
Nová náboženská hnutí II. 
 
Mormoni (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů) 
 
Vznik: 
 
     Zakladatelem je Joseph Smith (1805-1844). Na jaře roku 1820 měl vizi, během níž se se mu 
zjevili Bůh a Ježíš Kristus. Ježíš Smithovi řekl, že všechna vyznání jsou mu trnem v oku a jsou 
prohnilá. R. 1823 měl Smith další důležitou vizi – zjevil se mu anděl Moroni a upozornil ho na zlaté 
desky a urim a thumim (dva kameny ve stříbrné arše). Pomocí nich získal „prorocké brýle“ a dokázal 
rozluštit nápisy na zlatých deskách.1 Po dvou dalších zjeveních Moroni „brýle“ i desky Smithovi 
odňal. Konečně se roku 1829 zjevil Smithovi Jan Křtitel a předal mu Áronovo kněžství. Církev byla 
založena v roce 1830. Zprávy o mnohoženství přivedly Smithe a jeho bratra do vězení, tam byl také 
v roce 1844 zavražděn spoluvězni. Vedení převzal Brigham Young, který byl zvolen za nového 
proroka a v roce 1847 odešel s asi 15000 následovníky k Velkému solnému jezeru, kde založil 
mormonskou říši (dnes Utah) s hlavním městem Salt Lake City. Roku 1852 zavádí Young na základě 
zjevení polygamii, která je zrušena až v roce 1890. 
 
Kniha Mormon: 
 
Necelé tři roky před svou smrtí prý Smith řekl: „Řekl jsem bratřím, že Kniha Mormon je nejpřesnější 
a nejpravdivější ze všech knih, je úhelným kamenem našeho nábožensství a zachováváním jejích 
přikázání se člověk dostane blíže k Bohu než prostřednictvím jakékoli jiné knihy.“ 
 

- základní náboženský text, křesťanská církev po Ježíšově smrti odpadla od pravé víry, skutečné 
Ježíšovo učení pouze v knize Mormon 

- 15 částí 
- mormonské dějiny od r. 600 do r. 421, zprávy o dřívějších obyvatelích severoamerického 

kontinentu (trojí stěhování národů z Palestiny do Ameriky kolem r. 600 př. Kr.; dva kmeny – 
Nephité (+) a Lamanité (-) – bitvy), Ježíš po svém ukřižování a zmrtvýchvstání navštívil 
tehdejší americké obyvatele – kmenu Nephitů předává učení. Lamanity bůh proklel a potrestal 
je tmavou pletí. Poslední z nefitských proroků byl Moroni, jenž skryl zlaté desky a později se 
Smithovi zjevil jako anděl Moroni. 

- text byl údajně po vyvraždění všech Nephitů uschován do schránky v zemi na hoře Cumorah a 
nalezen až v 19. stol. J. Smithem 

 
Další knihy: 
 
Nauky a smlouvy – sbírka vidění J. Smitha, církev bude vedena tzv. žijícím prorokem a jeho dvěma 
poradci. Hierarchicky níže stojí výbor dvanácti mužů, tzv. apoštolové a sedmdesát; dále určeno dvojí 
kněžství: Áronovo – opravňuje k udílení křtu, Melchisedekovo – opravňuje mj. k udílení Ducha 
svatého. Předpisy o jídle – např. zákaz pití horkých nápojů (interpetuje se jako káva a čaj), zákaz 
tabáku, doporučeno omezení masa. Tři typy království  - nebeské (pro spravedlivé mormony, setkání 
s Kristem, sami se stanou bohy), pozemské (pro dobré lidi, kteří odmítli být mormony), podzemské 
(nežili dobře a nezachovávali boží přikázání). Zvláštní místo u satana čeká na ty, kteří poznali pravdu, 
ale odpadli od ní. Mnohoženství vychází z této knihy, ačkoliv je kniha Mormon zakazuje, dnes se na 
konci tiskne tzv. Manifest. 
 
Drahocenná perla – čtyři části, z nichž je nejzajímavější asi Kniha Abrahamova, která byla údajně 
přeložena z egyptských hieroglyfů samotným Smithem a text se nám na rozdíl od knihy Mormon, 
kterou anděl Moroni odnesl do nebe, zachoval.. Z 46 egyptských znaků tu dokázal vykouzlit příběh 
Abrahama (konflikt s egyptskými kněžími a zázrečné zachránění od Hospodina). Ve skutečnosti – tzv. 

                                                           
1 Kniha Mormon IX-XIII. 



Kniha dýchání – egyptský pohřební text. Zcestná i interpretace obrazů. V dalších částech Drahocenné 
perly události z Mojžíšova života aj. a důležitých třináct článků víry. 
 
Bible – slovo boží jen pokud je správně přeložena, během staletí došlo ke korupci textu, proto opravy, 
které byly zjeveny Smithovi 
 
 
 
 
Jiné: 
 
misie – zásadou je, že mladí muži ve svých devatenácti letech odcházejí na dva roky na misii.. 
Mormonské dívky- pokud se tak rozhodnou – nastupují v jednadvaceti letech na osmnáct měsíců. 
Intenzivní jazykové vzdělávání. 
chrámy – přes 100 chrámů. Vzhledem ke sto miliónům členů málo. Proč? Neslouží totiž 
k pravidelným bohoslužbám (k tomu modlitebny), ale spjaty se třemi událostmi: 

1) zasvěcovací obřad 
2) „zpečetění“ manželských párů 
3) křest za mrtvé (srov. Ko 15)    →  člověk se i po smrti může stát mormonem, je třeba znát 

jméno, datum narození a úmrtí, podzemní archiv (International Genealogical Index) – 
zhruba dvě miliardy lidí. 

 
svobodné zednářství a mormoni 
 
Učení: 
 
důležité shrnutí: Studium článků víry z r. 1899 
 
Bůh – viz první článek víry. Trojice má blízko k triteismu. Otcem Ježíše je Elohim a Maria, 
v některých písních se uvádí i matka před vtělením – to je tedy další božská postava. Bůh má hmotné 
tělo. Člověk se může stát bohem, množství bohů je tedy potenciálně neomezené. 
Spása – viz druhý článek. Všichni lidé budou trestáni za své hříchy, nikoli za hřích Adamův, jde tedy 
o výhrady vůči tzv. dědičnému hříchu. Základem spásy je Kristova oběť. Konkretizací je dodržování 
zákona a nařízení. 
Křesťanství – vidí jako sektu, resp. řadu vzájemně se napadajících sekt 
    
U nás: 
 
1884 – Thomas Biesinger (Utah) – nebylo mu dovoleno veřejně kázat, vstupoval proto do náhodných 
rozhovorů s lidmi, nakonec pokřtil Antonína Justa, který ho udal úřadům, Biesinger byl uvězněn. 
 
Haré Kršna (Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny /ISKCON/) 
 
Vznik: 
 
     ISKCON založil v roce 1966 Ind Abhaj Čaran Dé (1895-1977), který byl znám jako „jeho božská 
milost“ A. C. Bhaktivédanta (= ten, kdo poznal že bhakti /oddaná služba bohu/ je vědění/ Svámí (= 
hinduistický učitel) Prabhupáda (= ten, u jehož nohou sedají mistři/. Ve svým 69 letech odjel do 
Spojených států (s osmi dolary v kapse), kde získal oblibu především mezi hippies. Vydává časopis 
Back to Godhead. K jeho příznivcům patřil např. beatník A. Ginsberg či G. Harrison (nahrál písně 
věnované Kršnovi a věnoval mu peníze ze svých koncertů). Znalec sanskrtu. Je mu přisuzováno takřka 
božské postavení. V r. 1966 založil  ISKCON. Po jeho smrti se vedení ujalo jedenáct následníků. 
 
 
 



 
Učení a praxe: 
 
     Cílem je rozšiřovat starou indickou moudrost obsaženou v Bhagavadgítě – ovšem v interpretaci 
Prabhupády (Bhagavadgíta – taková, jaká je), druhé důležité dílo je Šrímad-Bhágavatam. Kršnovi je 
třeba sloužit s plnou oddaností (bhakti). Je třeba činit duchovní pokroky a bránit se materialismu, který 
ovládá většinu. Jedná se vlastně o určitou podobu višnuismu. Bůh Višnu je uctíván v jednom z jeho 
vtělení (avátarů) – Kršnovi.2 Důležitou roli hraje zpěv mahámantry („Haré Kršna, haré Kršna, 
Kršna Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, haré Ráma, Ráma Ráma, haré haré“) /Haré = tvořivá energie, 
Ráma = jiné jméno pro Kršnu/. Podle této praktiky dostalo hnutí své populární jméno. Vedle toho je 
důležité uctívání bohů – jsou jim přinášeny potraviny, kadidlo, květiny atd. Dvakrát denně se uctívá 
keř tulsi (indická bazalková křovina), který má údajně božský původ Vyznavači Kršny si váží i Ježíše 
(někdy pokusy spojovat Kršna a Kristus). Bible je zdrojem inspirace. Praphupáda doporučoval říkat či 
zpívat mahámantru za pomoci růžence o 108 kuličkách, a to šestnáckrát denně (tj. celkem 1728*). 
Oddanost Kršnovi se v praxi projevuje oddaností duchovnímu učiteli, který může svého adepta vést 
k probuzení božského vědomí a vysvobození z koloběhu rození (samsára). Karma se dá vylepšit 
právě oddanou láskou ke Kršnovi. Následovníci Kršny vzhlížejí k obecenství s Kršnou (v jednom 
z mýtů si Kršna oblíbil dívku Rádhu, s níž měl dlouhý milostný vztah a která se stala jeho chotí; jde o 
symbol vztahu mezi bohem a člověkem). Čím je Kristus křesťanům, tím je Kršna kršnovcům – 
osobním spasitelem. Ve védách a upanišadách se Kršna objevuje jen málo. V hinduistických 
legendách je Kršna často svůdcem žen, ukrývá šaty děvčatům, když se koupají atd. To je v protikladu 
k askezi, jež je vyžadována po jeho stoupencích v kršnaismu ( brzké vstávání, studená sprcha, spánek 
na tvrdém lůžku atd.). Dnes dochází k liberalizaci. Mezi důležité atributy patří modrá pokožka – 
modrá symbolizuje v hinduismu božství. V Bhagavadgítě je vozatajem a učitelem Ardžuny. 
 
Organizace: 
 
Přísně reglementovaný život – služba v chrámu, zpěv mantry, četba posvátných spisů, prodej literatury 
atd. V okamžiku vstupu (?) do hnutí dostává každý člen nové jméno – symbol odklonu od 
dosavadního světa (srov. mnišství). Veškeré jednání a konání má být zasvěcené Kršnovi. Důležité jsou 
čtyři zásady: zákaz masa, ryb a vajec; zákaz omamných prostředků (drogy, káva, čaj, tabák); zákaz 
předmanželské sexuality (manželství není doporučováno, více se cení celibát; manželé spí v komunitě 
odděleně a mohou se stýkat na povolení představeného většinou jednou měsíčně); zákaz sportu a 
hazardních her jakéhokoliv druhu. Středisko hnutí je v Los Angeles, u nás na farmě u Benešova a má 
několik veřejných vegetariánských jídelen. 
 
Jiné: 
 
prasáda(m) – jídlo obětované Kršnovi (6* denně), jedině povolené pro oddané Kršnovi, ostatní 
považované za zabití (i rostlina!) 
 
Vnější rysy: 
 
sikha (copánek vlasů na jinak oholené hlavě) – po šesti měsících v komunitě + nové jméno a tajnou 
formulku (mantru) 
dótí (oblečení mužů) 
sárí (oblečení žen) → vyholená hlava mužů a splývavá roucha žen mají oddané chránit před tělesnými 
vášněmi 
 
 

                                                           
2 V indickém hinduistickém panteonu tři významní bohové: Brahma, Višnu a Šiva → stvoření, zničení a 
udržování. U boha Višnu se často vypočítává deset avátarů, např. Matsja – ryba, Kúrma – želva, Varáha – kanec 
apod. Kršna je osmý avátara. Jeho uctívání někde vzrostlo natolik, až převýšil samotného Višnu (→ Šrí Kršna 
Čaitanja Maháprahbu /*1486/). Čaitanjova sekta kršnaismu vzkvétala v Bengálu a severovýchodní Indii. 



 
Svědkové Jehovovi: 
 
Vznik:  
 
 V první pol. 19. stol. prochází Amerikou určitá vlna náboženského vzrušení – cestující kazatelé atd. 
Jedním z nich byl i William Miller, který ohlašoval příchod Ježíše (parúsii, adventus → adventisté) na 
roky 1843-1844.3 Jeho stoupenci – adventisté rozdávali majetek, odcházeli do hor atd. Po nesplnění 
předpovědi přišlo zklamání. Sám Miller přiznal, že se mýlil. Došlo k rozštěpení hnutí. Jako jediná 
životaschopná linie se ukázala skupina adventistů sedmého dne. Jinou drobnou skupinu tvořilo hnutí 
Půlnoční křik, které přesunulo datum očekávání na léta 1873 či 1874. Právě tou byl ovlivněn Charles 
Taze Russel (1852-1916), který je považován za zakladatele Svědků. Skupina, kterou vytvořil v r. 
1970 se ovšem jmenovala Badatelé bible. Přišlo další zklamání → neviditelný příchod. Russelova 
skupina se plně osamostatňuje, vydává časopis  Siónská strážná věž. Začínají kolem něj vznikat další 
kroužky – tzv. Mezinárodní badatelé bible. Russel píše Scripture Studies, které považuje jako klíč 
k porozumění bibli. Sám řekl:“Nejen, že zjišťujeme, že lidé nemohou pochopit boží plán studiem 
pouhé bible, ale zjišťujeme také, že když někdo odloží Scripture Studies, dokonce i když je už používal, 
i když se s nimi již seznámil, i když je už deset let četl – jestliže je odloží, ignoruje je a zabývá se pouze 
biblí, i když už rozuměl bibli po deset let, naše zkušenost ukazuje, že se za dva roky ocitne v temnotě. 
Na druhé straně, kdyby četl pouze Scripture Studies s jejich odkazy a nepřečetl ani stránku z bible jako 
takové, byl by po dvou letech ve světle, protože by měl světlo písma.“ Vedle data Kristova 
neviditelného příchodu hlásal Russel i datum viditelného konce světa – rok 1914. Po opětném 
nevyplnění data dochází ke krizi, ale hnutí křísí  J. F. Rutherford, ponusuje na rok 1918, pak 1925 
(kniha: Miliony teď žijících nikdy nezemřou) a buduje organizační strukturu. Za jeho vedení byl 
v roce 1931 přijat nový název:  Svědkové Jehovovi. Hlavním nástrojem jeho vedení se stala Strážná 
věž, která je považována za normativní. Je vydávána brooklynským ústředím svědků. Hlavně jeho 
zásluhou se stala ze Svědků světová oganizace. Rutherford si sám dal titul Judge (soudce). Před svou 
smrtí stačil svěřit vedení hnutí třem mužům: Nathanu Homeru Knorrovi, Haydenu Cooperu 
Covigtonovi a Fredericku Williamu Franzovi. Za předního z nich určil Knorra, který vypracoval 
složitý systém celoživotního vzdělávání, které umožnilo Svědkům lépe diskutovat. Dostalo se jim i 
základního biblického vzdělání. Dal dohromady i exkluzivní školící středisko v Brooklynu – 
Misionářskou školu Gileád.  Dochází také k překladu bible (účelovému) – svůj dnešní překlad 
Svědkové nazývají Překlad nového světa. Knorr byl více než Rutherford nakloněn kompromisům – 
např. tolik neútočil na většinové církve. Známá je též tzv. mexická aféra (Malawi kontra Mexiko). 
V první pol. 60 let dochází k zpomalení růstu členské základny. Opět pomáhá hlásání nového data 
parúsie. Lidé opět opouští svá zaměstnání, nechávají pustnou domy, přestávají platit pojištění atd. 
Úspěch kampaně je obrovský, např. v roce 1974 bylo 298 000 nově pokřtěných. Po dalším lapsu bylo 
stanoveno jako chybné výchozí datum. Začala být pociťována nutnost změnit organizační struktury. 
Po roce 1976 tak dochází k silnému omezení pravomocí předsedy, ustanovení šesti výborů (na způsob 
ministerstev) atd. Byly požadovány i změny ve věrouce a jedním z návrhů bylo, aby hnutí vyznalo, že 
se v předpovědi mýlilo. Tento návrh však přijat nebyl. Další prezidenti: Franz, Henschel.   
  
Učení: 
 

- velkou roli hraje stále rok 1914, v kterém měl být Ježíš dosazen jako král v nebi a bude 
kralovat se 144 tisíci vyvolenými – pouze těchto 144 tisíc „Kristových bratří“ zdědí s Kristem 
nebeské království. Všichni ostatní, kteří stojí na straně Boží (na straně Svědků) budou na 
věky žít v ráji na zemi.  

- popření Trojice – je nebiblická a pohanská, původcem trojičního učení je satan 
- popření existence pekla 

                                                           
3 Podle adventistického kazatele Frooma existují tři reakce na „špatný výpočet“: 1) Vyvodí se ponaučení, že 
taková data není možno spolehlivě určovat (nejméně časté) 2) Prohlásí se, že co do počtu let byl výpočet 
správný, ale chybný byl výchozí bod 3) Výpočet i výchozí bod byl správný, ale událost byla špatně 
interpretována. 



- Duch sv. není osoba, ale Boží činná síla 
- popření Ježíšova božství a vzkříšení v těle, Ježíš byl vzkříšen jako duch (umožnění 

neviditelného příchodu) po smrti na kůlu (ne na kříži) 
- vykoupení je možné skrze Krista, který je vlastně archandělem Michaelem; nemá být tedy 

uctíván 
- častý protikřesťanský, zejm. protikatolický postoj (kat. církev – babylónská nevěstka) 
- odmítání transfúze 

 
 
  


