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 Dr. Edita M. Mendelová OP si jako téma své magisterské práce zvolila pojednání o 

duchovním životě podle učení mimořádně významného představitele orthodoxní křesťanské 

spirituality Abba Dorothea z Gazy. Ve své práci se věnuje předchůdcům a učitelům Abba 

Dorothea v Gaze. Všímá si tradice pouštních Otců i historie palestinského mnišství ve 4. – 6. 

století. Autorka vidí ve třetí kapitole, která představuje život Abba Dorothea a ve čtvrté 

kapitole pomyslné centrum celé práce. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na duchovní nauku sv. 

Dorothea a pokouší se ji prezentovat v pokud možno největší úplnosti. Následuje pojednání o 

vlivu Abba Dorothea na další křesťanské autory a o překladech do latiny a jiných jazyků. 

V závěru shrnuje obsah jednotlivých kapitol. Připojen je i výkladový slovníček. 

 K magisterské práci Edity Mendelové OP bych měl tyto připomínky: 

Na s. 28 – obsah poznámek 80 a 83 bylo možné sjednotit. S. 30 pozn. 99 – pojem extáze – 

ekstasis se používá i s negativním obsahem: pro církevní Otce je novoplatónská extáze 

realitou, ale démonského původu. Na s. 35 se hovoří m.j. o poslušnosti, nicméně pozn. 123 

pojednává o problematice oklamání. K řečenému na s. 54 je možné uvést, že podle sv. Marka 

Askety Kristus jako dokonalý Bůh dal pokřtěným dokonalou milost Ducha Svatého, která se 

v nás odkrývá a projevuje v závislosti na plnění Božích přikázání. O tom, co se píše o vášních 

na stranách 54 a 56 můžeme připomenout, že vášně, které ovládly člověka, nejsou vnějšími 

silami, které do nás vstupují, a musí být vykořeněny. Jsou to energie duše, které byly 

pokaženy a potřebují být proměněny. Vášeň je tedy činností duše, která je v rozporu 

s přirozeností. V pozn. 478 nejsou uvedeny stránky. S. 90 – heslo: Vidění Boha – člověk 

může vidět Boha pouze dosáhne-li sjednocení s Bohem – theóse.  

 Kandidátka si zvolila mimořádně zajímavé a přínosné téma. Svého úkolu představit 

duchovní život podle učení Abba Dorothea z Gazy se zhostila na výbornou. 
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