

Získávání nových k�es�an� je vystav�no na zcela jiných základech, než 

na kterých operují sekty. Církev nekoná nábor nových stoupenc�. Církev 

nabízí novou životní cestu. Paradoxn� toto nové nasm�rování není nijak úzce 

spjato s konkrétním spole�enstvím. K�es�anství je životní postoj a p�esv�d�ení 

o Božím spasitelském díle. Není tedy vázáno na konfesní p�íslušnost, nebo 

v�d�í osobu. Proto její p�ístup, jak oslovovat nové hledající lidi, je vystav�n  na 

opravdové pomoci. Proto existuje i mnoho mimo církevních aktivit, které jsou 

v�tšinou úzce spjaté se sociální pomoci pot�ebným. Organizaci „Diakonie“ a jí 

podobné není t�eba p�edstavovat. Tento zp�sob oslovení druhých lidí, je 

nenásilnou formou misie. Hlavní myšlenkou je zde prvn� nasytit a pomoci 

pot�ebným a až druho�ad� nabídnout i duševní uzdravení.  

 Protestantská církev nefascinuje svým majetkem, ani bezproblémovým 

zp�sobem života. Nabízí jen alternativu, jak žít plnohodnotn� se vším co život 

p�ináší i bere. K�es�an není stále se usmívající �lov�k, jak ho znárod�ují 

Scientologové nebo Jehovovi ve svých reklamních brož�rkách. K�es�an má i 

mnoho problému, které musí každodenn� �ešit.  

Taktéž konverze ke k�es�anství a ve�ejné potvrzení této skute�nosti 

k�tem, není vynuceným aktem. Dobrovolnost a pochopení tohoto rituálu je 

dokonce podmínkou pro jeho vykonání. Není to vstupenkou do k�es�anského 

spole�enství. Tu nikdo nepot�ebuje. �lov�k m�že i mnoho let navšt�vovat 

církevní spole�enství, než dosp�je k osobní konverzi a potvrdí ji ve�ejným 

k�tem.    
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10. Výsledky srovnání: Získávání stoupenc�

Získávání nových stoupenc� je složitý proces. Každá sekta volí sv�j 

osobní a odzkoušený zp�sob. I církev se m�ní a p�izp�sobuje se požadavk�m 

dnešní doby.   

Po pe�livém bádání jsem dosp�l, k záv�ru, že nelze nalézt stejné 

mechanizmy, které by byly spole�né sektám a církvím. Existuje zde jen 

n�kolik drobných podobností. 

S Jehovovými má církev spole�né pouze osobní nasazení pro misii. 

Ovšem s jinou metodikou. V církvi neprobíhá uzav�ené školení, které by bylo 

ur�eno pro tento cíl. Ano probíhají r�zná tématická školení, mezi které ur�it�

pat�í i misie, ale tato školení jsou ve�ejná a nejsou praktikována v uzav�eném 

kruhu a s nutností složení zkoušky, jak to praktikují Jehovovi. Taktéž postávání 

na ulicích a vtírání se do domácností není praktikováno protestantskou církví. 

Její p�ístup je nenásilný a v poslední dob� je mnohem �ast�ji založen na 

osobním pozvání, osoby, kterou již �lov�k zná. Taktéž oproti Jehovovým, 

v�len�ní do církevního spole�enství není podmi�ováno pravidelným 

navšt�vováním ned�lních bohoslužeb �i ú�asti na jiných aktivitách. Není 

vynakládán tlak na osobní konverzi a ve�ejném p�iznání se ke spole�enství.  

Se sektou Jima Jonese má církev také spole�né n�které mechanizmy 

náboru nový �len�. Jedním s t�chto mechanizm� je princip oslovení, kde se 

klade d�raz na sociální rovinu. Reálná pomoc druhým byla i silnou zbraní Jima 

Jonese. Byl si v�dom, že samotná duchovní zv�st nebude mít ú�inek, nebude-li 

spojena se skute�nou pomoci pot�ebným a strádajícím. Proto se Jones tolik 

angažoval za vymýcení segrega�ních postoj� ve spole�nosti. Rovnost a 

svoboda všem bez rozdílu barvy pleti. N�co podobného je i podstatou 

k�es�anství. Ta také staví na rovností p�ed Bohem. Jediný a zásadní rozdíl, 

oproti zv�sti J. Jonese je v tom, že církev chápe nutnost sociální pomoci 
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pot�ebný, ale není na tomto základ� vystav�na. Tato pomoc je až druho�adým 

cílem v��ících lidí. Jim Jones toto povýšil na prvo�adý úkol, proto také 

myšlenka Jonestownu – jako komunitního zp�sobu života rovnosti všech. 

Se zp�sobem oslovení a náboru nových �len� má církev asi nejmén�

spole�ných mechanizm�. Scientology pe�liv� propracovaný „auditing“ a s tím i 

spojená placená školení, jsou církvi naprosto cizí. I církev nabízí 

sebezdokonalování formo r�zných p�ednášek a školení, ale vždy je to 

dobrovolné a finan�n� nenákladné. Symbolický ú�astnický poplatek se nedá 

srovnávat s poplatky za jednotlivá školení pohybující se i v �ádech tisíc� u 

Scientologické sekty.             



69 

11. Udržení �len� - sekta 

11.1.  Obecn�

Po konverzi k sektá�skému spole�enství nastává fáze, ve které je nový 

adept zahrnut množstvím povinností, které potla�ují jeho osobní prostor. 

„Z verbovaného se adept stává verbí�em.“110  

Zodpov�dnost vložena na jeho bedra se stává zárove� závislosti. 

V pocitu opojení z d�ležitosti propadá tak již právoplatný �len do v�tší a v�tší 

podmín�nosti skupiny. Tento stav se i mimo jiné projevuje ztrátou základních 

práv jedince, p�edevším pak práva na svobodné vyjad�ování.  

Dochází taktéž k odcizení se. Nejviditeln�jším projevem tohoto stavu, 

je v�domé stáhnutí se do ústraní, jenž vede až k naprosté separaci od v�tšinové 

spole�nosti. Dochází k p�etrhání d�ív�jších sociálních svazk�. Nevyhnuteln�

tak dochází i k názorovému nesouladu s vlastní rodinou, jenž �asto vyústi 

k opušt�ní t�chto vazeb. 

Po opušt�ní t�chto d�ív�jších vazeb, se adept stává závislý na nov�

vytvo�ených vazbách a p�edevším pak na v�d�í postav� tohoto hnutí. Díky 

závislosti na nad�azené osob�, je �len zbaven tíživého vlastního rozhodování. 

Obraz sv�ta je mu podáván, jako hotová v�c, o které nemusí p�emýšlet. Je 

zprošt�n úzkosti z neznámého. 

Také pronásledování sekty okolním sv�tem vytvá�í fenomén 

mu�ednictví. „�lenové sekty se pronásledováním cítí posílení, vidí v n�m 

potvrzení své pravdy, citov� se ješt� více ke své sekt� p�imknou a celá sekta se 

zradikalizuje.“111

                                                
110 Jean-Marie Abgrall, Mechanismus sekt   cit. str. 101. 
111 V�ra Tydlitátová, Sekty a sektá�ská mentalita. K�es�anská Revue 3/2006  str. 2. 
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Další obecn� praktikovanou metodou je p�edkládání „�erno-bílého 

obrazu“ sv�ta. Toho je docíleno používáním ur�ité dichotomie dobra a zla, 

�erné a bíle, svatých �i ne�istých,… Vše co se d�je uvnit� spole�enství je vždy 

to pozitivní a správné. Naopak to, co se odlišuje je automaticky to zlé a lze to 

nalézt jen mimo spole�enství.   

Tyto pocity výlu�nosti dodávají svým následovník�m sebev�domí a 

posilují jejich postavení uvnit� nového náboženského proudu. Opustit tuto 

skupinu znamená sou�asn� opustit i prost�edí spole�enské seberealizace a 

zradit vše v co v��il. Navíc to také znamená odchod do zlého a nevlídného 

sv�ta, ve kterém není „spása, poznání, sebezdokonalení,…“  

11.2.  Svatyn� lidu 

Svatyn� lidu se prezentovala, jako náboženská skupina, ovšem mnohem 

víc to byl pokus o sociáln� a rasov� spravedlivé spole�enství, n�ž o náboženské 

uskupení.112 I v takto pojatém uskupení se Jim Jones vyprofiloval do pozice 

v�d�ího gurua, který mohl naprosto manipulovat se svými stoupenci. 

V Jonestownu �lenové sekty žili v komunitním spole�enství s p�ísnými 

pravidly. Praxe ve�ejné o�isty ve smyslu ve�ejných zpov�dí spolu s tresty 

nebyla ni�ím výjime�ným. Každé p�ekro�ení pravidel komunity muselo být 

potrestáno.113 Podstatnou roli v tomto spole�enství hrála i sexualita. J. Jones 

chápal sex, jako nástroj pro udržování loajality a jako prevenci proti odpadnutí 

a zrad�. On sám se stával sexuálním partnerem vdaných žen i ženatých muž� a 

otcem d�tí, které pak byly v rodinách jeho partnerek vychovávány.114 Tím si 

zajiš�oval loajalitu mnoha žen, které necht�ly p�ijít o své d�ti.  

                                                
112 Z. Vojtíšek, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí   str. 71. 
113 CH. Partridge, Encyklopedie nových náboženství   str. 77. 
114 Hall, John R.. Apocalypse Observed  Religious Movements. str. 23.-25. 
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Jonestown byl nespokojenými rodi�i, kte�í m�li své d�ti v této sekte, 

p�irovnáván ke koncentra�nímu táboru.115 Hovo�ili o cenzu�e dopis�, 

nemožnosti volného pohybu (cestování), naprosté separaci od okolního 

sv�ta.116 Jonestown svou polohou a skute�ností, že byl založený v daleké a 

infrastrukturou nedot�ené krajin�, umoc�oval v �lenech sekty pocit bezpe�í. 

Mohli si vybudovat lepší sv�t dle svých p�edstav. Proto také tvrd� pracovali a 

b�hem krátké doby byli ekonomicky a hospodá�sky sob�sta�ní.  

Z t�chto poznatk� je tedy patrné, že mechanizmy které m�ly udržet 

sektu pohromad� jsou následující:  

- vize lepšího života bez rasových p�edsudk�

- plná d�v�ra Jimu Jonesovi, jako v�dci a vykonavateli této myšlenky 

- tém�� naprostá separace od okolního sv�ta 

- cenzura všech informací p�icházejících ze sv�ta 

- t�žká práce spojena s obživou a rozvojem Jonestownu 

- privátní i ve�ejné kárání všech p�estupk� spáchaných v��i pravidl�m   

   komunity,… 

11.3.  Sv�dkové Jehovovi 

Rutherford a jeho vedoucí tým v Bruklynu, p�išel s myšlenkou 

„malého“ a „velkého zástupu“ v��ících. Rozd�lil tím v��ící na dva tábory. 

Úzký - privilegovaný, a ten zbytek. Inspirací mu byla biblická kniha Zjevení 

Janovo 7. kapitola. Onen malý zástup �ítá pouze 144000 duší. Rutherford p�išel 

s tvrzením, že t�chto pár tisíc lidí je souhrn celého duchovního Izraele. Je 

nutno tento po�et chápat doslova. „Od letnic, kdy prý výb�r do této 

privilegované t�ídy nastal, do roku 1935, kdy byl prý ukon�en, žilo tehdy na 

                                                
115 Hall, John R.. Apocalypse Observed  Religious Movements. str. 34. 
116 Tamtéž  str. 34. 
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celém sv�t� všehovšudy asi 135000 pravých Kristovc�, protože ostatek asi 

9000 jich ješt� žije… Tedy víc než devatenáct století Pán Ježíš vybíral jedince 

do této p�ísn� po�etn� limitované skupiny a teprve od roku 1935 vybírá ješt� ty 

další, kte�í by mhli p�ijít v úvahu pro p�ežití.“117 Logicky pak všechny p�ípadné 

adepty lze nalézt pouze mezi Sv�dky Jehovovými. Tímto u�ením si sekta 

Jehovových upevnila pozici svého vedoucího týmu. Nelze diskutovat o jejich 

omylnosti, když pat�í mezi „ostatek“ svatých. Rutherford si byl ale v�dom, že i 

ostatní �lenové musejí pat�it mezi vyvolené, ale s nižší hodnotou vyvolenosti.  

K tomu se mu hodil onen „veliký zástup.“ Sem pat�í všichni ostatní 

sv�dci Jehovovi, kte�í budou za svou v�rnou službu odm�n�ni tím, že p�ežijí 

„Armagedon.“ Ovšem b�hem nastale tisícileté vlád� po Armagedonu, budou 

muset ješt� obstát, aby si na konci této doby zasloužili v��ný život, zde na 

zemi.118 Aby obstáli v dob� po Armagedonu, je nutné se nau�it žít v prost�edí 

útlaku a pronásledování. To je d�vod, pro� jakýkoliv rozhovor, který je 

kritický v��i vedení nebo u�ení sv�dk� Jehovových je chápan, jako 

pronásledování.       

 Pomineme-li tento eschatologický výhled, který drží �leny uvnit� sekty, 

jsou zde ješt� další mechanizmy. Jedním z nich je naprostý rozchod s ostatními 

k�es�anskými církvemi. K tomu jim posloužil i vlastní p�eklad Bible. Nutno 

podotknout, že tento p�eklad je prvoplánov� ú�elový a proto se i odklání od 

p�vodních text�. Sekta Jehovova p�ísn� zakazuje stýkání se s k�es�any jiného 

vyznání pod pohr�žkou vylou�ení. To je další mechanizmus, který napomáhá 

udržení �len� uvnit� sekty. Vyhr�žka vylou�ení je uplat�ována, jako mocná 

zbra�. Po mnohaleté oddané práci, jsou všichni známí a p�átele pouze v tomto 

spole�enství. Vylou�ený by musel za�ít nový život. To je nep�edstavitelná 

situace pro odpadnuvší, zvlášt�, jsou-li pak na sklonku svého života.  

                                                
117 Stanislav Ferfecki, Byl jsem sv�dkem Jehovovým. cit. str. 31. 
118 Koloman Kahan, Jehovovi Svedkovia Kto sú? Komu slúžia?    str. 97.-98. 
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 Dalším mechanizmem odd�lujícím �leny od v�tšinové spole�nosti, jsou 

r�zné p�íkazy a zákazy. Mezi zákazy pat�í odmítání slavení všech svátk�. 

Nejvíce postiženými pak jsou d�ti, které nesmí slavit narozeniny, vánoce, 

velikonoce,… Taktéž sporný zákaz transf�ze krve, a d�íve pak, zákaz vojenské 

služby, byly a jsou mechanizmy, které napomáhají udržet si odstup od 

spole�nosti, a zárove� upev�ovat pozici vlastní výlu�nosti.119

 Spole�nost Sv�dk� Jehovových si vždy �inila nárok na veškerý volný 

�as svých �len�. Byl �in�n nátlak, aby se vzdali svých koní�k� a zálib. Kdo tak 

neu�inil, byl považován za špatného sv�dka a byl mnohdy hanliv� ozna�ován 

nap�. jako „hmota�.“120  

  
  

11.4.  Scientologové 

Scientologická sekta používá zcela odlišné mechanizmy n�ž výše 

zmi�ovaní Sv�dkové Jehovovi a zaniklá sekta Svatyn� lidu. 

Všechny mechanizmy se p�edevším odvíjejí od jediného. Tím jediným není nic 

jiného, než samotný „auditing.“ 

Auditing je rozhovor (spíše zpov��) klienta s auditorem. B�hem tohoto 

sezení se procházejí životní události, o nichž se p�edpokládá, že po sob�

zanechaly „engramy“ (negativní stopu). N�kolikerým znovuprožitím t�chto 

situací se má �lov�k negativního vlivu zbavit.  

P�i auditingu se n�kdy používá speciáln� navržený m��ící p�ístroj 

(elektropsychometr neboli e-metr), který má u auditované osoby pomáhat 

lokalizovat oblasti mentálního náboje prost�ednictvím m��ení elektrického 

odporu t�la. Auditor jednoduše b�hem auditingu sleduje reakce ru�i�ky 

                                                
119 Koloman Kahan, Jehovovi Svedkovia Kto sú? Komu slúžia?  str. 101.-126. 
120 Stanislav Ferfecki, Strážná v�ž….   str. 77. 
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p�ístroje, což mu pomáhá p�i vyhodnocení, co se s auditovaným d�je. Stru�n�

�e�eno, jde o jakýsi primitivní „detektor lži.“121 Díky tomuto p�ístroji auditor 

pozná, zdali slyší od klienta pravdu, �i klam. Navíc ze všech t�chto sezení se 

po�izuje písemný zápis, takže vše co klient o sob� prozradí je zaznamenáno a 

pe�liv� uschováno.     

Vý�et n�kterých rizik plynoucích z auditingu = mechanizmy které 

pomáhají udržet �leny uvnit� scientologické sekty: 

- Snadná možnost vytvo�ení psychické závislosti na auditorovi, p�íp. jiném 

Scientologovi.  

- Vytvá�ení pocitu viny, za minulé �iny (mnohdy zveli�ené nebo p�ímo 

um�le vyvolané)  

-  Narušení zdravého fungování rodin jejichž n�kte�í p�íslušníci necht�jí žít 

podle scientologických pravidel  

- Vysoké finan�ní nároky. �lov�k využívající pravideln� služeb 

Scientologie se m�že díky vysokým cenám snadno zadlužit  

- Jako nejhorší mechanizmus udržení �len� uvnit� církve, je zneužitelnost 

intimních informací, které jsou vedeny o každém, kdo prošel auditingem nebo 

aktivn� navšt�voval n�kterou organizací vedenou Scientology (m�že jít o 

detaily z manželského života, finan�ní situace, proh�ešky v��i dobrým 

mrav�m, právn� postihnutelné trestné delikty,…) Lze si lehce p�edstavit 

zneužitelnost t�chto informací k zastrašování �i vydíráni.  

Z t�chto a mnoha dalších d�vod�, je �len scientologické církve uzav�en 

do bludného kruhu, z kterého lze vystoupit jen za cenu strachu z p�ípadného 

vydírání. Navíc ceny jednotlivých kurz� jsou finan�n� nákladné. To zp�sobuje 

                                                
121 Novotný + Vojtíšek, Základní orientace v nových náboženských sm�rech.  str. 29. 
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i dluh v��i Scientologické sekt�, který je možno odpracovat poskytováním 

auditingu, níže postavených, na onom „most� ke svobod�.“  

  

11.5. Shrnutí 

Výše uvedené t�i sekty se od sebe navzájem velice liší. P�esto existuje 

mnoho spole�ných mechanizm�, které využívají shodn� navzájem.  

 Všichni velice pe�liv� pracují s �asem svých �len�. Nic není ponecháno 

náhod�. Zahrnutí množstvím povinností je automatickou sou�ástí chodu uvnit�

sekty. Nový �len je zavalen spoustu úkol�, které mu zabírají všechen volný 

�as. Nap�íklad u Jehovových je to nutnost n�kolika hodinové misie za m�síc, u 

Scientologu je to pak nutnost za�ít auditovat jiné, a v Jonestownu byl všechen 

volný �as využít k zvelebení divoké krajiny pro normální bydlení a zajišt�ní 

obživy pro p�ežití. 

 Dalším spole�ným bodem je odcizenost od okolního sv�ta. �len�m 

sekty je p�edkládán dichotomický obraz sv�ta. �erno-bíle vid�ní, neustály 

zápas dobra se zlem, spása versus zatracení a mnohé další dualismy jsou 

zaru�enou pom�ckou pomáhající separovat �leny od okolní spole�nosti. 

K tomu také napomáhá cenzura. Ta se m�že týkat �ehokoliv. Od informací až 

po spole�enský život a soukromí. P�edkládání vhodných a nevhodných 

zp�sobu chování a jednání je jedním z dalším mechanizmu udržení si �len�

uvnit� sekty.  

 Taktéž v�d�í osoba má nezastupitelnou pozici uvnit� sekty. A� je to 

guru �i charismatický v�dce, vždy se vyzna�uje touhou po moci. Chtít ovládat 

a manipulovat s druhými je vlastnost, kterou najdeme u vedoucích 

p�edstavitel� zmi�ovaných t�í sekt. Vyžadování naprosté loajality spojené 

s absurdní poslušnosti je jasným signálem, že n�co není v po�ádku.  
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 Pohr�žka vylou�ení ze sekty, jak to praktikují Jehovovi, je dostate�nou 

motivací, pro vetší poslušnost a oddanost. Oproti tomu i nemožnost opustit 

sektu, je závažný problém. Sekta ví mnohé citlivé v�ci soukromého charakteru. 

Proto strach z p�ípadného vydírání se také mnohdy m�že stát d�vodem 

setrvávání v sekt�.  

 Jako poslední mechanizmus bych uvedl, vize lepšího sv�ta. Jim Jones 

se o tento lepší sv�t pokusil již zde na zemi v podob� neš�astného Jonestownu.  

Oproti tomu Jehovovi tento lepší sv�t spíše spat�ují v budoucím v�ku. To 

Hubbard si zvolil jakousi zlatou st�ední cestu.  
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12. Udržení �len� – protestantská církev 

12.1. Úvod 

K�es�ané nepoužívají v�dom� žádné praktiky, které by m�ly za cíl 

udržet své �leny uvnit� církve za jakoukoliv cenu. Se sektá�skými praktikami 

církev nechce mít nic spole�ného. Deklaruje svobodnou v�li. P�esto existuje 

n�kolik sekundárních principu, které dokáži udržet �leny uvnit� církve.  

12.2. N�které z praktik, jak udržet nové i stávající �leny 

12.2.1.  konfesní p�íslušnost 

Každý �len církve je pok�t�n v konkrétním spole�enství, ve kterému mu 

zpravidla pomohli nalézt Krista. P�ejímá i konfesní vyznání a s tím i celou 

konkrétní církev, jako celek. Tato vyznání jsou pro k�es�ana závazná a tudíž i 

znemož�ují naprosto volný pohyb mezi jednotlivými církvemi. Proto je také 

s konkrétní konfesí církve úzce spojen a stává se tak i „jeho vyznáním.“ Je to 

nepatrný, ale zárove� i d�ležitý moment. Znemož�uje fluktuaci mezi 

jednotlivými církvemi, protože vždy by tímto aktem musel znova promýšlet 

svou k�es�anskou ortopraxi (zp�soby projevu své víry a s tím spojené i 

v�rou�né �lánky víry, nap�. chápání k�tu, ve�e�e pán�…)  

Konfesní p�íslušnost je ale zárove� i vyznáním, které je každý 

p�íslušník ochoten bránit a obhajovat. Je to zp�sob jeho náboženské praxe, 

který prozkoumal, pochopil a p�ijal. Nutno podotknout, že konfesní rozdíly 

v minulosti napáchaly mnoho zlého. Dnes již tyto sváry nejsou tak významné, 

p�esto stále hrají d�ležitou roli. Jako p�íklad uvedu vyjád�ení biskupa SCE a.v.  



78 

Stanislava Pietaka (dnes již emeritní biskup) k dlouho plánované ekumenickou 

radou církvi, chart� „Eocumenice.“ Pietak odmítl tuto chartu podepsat 

s od�vodn�ním práv� na konfesní odlišnost od SCE a.v.122  

I p�es tyto výjimky, jsou ekumenická hnutí stále živá a podporuji 

vzájemné porozum�ní a nalezení cesty k spole�nému chválení Boha. Nestírají 

rozdílnost, ale hledají v rozdílnosti spole�nou cestu. 

12.2.2.  Odcizení  

K�es�anství s sebou nese i životní zm�nu. Tudíž se mnohé zákonit�

musí zm�nit i v b�žném každodenním život� nového k�es�ana. To m�že vyústit 

i v rodinný rozkol. Není to ovšem plánované a cht�né. Je to d�sledek nového 

životního postoje. P�íbuzní a známi poznají zm�nu, kterou uv��ivší k�es�an 

prošel. Z�stává jen na nich, jakým zp�sobem se k této skute�nosti postaví. 

P�evažuje-li u nich xenofóbní strach, pak zákonit� jejich p�ístup bude odtažitý 

až nep�átelský.  

K�es�ané nemají za úkol zbavit se rodiny a všech blízkých, ba práv�

naopak. Své misijní po�átky, chce každý nový k�es�an zapo�ít nejd�íve ve 

vlastní rodin�, už z prostého d�vodu, že mu na nich nejvíce záleží a touží, aby i 

oni prožili stejnou zkušenost. Nestane-li se tomu tak, neodvrací se od nich. 

Rozdíl oproti sektám je v tom, že zde se rodina a známí distancují od k�es�ana 

(nesouhlasí-li s jeho vírou) a ne k�es�an od rodiny a blízkých. 

                                                
122 Tato charta Eocumenica byla 22. 1. 2007 podepsána �adou ekumenických církví 

zastoupených v Ekumenické rad� církví v �R. Tehdy ú�adující S. Pietak odmítl tuto chartu 
podepsat s tímto od�vodn�ním. Celé jeho vyjád�ení je na oficiálních stránkách SCE a.v. 
„Obsah Charty Eocumenicy je tak závažný, že o ho nemíním podepsat, aniž by jeho obsah byl 
p�edstaven ve sv�tle symbolických knih naší církve na p�íštím �ádném zasedání synodu. Jak 
ordina�ní slib, tak i slib p�i uvedení do služby biskupa m� zavazuje zachovat v�rnost Písmu 
svatému a symbolickým knihám naší církve.“
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K�es�an má tedy setrvat ve vlastní rodin�, a nemá ji za žádných 

okolností nahrazovat spole�enstvím v církvi. Má být i nadále vzorným a 

milujícím rodi�em, dít�tem, �i prarodi�em.  

12.2.3.  závislost na duchovním u�iteli  

Na duchovní cest� poznání je zapot�ebí i duchovního u�itele. I v církvi 

tomu není jinak. Tímto duchovním u�itelem se m�že stát kdokoliv z církve, 

nej�ast�ji to pak je fará�. Ten vede nová�ka strastiplnou cestou poznání. 

Problém m�že nastat, když nerozhodnost brání �lenovi k vlastnímu kroku 

osamostatn�ní se. Závislost na fará�ovi se tím stává nezdravá a u�e� nechce 

podniknout kroky k vlastní samostatnosti. To m�že hrozit každému. Má to jen 

velice blízko k tomu, aby se fará� stal „guruem.“ Proto je každý k�es�an 

nabádám k samostatnému uvažování.  

V církví lze nalézt fará�e, kte�í jsou schopn�jší nad druhé. P�irozen�

mají více následovník� a jsou vyhledávaní pro jejich moudrost. I zde musí být 

každý k�es�an opatrný, aby se mu jakýkoliv duchovní u�itel nestal idolem, 

který by si „zbožštil“ a za�al mu p�ipisovat vlastnosti, které mu nenáleží. Jak 

jsem již d�íve napsal, kult sv�tc� a sv�tic hrozí i v protestantských církvích.  

12.2.4. �ernobílý obraz sv�ta  

V minulosti církev s tímto dualistickým pojetím sv�ta až p�íliš 

zastrašovala okolní sv�t. Dnes již tomu tak namnoze není. Ano stále platí, že 

„pouze Kristus je cesta pravda i život.“123 To ovšem neznamená, že k�es�ané si 

                                                
123 Bible: J 14:6  Ježíš mu odpov�d�l: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k 

Otci než skrze mne
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mohou hrát na soudce i kata zárove�. Kristus nám jasn� dal najevo, že pouze 

On je prost�edník spásy.  

I dnes existují v rámci protestantských církví, takové konkrétní sbory, 

které na sebe berou roli jak „soudce“ tak i „poprav�ího.“ Hlásají v��né 

zatracení a pekelná muka všem, kte�í jejich zv�st o Kristu nep�ijímají, a 

zatracuji ji. Je správné, když tento fakt není zatajován, ale také není správné, 

když je stav�n na první místo. Nelze hlásat radostnou zv�st o Kristu a zárove�

strašit pekelným ohn�m. 

K�es�an se má p�edevším snažit, aby hlásal evangelium (radostnou 

zprávu o Kristu) a soud p�enechal samotnému Bohu. Zatracení se nesmí stát 

praxi církve. Stejn� ani strašení ohnivým jezerem nepat�í na piedestal 

k�es�anovy zv�sti o Kristu. 

12.3. Shrnutí  

Protestantské církve se hlásí k reforma�ní minulostí. S tou je spojená i 

konfesní p�íslušnost. Ta v minulosti napáchala mnoho nesváru mezi samotnými 

protestantskými proudy. Dnes toto pnutí již není tak silné. Církve se naopak 

snaží o v�tší ekumenicitu. Tomu nazna�ují také mnohé akce konané nap�í�

jednotlivými konfesemi. Jako jeden z mnoha p�íkladu bych uvedl „Alian�ní 

týden modliteb,“ kdy v rámci jednoho m�sta se církve dohodnou na  p�edávání 

si modlitební štafety za konkrétní v�c. K�es�ané tak navšt�vují i jiné církve než 

ty, ve kterých jsou doma . Spole�n� pak na modlitbách tvo�í jednu velkou 

ekumenickou církev. I p�es tyto snahy p�ináležitost ke konkrétní konfesi je 

mechanizmus,  který dokáže církev vylou�it z ekumenických snah.  

 Taktéž p�ehnaný d�raz na „obrácení“ a „nový život s Kristem,“ m�že 

napáchat mnoho neshod v rodinách, u p�átel a v okolním sv�tem. Tyto 
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nep�íjemnosti se k�es�an snaží vy�ešit smírnou cestou. N�kdy se to ale 

nepovede. Proto i k�es�anství nese v sob� mechanizmus, který nás vyd�luje od 

okolního sv�ta. A�koli u�ení církve nechce izolaci a nesvobodné chování po 

svých �lenech, m�že se to stát.  

 Závislost na fará�ovi, nebo na n�kterém ze „starších“ ve ví�e, m�že nést 

mechanizmy nezdravého sektá�ského vztahu, na v�d�í osobnosti. Oprostit se 

od svého duchovního u�itele m�že být pro mnohé p�íliš t�žký krok. Je 

zapot�ebí obez�etnosti, a� nezdravé lp�ní na osob� nep�eroste do guruismu.  
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13. Výsledky srovnání: Udržení �len�  
   

Srovnávat mechanizmy udržení �len� uvnit� sekty s mechanizmy 

udržení �len� uvnit� církve, není lehký úkol. Všude existují principy, kterými 

je možno udržet �leny uvnit� spole�enství, p�esto se od sebe navzájem liší, a�

mají tyto mechanizmy podobný základ, z kterého vycházejí. 

 V sektách je kladen veliký d�raz na v�d�í osobu. Ta vlastní jediný 

správný recept „poznání.“ Jejich slova se „tesají do kamene“ a platí jako zákon. 

S tímto se v církvi nesetkáváme. Fará� m�že být také zdatným manipulátorem, 

ale jeho možností jsou omezeny. Vždy má nad sebou starší sboru, církevní radu 

�í synod, který mu zabra�uje v manipulování se �leny církve. Fará� nikdy na 

sebe nem�že strnout davy v��ících a vést je k slepé poslušnosti v��i jeho 

vlastní osob�. To lze praktikovat pouze v sektách. Vzorným p�íkladem je Jim 

Jones a slepá d�v�ra �len� Svatyn� lidu, v��i jeho osob�. Nebo také d�v�ra 

v Russela a Rutherforda.  Jejich výklady bible a p�edpov�dí konce sv�ta, které 

se nakonec nevyplnily ukazují na jejich silné postavení uvnit� svých v��ících.  

 Mechanizmus, který zp�sobuje „odcizenost“ �len� od okolního sv�ta, je 

v mnohém spole�ný, jak sektám, tak i církvím. Nároky na nový životní styl 

spojený s konverzí se neobejdou bez zásadních životních zm�n. Nový pohled 

na sv�t s sebou nese i nové postoje a nové chování. To m�že �asto vest až do 

situací, které okolní spole�nost nechápe. I církev se potýká s tímto fenoménem, 

kdy konvertita ke k�es�anství najednou musí �ešit problémy s nepochopením 

v rodin�, zam�stnání… Fará� zde pak hraje nezastupitelnou pozici duchovního 

poradce. Radí a pomáhá se zvládáním t�chto nov� vzniklých situací. Jeho 

cílem ale není, oproti sektám, aby se konvertita vzdálil sociálním vazbám, které 

již má. Naopak, pomáhá mu v�tšinou tyto vazby udržet a najít si v nich nové 

postavení, které by bylo jen ku prosp�chu. Cílem církve není izolovat své �leny 
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od okolního sv�ta. O to se snaží jen sekty, jak tomu u�inil Jim Jones a 

v ur�itých obm�nách tak �iní i Jehovovi a Scientologové. 

 Dalším mechanizmem jak udržet �leny je zp�sob nakládání s jejích 

�asem. I církví hrozí, že své �leny zahltí množství r�zných aktivit, které 

doty�nému vyplní všechen volný �as. To se ale stává jen výjime�n� a protože 

vše je dobrovolné, m�že v��ící kdykoliv od t�chto aktivit upustit. Oproti tomu 

v sektách jsou mnohé aktivity povinné a nelze se z nich vyvléci. Jako nap�íklad 

nutnost misie �i ú�ast na teokratickém školení u Jehovových. Do samého 

extrému toto vyhrotil Jim Jones v Jonestownu, kdy �lenové sekty Svatyn� lidu 

nem�li tém�� žáden volný �as, protože zajišt�ní obživy a st�echy nad hlavou 

zabralo �len�m všechen zbývající prostor pro relaxaci �i odpo�inek.  

 Pohled na sebe sama (spole�enství, sektu) v��i okolnímu sv�tu v sob�

nese vždy také n�které mechanizmy spole�né sektám a církvi. P�edn� pak 

vyhran�ný pohled na okolní sv�t, kdy to co je vn� je vždy špatné a hodné 

odsouzení a odd�lení se o toho. Tento pohled m�že hrozit i církevnímu 

spole�enství. Taktéž i vize lepšího sv�ta, sou�asného �i budoucího je jeden 

z dalších mechanizm�, který dokáže i k�es�any udržet uvnit� církve, a� s ní ve 

všem mnohdy nesouhlasí.  

 Jako poslední z mechanizmu mnou zmi�ovaných je nakládaní 

s citlivými osobními údaji. Sekty se vyzna�ují pe�livým zaznamenáváním si 

t�chto údaj�, pro p�ípadnou lepší pozici p�i vyjednávání s možným 

odpadlictvím. �len sekty si pak velice dob�e rozmyslí, zda-li má bojovat se 

sektou, nebo z�stat jejím poslušným �lenem. Jako p�íklad poslouží auditing u 

Scientolog�, kdy je rozhovor zaznamenávám a dopl�ován o výsledky 

pozorování na e-metru (jednoduchého detektoru lži). Pro auditora je pak 

snadné poznat kdy auditovaný mluví pravdu, a kdy lže. Tyto údaje jsou pak 

archivovány. Podobn� u Jehovových, i zde �lenové o sob� navzájem v�dí 

mnoho citlivých údaj�. Proto i výstup z této sekty je obtížný.        
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Záv�r 

Tato práce nemá srovnávací charakter. Cílem této práce nebylo 

srovnávání protestantských církví se t�emi vybranými sektami. Ú�elem bylo 

pouze poukázat na n�které shodné mechanizmy, které má církev spole�né s 

t�mito sektami. Ovšem mluvit o naprosté shodnosti je p�íliš p�ehnané. Doufám,  

že se mi v této práci poda�ilo vyvrátil tento omyl. Jediný záv�r pouze zní, že 

existují ur�ité podobnosti, nikoli však celková shodnost s mechanizmy 

používanými sektami.  

  V úvodu jsem vymezil, co znamená, pojem sekta. Kv�li velké 

obecnosti, jsem si zvolil konkrétní t�i sekty. Sektu Scientologickou, Sv�dky 

Jehovovy a zaniklou sektu Svatyni lidu. Na t�chto t�ech sektách jsem poukázal 

na n�které mechanizmy, které používají a r�zn� je p�izp�sobují podle svých 

pot�eb. P�edstavil jsem jejich historii a všechny zbývající informace pot�ebné 

k této práci. Taktéž jsem i protestantskou církev zúžil jen na dv� nejv�tší 

církve, ve kterých jsem také od mládi pobýval. T�mito církvemi jsou 

�eskobratrská církev evangelická a církve vycházející z Luterské tradice, 

p�edevším pak SCE a.v. 

 Tuto práci jsem rozd�lil do t�ech v�tších celk�.  

 Prvním celkem je �ást, ve které jsem se zabýval fenoménem „gurua.“ 

P�edstavil jsem �elní p�edstavitele – guruy zmi�ovaných t�í sekt. Jima Jonese 

(Svatyn� lidu), Lafayette Ronalda Hubbarda (Scientologie), Charlese T. 

Russella, a J. F. Rutherforda (Sv�dkové Jehovovi.) Popsal jsem zp�soby, jak se 

z nich stali �elní p�edstavitelé a jakým zp�sobem si toto postavení vybojovali. 

V následné kapitole jsem se pak snažil nalézt podobnosti s k�es�anským 

fará�em. Dosp�l jsem k záv�ru, že snad pouze touha po uznání a moci m�že být 
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spole�ná. Ovšem v církvi není možné, aby fará� získal absolutní moc, protože 

je zde mnoho mechanizm�, které mu v tom brání.    

Druhým celkem je �ást v�nována „získávání nových stoupenc�.“  

Ukázal jsem rozdílné zp�soby, které sekty používají. Taktéž jsem 

dosp�l k záv�ru, že církev má snad nejblíže k sekt� Sv�dk� Jehovových. 

Ovšem ale i v hnutí Svatyn� lidu a jejích praktikách oslovení obecné 

spole�nosti, je mnoho podobnosti s církvi. Pouze se sektou Scientologickou 

toho má církev nejmén� spole�ného. V tomto bloku jsem p�iblížil velkou 

odlišnost ve zp�sobu oslovení a samotném zv�stování podstaty k�es�anství 

oproti sektám a jejich zv�sti. Církev volí zcela odlišné zp�soby misie. P�esto i 

zde existuje pár shodných drobností. 

V záv�re�ném t�etím celku jsem se v�noval princip�m udržení nových i 

stávajících �len� uvnit� sekty, �i církve. Poukázal jsem na n�které 

mechanizmy, které zp�sobují udržení t�chto lidí uvnit� spole�enství. Také jsem 

dosp�l k záv�ru, že mechanizmy, které zp�sobují, že k�es�ané setrvávají 

v církvi, jsou naprosto odlišné od mechanizmu, které používají sekty. Z církve 

m�že každý kdykoliv vystoupit, kdežto ze zmi�ovaných t�í sekt, to nelze tak 

lehce. Mnohokrát to nelze v�bec.   

Na záv�r bych pak zd�raznil, že tato práce má být chápana, jako 

pomocná berli�ka k tomu, aby se církev neza�ala chovat sektá�ský. 

Nep�ejímala špatné mechanizmy, které  používají výhradn� sekty.    
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P�ílohy: 

1. Oxfordský test  

Oxfordský test osobnosti (Oxford Capacity Analyses = OCA).  
Test obsahuje 200 otázek. 
P�íklad otázek:
5. Zamýšlíte mít ve své rodin� dv� nebo mén� d�tí, a�koli by vaše p�íjmy a 

zdraví dovolovaly více? 
31. Mohli byste souhlasit s “p�ísnou disciplínou“? 
46. Dostáváte se neustále do potíží? 
55. Posloucháte-li �e�níka, máte n�kdy pocit, že se to, co �íká, vztahuje 

výhradn� na vás? 
62. Zotavíte se rychle z vlivu špatných zpráv? 
74. Kritizovali byste n��í charakterové chyby nebo chyby v n�jakém díle a 

poukázali byste na n�? 
82. Máte sklon k žárlivosti? 
86. Koušete si nehty nebo okusujete tužku? 
90. Je pravda, že máte velice málo zájm� a aktivit, které jste si sami vybrali? 
98. Potrestali byste desetileté dít� t�lesn�, kdyby vás odmítlo poslechnout? 
100. Postupujete p�i svém p�emýšlení logicky a v�decky? 
106. Kladete si n�kdy otázku, zda na vás n�komu opravdu záleží? 
107. Odmítáte odpov�dnost, protože pochybujete o své schopnosti v�ci 

zvládat? 
113. Dalo by vám dost námahy p�emýšlet o sebevražd�? 
122. Vyruší vás n�kdy hluk v�tru nebo praskání v dom�? 
132. Zp�sobují vám ur�ité zvuky nep�íjemné pocity? 
147. Dokážete snadno p�ijmout porážku bez toho, aniž byste museli 

spolknout své zklamání? 
170. Jste proti podmín�nému výkonu trestu u odsouzených? 
191. P�ipadá vám život pon�kud nejasný a neskute�ný? 

Již na tomto prvním setkání je �lov�ku zd�razn�no, že Dianetické centrum 
je "jediné, nebo alespo� nejlepší, kdo vám m�že pomoci vy�ešit všechny 
problémy vašeho života." Ihned jsou nabízeny kurzy, které mají pomoci za�ít 
�ešit objevené problémy. Kurzy na sebe navazují; pozd�ji je �lov�k veden 
k tomu, aby je rozhodn� nep�erušoval, nebo� by si tím ublížil. 
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