
Odpoveď:
Týmito slovami sa predstavuje na 
svojej webstránke jedno z turíčno-
-charizmatických spoločenstiev pô- 
sobiacich pod hlavičkou Katolíckej 
cirkvi. Za pozornosť stoja dve sku-
točnosti. Najskôr použitie termínu 
spiritualita na označenie subjektív-
ne vytvorenej turíčno-charizmatic-
kej duchovnej konštrukcie; po druhé 
deklarovanie skúsenosti s Bohom (ži-
vým a osobným) a implicitne i schop- 
nosti podobnú skúsenosť sprostred-
kovať iným. Otázky teda môžu znieť: 
Je možné na pentekostálnu religióz-
nu formu použiť termín „spiritualita“? 
Čo je to náboženská skúsenosť 
v jej teologicko-duchovnej podsta-
te? V dnešnej úvahe sa bližšie prista- 
víme pri termíne spiritualita, pričom 
sa pokúsime na základe jeho teo-
logickej definície objasniť, či ho je 
možné v súvislosti s pentekostálnou 
formou kresťanstva použiť v jeho úz-
kom (teologickom) význame, alebo 
len vo význame širšom – čiže ako aký- 
koľvek „duchovný a náboženský život 
prežívaný so zvýšenou intenzitou“.1

Jednou z možných definícií spiri-
tuality je definícia talianskeho teoló-
ga Giovanniho Moioliho: „Spiritualita 
je životná syntéza celého Kristovho 
tajomstva vytvorená pod vplyvom 
Ducha Svätého tak, že usporadúva 
jeho jednotlivé prvky okolo konkrét- 
neho stavebného princípu, ktorý ná-
sledne charakterizuje jeho celkový 
prejav.“2 Pristavme sa pri jednotli- 
vých častiach tejto definície a nazri-
me na skúmaný jav pentekostalizmu 
ich optikou.

Spiritualita je životnou
syntézou Kristovho tajomstva

Pod týmto vyjadrením treba rozu- 
mieť konkrétny spôsob života, ktorý 
nepozostáva z chaotického nahro-
madenia ľubovoľných duchovno- 
-teologických prvkov, ale ktorý je 
harmonicky usporiadaný okolo kris-
tologického stavebného kameňa. 
Ide o život, ktorý má v rovnováhe 
predovšetkým všetky kľúčové anti-
nomické vzťahy ako je akcia – kon-
templácia; apoštolát – modlitba; in-
karnácia – eschatológia; apofatizmus 
– katafatizmus; telo – duch; inštitú-
cia – charizma; spása „podľa Boha“ 
– spása „podľa človeka“; Božia ima-
nencia – Božia transcendencia; vie- 
ra ako fides qua – viera ako fides 
quae. Zároveň ide o duchovný ži- 
vot, v ktorom sa zrkadlí celý obsah 
Kristovho tajomstva sprostredkovaný 
Božím zjavením.

O harmónii dialektických pólov 
paradoxov kresťanstva a o celistvos- 
ti Kristovho tajomstva v duchovnej 
forme pentekostalizmu možno prá-
vom pochybovať. Pochybnosť o spä-
tosti jednotlivých pentekostálnych 
spoločenstiev s ortodoxnou náu-
kou Cirkvi vyjadril v kontexte úvah 
o pentekostalizácii kresťanstva pro-
fesor Andrzej Kobyliński: „Sú nové 
formy charizmatickej religiozity pre 
tradičné cirkvi výzvou alebo ohroze-
ním? V akej miere táto verzia kres-
ťanského náboženstva zmení tradič- 
né chápanie právd viery a morálky? 
Akú formu bude mať o niekoľko 
desiatok rokov katolicizmus v mno-
hých krajinách sveta, keď tradičná 
zvesť bude spojená so základnými 

prvkami teológie pentekostálnych 
cirkví? Nerodí sa náhodou pred na-
šimi očami nová podoba synkretic- 
kého a ekumenického kresťanstva, 
ktoré istým spôsobom anuluje filo- 
zofické a teologické rozhovory medzi 
kresťanmi rozličných vyznaní o vzťa-
hu medzi filozofiou a teológiou, 
o možnosti racionálneho poznania 
Boha, o pravej, skutočnej a substan- 
ciálnej prítomnosti Ježiša Krista vo 
sviatosti Eucharistie? Akú dnes ma-
jú váhu tieto filozofické a teologické 
otázky?“3

Veľmi vážne v tejto súvislosti vy-
znieva konštatovanie, že „v okami- 
hu, keď sa úplne opomína niektorý 
z aspektov kresťanstva, nejde už o 
spiritualitu, ale o praktickú herézu“.4 
Skutočnosť, že pentekostálnej reli- 
giozite v jej jednotlivých prejavoch 
chýba raz rovnovážny trinitárny roz-
mer, inokedy ortodoxná kristológia 
a soteriológia, sviatostný život ale- 
bo snaha o recepciu tradičných fo- 
riem duchovnosti tvoriacich poklad 
katolicizmu, núti k veľkej opatrnosti 
v tom, aby sa označovala za auten-
tickú spiritualitu univerzálneho, čiže 
katolíckeho typu.

Pochybnosť znásobuje aj všade- 
prítomná paradigma novosti urču- 
júca v pentekostálnych spoločen-
stvách väčšinu duchovných prejavov: 
nová je forma modlitby (chválová, 
improvizovaná, spontánne vytváraná 
jednotlivcom alebo spoločenstvom 
na spôsob „liturgickej samovýroby“5, 
forma predstavujúca sa ako nevy-
hnutné doplnenie liturgicko-sviatost-
nej modlitby) v porovnaní so „starou“ 
a „strnulou“, čiže dejinne vykryštali-
zovanou, jasne formulovanou, objek-
tívnou, liturgickou, alebo aj ľudovou 

Argument:

„Sme spoločenstvo Rímskokato-
líckej cirkvi, turíčno-charizmatickej 
spirituality. Sme mladí, ktorí prijali 
do svojho života Ježiša, lebo skúsili 
a spoznali, že život s ním je nepo-
rovnateľne lepší. Na vlastných ži-
votoch môžeme dosvedčiť, že Boh 
je živým a osobným Bohom, kto- 
rý každého bezpodmienečne milu-
je a vzťah s ním je niečo úžasné.“

https://www.betel.sk/o-nas

33

POLEMIKA
Termín spiritualita má v kresťanskom, 
respektíve katolíckom prostredí veľmi 
jasné teologické vymedzenie. Otáz- 
ka však znie, či je pod jeho zorným 
uhlom možné tento termín aplikovať 
taktiež na súbor spirituálnych prak-
tík vlastných pentekostálnym spolo-
čenstvám. O odpoveď sa pokúsime 
prostredníctvom štrukturálnej analý- 
zy jednej z teologicky komplexných 
definícií spirituality.
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(ktorej však podľa náuky Cirkvi ne-
chýba inšpirácia Duchom Svätým6); 
nové sú prejavy Ducha (uzdravenie, 
proroctvá, prosperita, spočívanie, od-
padávanie, tranz, entuziazmus, vízie, 
zjavenia, mimoriadne javy) na roz-
diel od „starých“, „nudných“ a „neprí-
ťažlivých“ prejavov (poslušnosť, láska, 
vernosť, čistota, panenstvo, mučeníc-
tvo, múdrosť, poznanie, zasvätenie, 
cnosť nábožnosti).7

Ostražitosť je na mieste zvlášť 
tam, kde určitá duchovná forma sa-
mu seba definuje ako fundamentál-
nu, originálnu či prazákladnú, z ktorej 
majú všetky ostatné historicky ustá-
lené formy duchovnosti čerpať obsah 
aj formu, čiže majú byť „pentekos-
talizované“. Takáto invazívna a exklu-
zivistická duchovná forma nemôže 
byť podľa slov dokumentu Iuvenescit 
Ecclesia autentická: „Jasným znakom 
autentickosti charizmy je jej ekle-
zialita; jej schopnosť harmonicky sa
začleniť do života svätého Božieho 
ľudu pre dobro všetkých. Autentická 
novosť vyvolaná Duchom nepotrebu-
je zatieňovať iné formy duchovnosti 
a darov, aby sa presadila.“8

Spiritualita vzniká pôsobením 
Ducha Svätého

Pravá spiritualita nevzniká ako pro-
dukt osobných alebo skupinových 
preferencií, ale ako výsledok pôsobe-
nia Ducha Svätého, ktorý imanentne 
spolupôsobí s danosťami jednotli-
vých osôb určitej mentality, stavu, 
miesta, doby. Duch je darcom kon-
krétnej charizmy, ktorým reaguje na
potreby Cirkvi. Autenticitu charizmy 
aj spirituality autorizuje Cirkev tým, 
že uzná dielo jeho nositeľa.9 Pohľad
na nekatolícky pôvod pentekosta-
lizmu, ktorý sa na katolíckej strane 
symbolicky spája s vynúteným zážit-
kom „vyliatia Ducha“ a jeho preja-
vov, nám znemožňuje hovoriť o spi-
ritualite vo vlastnom zmysle slova.
Tézu podčiarkuje aj ten fakt, že
pentekostalizmus nemá konkrétne-
ho nositeľa charizmy, ktorého život 
by niesol známky objektívne doká-
zateľnej svätosti a ktorého dielo by 
sa mohlo náležite preskúmať.

Nakoniec nie je ani možné ho-
voriť o jednej charizme charakteri-
zujúcej duchovnú cestu, lebo pente-

kostálni kresťania hovoria o mnohosti 
prijatých chariziem, neraz chápaných 
ako náhrada za nefunkčné inštitu-
cionalizované charizmy – hierarchické
úrady. Jestvujú určité snahy o teo-
logické premyslenie a následné vy-
stavanie celistvej duchovno-teolo-
gickej stavby pentekostalizmu okolo 
stavebného kameňa, ktorým je len 
subjektívne dosvedčený akt vyliatia 
Ducha (deje sa výlučne v neliturgic-
kom a pri nesviatostnom zhromaždení 
cez modlitbu vkladania rúk celou zí-
denou komunitou) – sú však viac zide-
alizovaným akademickým opisom, než
opisom žitej pentekostálnej reality.

Spiritualita je usporiadaná 
okolo konkrétneho 
stavebného princípu

Tak ako v teológii, aj v spiritualite 
je potrebný konkrétny stavebný či 
hermeneutický princíp, cez ktorý je 
vybudovaný komplex celej kresťan-
skej náuky. Celistvá spiritualita berie 
niektorý prvok rozpoznaný ako pro-
rocky (kairologicky) naliehavý, oko-
lo ktorého vystavia stavbu pozostá-
vajúcu z ostatných prvkov. Takýmto 
stavebným kameňom celku Kristovej 
formy existencie je raz vtelenie, ino-
kedy tajomstvo kríža, jeho apoštolská 
láska, prístup k chorým a trpiacim, či-
že stavebný kameň autentickej spiri-
tuality je nutne kristocentrický (lebo 
len druhá osoba Najsvätejšej Trojice – 
vtelený Kristus zjavuje tajomstvo Ot-
ca v Duchu Svätom).10 Cez Duchom 
Svätým označený priezor, ktorým je 
niektorý aspekt Ježišovho života, sa 
v konkrétnom okamihu dejín vstupu-
je do celku jeho existencie a táto ce-
listvosť je známkou pravej spirituality. 
Takto sú všetky autentické a Cirkvou 
uznané spirituality „sviatosťou“ teo-
logického aj duchovného katolicizmu, 
čiže sviatosťou celistvej kristologickej 
formy bytia, hoci vždy s iným „zafar-
bením“ a akcentom podmieneným 
potrebou danej epochy (evanjeliový 
život – vita evangelica, misionárske 
mníšstvo, chudoba a sloboda, modli
sa a pracuj – ora et labora, chudo-
ba atď.).11 Termín „sviatosť“ je použitý
vo význame, v akom je partikulárna 
cirkev sviatosťou univerzálnej.

Pentekostálne spoločenstvá do 
stredu svojej duchovnej formy kla-

dú „zážitok Ducha“. Tento základný 
kameň pentekostálnej iniciácie a ná-
slednej duchovnej stavby však nemá 
objektívne opísateľné teologicko-
-duchovné parametre, keďže „záži-
tok Ducha“ je koncepčne len ťažko 
uchopiteľný, pretože je obsahovo aj 
výrazovo rôznorodý (smiech, plač, 
chvenie, rozprávanie jazykmi, odpad-
nutie a pod.). Teologicky najproble-
matickejším prvkom tejto skúsenos-
ti nazývaným „vyliatie Ducha“ je, že 
v mnohých spoločenstvách nemá 
kristologickú, ale striktne pneumatic-
kú podobu. Dochádza tak k oddeľo-
vaniu Ducha od Krista, čo pripomí-
na ideovú stavbu ranokresťanského
bludu triteizmu.12 Aj celá duchovná 
konštrukcia, ktorej „uholným kame-
ňom“ nie je „zavrhnutý“ Kristus (Mt 
21, 42), ale neurčitá „pneumatická“ 
skúsenosť, nesie známky nestabilnosti
a najmä nekompatibility s historicky 
overenými spiritualitami.

Zakúsiac Ducha sa prebudený 
kresťan stáva „hotovým kresťanom“, 
ktorého základnou ambíciou je od-
vážna komunikácia vlastného zážit-
ku. Takto sa status konvertitu stáva 
trvalým a v istom zmysle aj nemen-
ným ideálom kresťana, čo sa prieči 
realizmu pravých duchovných tradícií, 
keďže konverzia je podľa nich vždy 
len počiatok dlhej duchovnej cesty 
ekleziálnej socializácie a duchovné-
ho udomácňovania sa v katolicizme, 
ktorá pozná fázu očistenia, osviete-
nia a zjednotenia,13 pričom jej ne-
vyhnutnou súčasťou je participácia 
na liturgii, diakonii a martýrii, ako aj
rast v cnostiach.

Je nutné tiež pripomenúť, že nie 
je správne akýkoľvek psychologicky 
uchopiteľný duchovný zážitok iden-
tifikovať s prítomnosťou Ducha Svä-
tého v duši.14 Komunikovanie Ducha 
Svätého a jeho darov je v tradícii 
Cirkvi objektívne garantované len 
pri sviatostnom úkone vykonávanom 
v zhode s liturgickými predpismi.15 
Preto na každú duchovnú aktivitu –
neraz napodobňujúcu sviatostné ges-
tá a modlitby Cirkvi – ktorá o sebe 
tvrdí, že sprostredkúva dar Ducha,
je potrebné nazerať cez prizmu ne-
mennej tradície, v ktorej je trvalo 
platný princíp lex orandi – lex cre-
dendi (zákon modlitby je zákonom 
viery). Pre svoju teologicko-duchovnú

JE PENTEKOSTÁLNA RELIGIOZITA SPIRITUALITOU?



2/2019

35

nejednoznačnosť nie je možné duchov-
ný zážitok a jeho sprostredkovanie
postaviť do stredu stavby, ktorá by
mohla niesť označenie „spiritualita“.

V súvislosti s témou duchovnej 
skúsenosti, na ktorú sa odvoláva aj 
katolícke charizmatické spoločenstvo 
z úvodu, je potrebné povedať, že 
v procese sprevádzania kresťana na 
duchovnej ceste Cirkev nemá spĺňať 
úlohu „tvorcu nových zážitkov“. Cirkev
zážitok chápe ako vždy darovaný 
okamih milosti sprostredkovaný inou 
vonkajšou skutočnosťou nábožen-
ského alebo profánneho rázu (za-
ľúbenie, smútok, skúsenosť krásna,
tajomnosť liturgie, zakúsenie lásky
kresťanov a pod.).16 Cirkev vždy vy-
stupovala a aj naďalej má vystupovať 
skôr v úlohe interpreta, hermeneuta 
či exegétu (ak má byť priestorom 
duchovnej skúsenosti, tak len cez 
uskutočňovanie toho, čo je jej ako 
„sviatosti spásy“ vlastné – cez litur-
giu, diakoniu, martýriu), ktorý da-
rovanú duchovnú skúsenosť inter-
pretuje, očisťuje, prehlbuje a na nej 
stavia, pričom učí novoobrátenca (či 
prebudeného kresťana) neuviaznuť 
v psychologických osídlach vlastnej 
prvotnej skúsenosti, pretože tá nie je 
spätne vyvolateľná podľa aktuálnych 
emočných potrieb a má svoju nie-
len svetlú, ale i ťaživú stránku.17

Emócia obrátenia či „horenie srd-
ca“ je vždy mihavý okamih paschál-
neho typu, ktorej archetypom sú 
zjavenia vzkrieseného Krista, ako to
bolo na ceste do Emáuz či v Jeru-
zaleme alebo pri Tiberiadskom jaze-
re. Nejde o hocijakú skúsenosť, ale
o skúsenosť zakladajúcu kresťan-
stvo. Podľa slov nemeckého teológa 
Elmara Salmanna to je „dotýkajúca sa 
a závažná udalosť, ktorá ľudí v bez-
nádeji mení na svedkov premene-
ného a vykúpeného života (...), sú to 
skúsenosti mystického, prorockého, 
metahistorického, transpsychologic-
kého charakteru, ktorého vibrujúca 
povaha sa zrkadlí v rozprávaniach 
prinášajúcich dotýkajúce a strhujúce 
stretnutie prvých učeníkov so vzkrie-
seným Kristom“.18

Je zrejmé, že takýmto zjave-
ním nikto z ľudí nedisponuje, lebo 
je v Božej réžii. Snaha o zmocnenie 
sa, dogmatizovanie, zakonzervovanie 
a znovuvyvolanie počiatočnej skú-

senosti znamená uzavrieť sa novým 
výzvam a skúsenostiam Ducha, kto-
ré majú vždy kristologickú tvár, a
teda ich sumou je historický Ježiš 
(v oblúku od vtelenia cez utrpenie, 
smrť, po nanebovstúpenie). Tu patrí 
napríklad kenotická skúsenosť vte-
lenia, lásky matky, pestúna, apošto-
la Jána a učeníkov, skúsenosť nepo-
chopenia, odporu elít, krížová cesta, 
smrť, vzkriesenie i nanebovstúpenie. 
Netreba dodávať, že privilegovaným 
miestom stretnutia s Kristom reálne 
prítomným je slávenie Eucharistie 
(ktorej vnútornú štruktúru zrkadlí aj 
rozprávanie o stretnutí Vzkrieseného 
na ceste do Emáuz: liturgia slova a
liturgia obety).

Na začiatku duchovnej cesty jed-
notlivca je správne vidieť Ducha Svä-
tého ako aktívneho činiteľa, keďže 
Duch človeku zjavuje Božie hlbiny 
(1 Kor 2, 10), ukazuje človeku, čo je 
hriech, spravodlivosť a súd (porov. Jn 
16, 8), pripomína všetko to, čo Kristus 
učil a konal (Jn 14, 26). Avšak Duch 
cez milosť pôsobí na celej duchov-
nej ceste človeka od konverzie až po 
život v posväcujúcej milosti. Dekrét 
Tridentského koncilu o ospravedlne-
ní detailne opisuje účinkovanie mi-
losti vo všetkých fázach duchovného 

života. Náukový dokument učí, že 
človek pod vplyvom milosti prijíma 
najskôr vieru na základe počutia (fi-
des ex auditu), v dôsledku toho po-
važuje Božie zjavenie a Božie prísľuby 
ospravedlnenia bezbožných cez Kris-
ta za pravdivé, je otrasený pozna-
ním svojej hriešnosti a strachom pred 
Božou spravodlivosťou, ale zároveň 
dôveruje Božiemu milosrdenstvu, za-
čína milovať Boha, získava odpor 
k hriechu, je pripravený na pokánie 
a obrátenie, prijíma sviatosť krstu 
a začína žiť nový život zachováva-
júc Božie prikázania.19 Duch tou istou 
milosťou sprostredkúva ospravedlne-
nie a obnovenie vnútorného života, 
komunikuje dary milosti, ktoré robia 
človeka svätým, spravodlivým, Bo-
žím priateľom, dieťaťom a v Kristovi 
dedičom večného života. Duch ďa-
lej spôsobuje, že v ospravedlnenom 
človeku v sile Božej milosti dochá-
dza k jej rastu, ktorý smeruje k väč-
šej a intenzívnejšej blízkosti k Bohu, 
a to cestou boja proti pokušeniam 
a sebectvu vo vnútri a konaním dob-
rých skutkov navonok.20 Je teda zrej-
mé, že Duch, ktorý dáva impulz vôli 
človeka, ho vedie od konverzie až po 
zavŕšenie života v Bohu, ktorý je da-
rom milosti i odmenou za zásluhy.21
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Majúc na zreteli celú šírku účin-
kov Ducha Svätého22 nie je správne 
jeho účinky redukovať na vyvolanie 
akéhosi existenciálneho otrasu (im-
pulzu ku konverzii), s ktorým je spo-
jená distribúcia chariziem. Rovnako 
ani spiritualitu nemožno zúžiť na 
náuku o charizmách a ich zakúšaní či 
praktizovaní s cieľom budovať novú 
– charizmatickú, čiže v podstate ne-
inštitucionálnu Cirkev, ktorú napro-
jektovala liberálna exegéza a teológia 
so svojou ideologicky modifikovanou 
kristológiou.

Duchovnú stavbu, v ktorej stre-
de stojí zážitok Ducha – pre svoju 
zakliesnenosť v emočnej zmyslovosti 
a pre značne redukovanú pneuma-
tológiu – je s ohľadom na tradíciu 
veľkých spirituálnych rodín len ťaž-
ko možné zaradiť do zoznamu au-
tentických spiritualít. Celkom určite 
je to dané i tým, že pentekostálnym 
duchovným konštrukciám chýba ma-
riologická dimenzia, ktorá nie je ľu-
bovoľným prvkom spirituality, ale je 
jej základná forma, niečo ako „sväté 
jadro“ alebo „kmeňová bunka“ spiri-
tuality Cirkvi.23 Totiž mariánska spi-
ritualita (ktorá má svoje bohaté de-
jiny a ktorá sa v minulom storočí
významne rozvíjala pod vplyvom 
encykliky Jána Pavla II. Redemptoris 
mater z roku 1987), sa chápe ako 
komplexná a celistvá kresťanská spi-
ritualita v zmysle „fragment reprodu-
kujúci celok“. Mariánska spiritualita je 
„identická s ekleziálnou spiritualitou“ 
(H. U. von Balthasar), je „základnou 
formou veriacej existencie“ (A. Zie-
genaus), je „prirodzený prostriedok 
prežívania autentickej kresťanskej 
spirituality“ (E. Llamas-Martínez), je 
„vlastnou kresťanskou spiritualitou 
žitou v globálnosti lásky, konania, za-
svätenia sa Bohu-Trojici“ (A. Amato).

Tým, že mariánska spiritualita je de 
facto celou kresťanskou spiritualitou, 
je v nej evidentná dimenzia trojičná, 
ekleziálna, antropologická, praktická, 
liturgická, sviatostná.24 Preto rezer-
vovanosť pentekostálnych kresťanov 
voči Márii a mariológii, ktorá sa zdô-
vodňuje striktným kristocentrizmom 
(prípadne pneumatocentrizmom) 
vystavuje stúpencov pentekostaliz-
mu riziku upadnutia do spirituálnej 
aj teologickej jednostrannosti v du-
chu myslenia cirkevných otcov, ktoré

vyjadril nemecký teológ Hugo Rah-
ner: „Jasne si uvedomujeme, odkiaľ 
pramení historicky taká presne zisti-
teľná a jednako vždy nová, zvlášt-
na skutočnosť, že každá heréza
konzekventne dospeje k popieraniu 
Pánovho vtelenia, začínajúc popie-
raním nábožnej úcty jeho svätej Mat-
ke a popieraním tajomstva panenstva 
v Cirkvi. Kde nie je prítomná Ježišova 
Matka, tam nie je svadba. Lebo ona 
je veľká Žena, ktorá popiera všetky 
bludy.“25 Z toho vyplýva, že Mária 
nemá byť „pentekostalizovaná“, ale 
pentekostálna forma duchovného 
života a teológie má byť dôsledne
formovaná Máriou – Matkou Cirkvi.

Mária ako „syntéza celého kresťan-
ského tajomstva“, „mikrodejiny spá-
sy“ či „časť reprodukujúca celok“26 
katolíckej spirituality umožňuje ob-
javiť heterodoxné prvky prítomné
v pentekostalizme pochádzajúce 
z doktrinálne rozkolísaného (nekato-
líckeho, prípadne nekresťanského) du-
chovného prostredia, ako aj interpre-
tovať a kreatívne rozvinúť tie prvky, 
ktoré patria do spoločného kresťan-
ského dedičstva v zhode s Tradíciou 
i potrebami doby. Len takto sa dajú 
vyvážiť mnohé viacnásobne potvr-
dené rizikové tendencie pentekos-
tálnej religiozity (emocionalizmus, 
zážitkovosť, subjektívna interpretácia 
Svätého písma, nevtelený spiritua-
lizmus, deformovaný ekumenizmus, 
elitárstvo27 či subjektívne tvorený zá-
kon viery a zákon modlitby). Pan-
na Mária, ktorá je syntézou kato-
líckej doktríny a tiež komplexným 
vzorom duchovného života (čiže 
cirkevnej spirituality) je prevenciou 
a cestou k prekonaniu vieroučných 
a spirituálnych vychýlení pentekos-
talizmu.28 Je zrejmé, že len touto 
cestou je možné „projekt“ zážitkovej 
pentekostálnej duchovnosti, ktoré-
mu v doterajšej „nemariánskej“ po-
dobe nie je možné uznať status 
spirituality, „transformovať“ na au-
tentickú spiritualitu vedúcu k svä-
tosti uprostred Cirkvi ako commu-
nia sanctorum.      

ĽUBOMÍR HLAD
Foto: archív

(Tento príspevok je výstupom rie-
šenia projektu APVV-17-0158 s ná-
zvom Perspektívy vývoja súčasnej re-
ligiozity na Slovensku.)
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RECENZ IA

V roku, ktorý možno ešte stále po-
važovať za nedávny (2016), vyšli čes-
ké preklady dvoch amerických kníh 
kritických voči scientológii. Zhodou
okolností obe vyšli v origináli tiež 
v jednom roku – 2013. Avšak ich
prístup k téme je úplne odlišný.

JENNA MISCAVIGE HILLOVÁ
(V SPOLUPRÁCI S LISOU PULITZEROVOU):
K nevíře: Můj tajný život uvnitř 
Scientologické církve a drama-
tický útěk
(Aktuell, Bratislava 2016, 392 s.)

Keď som v auguste v predajni lac-
ných kníh žiadal titul K nevíře za 
99 Kč (pôvodne 399 Kč), niekoľko 
kníhkupcov ho hľadalo v zadných ra-
doch regálov, kam zákazníkovo oko 
ani nedovidí. Áno, táto kniha osta-
la trochu neviditeľná. Rodné priez-
visko autorky – Miscavige – je totiž 
Čechom neznáme. Naopak, v Spo-
jených štátoch je spoločenským aj 
obchodným lákadlom. Je to totiž aj 
priezvisko Jenninho strýka Davida 
Miscavigea (nar. 1960), ktorý stojí
na čele scientologického hnutia. 
A pretože sa o tomto náboženskom 
spoločenstve hojne píše v amerických 
bulvárnych médiách, je Miscavige 
známy v podobnej miere ako ďalšie
desiatky scientologických celebrít na 
čele s Tomom Cruisom a Johnom Tra-
voltom. Scientológiu (a taktiež Mis-
cavigea) tak prepiera americký bulvár 
takmer denne.

Jenna Miscavigeová je typický 
apostata v zmysle, ktorý tomuto slo-
vu prisúdili religionisti zaoberajúci 
sa novými náboženskými hnutiami: 
bola veľmi aktívnou scientologičkou 

(a dokonca členkou elitného zboru 
zvaného Sea Org), organizáciu opus-
tila a stala sa bojovníčkou proti nej. 
Stála pri zrode veľmi úspešného fó-
ra diskusií a skúseností ľudí, ktorí vy-
rastali v prostredí scientológie a kto-
rí sa tým cítia byť znevýhodnení či
dokonca poškodení. Toto fórum sa 
nazýva Ex-Scientology Kids.

Kniha je však oveľa lepšia, než
by bolo možné z bulvárneho pre-
triasania mena Miscavige a z bojo-
vého angažmánu autorky očakávať. 
Je skutočne prekvapivé, že Jenna 
dokázala opísať svoje detstvo a do-
spievanie v kolektívnych zariadeniach 
nesmierne náročného Sea Orgu bez 
nenávisti, často dokonca s ocenením. 
Opis je veľmi vecný, podrobný, pri-
merane emotívny, ale prevládajúcou 
emóciou nie je hnev ani sklamanie 
(ako to u apostatov býva), ale skôr 
smútok z odlúčenia od rodičov i sú-
rodencov, z narušovania priateľstva 
neustálymi presunmi i z nepochope-
nia a z nedôvery, ktorej musela pre 
svoje meno a príbuznosť s najvyšším 
šéfom čeliť. Nezaujato oznamuje sku-
točnosti, ktoré by určite mohli byť 
(a taktiež často sú) bulvárne pre-
triasané: to, že členovia Sea Orgu
nesmú mať deti (a ženy podstupu-
jú potraty); to, ako sú tvrdo tresta-
ní dlhodobou ťažkou fyzickou prá-
cou v tzv. rehabilitačných programoch;
to, že členovia Sea Orgu nesmú po-
užívať mobilné telefóny ani televíziu

„Scientológia je podfuk“, hlása je-
den z transparentov protestu hnutia
Anonymous v Dubline v marci 2011.


