Jakou Alianci budeme mít?
Ozval se návrh, aby jméno Evangelické aliance
bylo změněno na Evangelikální alianci. Pojem
evangelikální pronikl i do naší jazykové oblasti z
oblasti anglo-americké, kde "evangelical" byl
původně prostý překlad slova "evangelický". Tak
např. v USA vznikla 1934 "Evangelical and
Reformed Chruch" spojením "Reformed Church"
a "Evangelical Synod of NA". Mezitím však slovo
"evangelikální " vyjadřuje široké spektrum
křesťanů, kteří dosvědčují osobní zkušenost
spásy, zdůrazňují autoritu Bible a jsou aktivní v
evangelizaci a misii. Báze EA z roku 1972 dnes
spojuje křesťany tohoto zaměření v církvích typu
"lidového" i "svobodného" až po církve a hnutí
letniční a charismatické.
Evangelická aliance vyrostla z této
probuzenecké spirituality a kořenů před 152 lety,
jak jsme si připomenuli předloni; křesťané se v ní
spojili k modlitbám za probuzení v církvích a za
misii. Postupně z týchž kořenů vznikly i YMCA,
YWCA, Svaz křesťanských studentů, Biblické
společnosti aj.
Za návrhem přejmenovat Evangelickou
alianci na Evangelikální je snaha přihlásit se
jednoznačně k této linii na základě zmíněné báze.
"Lidové" církve, které se hlásí k rozšířené Pařížské
bázi z roku 1961, jež má stručnější, i když stejně
trojiční obsah, přistupují k některým bodům báze
opatrněji, ale i v nich jsou skupiny "evangelikálně
orientované". EA je jim blízká, ale zamýšlené
místní rady v naší zemi zatím nezakládají, neboť
respektují tradici a práci místních odborů
Kostnické jednoty.
Nové jméno pro Alianci by mohlo mít
některé klady: přesahuje hranice konfesí. Ve
Velké Británii jádro EA tvoří vedle členů
svobodných církví z velké míry příslušníci církve
anglikánské, za členy přijímají i katolíky. Na

Slovensku je za "evangelikála" považován i
římskokatolický biskup Baláž, který se tomuto
označení nebrání. U nás má evangelikální rysy u
katolíků hnutí charismatické obnovy. Někteří by
se nebránili označení za "evangelikální", pokud by
jeho náplň mezi námi pozitivně zdomácněla.
Jsou však i důvody, které spíše hovoří pro
zachování jména Evangelické aliance. I
evangelikální církve se považují za evangelické či
protestantské, tedy vzniklé z reformace.
Rakouská EA nedávno bránila tzv. svobodné
církve proti obvinění, že se neprávem považují za
evangelické, nebo že jde dokonce o sekty.
Ostatně německá ani Rakouská EA zatím
nepomýšlejí na přejmenování "Evangelikale
Allianz". Pojem "evangelikální" je rozšiřující i
zužující. Navíc v němčině pojem "evangelisch" je
blízký i katolíkům, kteří používají výraz
"evangelische Rate" ve významu "evangelijní
rady". Ověřuji si ovšem, že v našem církevním
prostředí je pojem "evangelikální" synonymem
pro kdejaký fundamentalismus, od něhož se
evangelikálové sami distancují. Problémem je
také, že pojem "evangelický" má též charakter
nekatolický či dokonce antikatolický. V Německu
se někteří představitelé evangelické církve
vzhledem k určité "novoliberální" infiltraci
nebrání označení za evangelikály.
Bylo by možné i na stránkách našeho
Evangelického týdeníku otevřít rozhovor o tom,
jak se v našich evangelických církvích přijímá
pojem "evangelikální" a pro jaký název by se
Aliance
vzhledem
k
svému
zaměření,
nadkonfesijnímu a přece i vymezujícímu, měla
rozhodnout?
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