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Kláštery a klášterní tradice definují podstatu etiopské křesťanské 

tradice. Kláštery plnily a plní širokou škálu úloh v Etiopii.1 Podle někte-
rých údajů je v Etiopii na 1 046 klášterů.2 Etiopská klášterní tradice bu-
dovala na principech, které ovlivnily i ostatní východokřesťanský svět. 
Snad si etiopská tradice zachovala i prvky židovských společenství, kte-
rá existovala v době židovského helénismu a která zcela jistě ovlivnila 
pozdější vznik křesťanské klášterní tradice. Podle mého názoru lze vy-
mezit kontinuitu mezi etiopskou klášterní tradicí spolu s koptskou kláš-
terní tradicí až k různým židovským, ale i egyptským společenstvím, 
která se v době helénismu začala objevovat na Blízkém východě. Roz-
hodně se nedá říci, že se klášterní tradice z ničeho nic objevuje v Etiopii 
příchodem zmíněných „Devíti světců“ anebo teprve ve 4. či 5. století. 
Samozřejmě příchod „Devíti světců“ mohl stimulovat klášterní tradici 
v jistých kenoviálních či jiných rozměrech, ale už předtím musela existo-
vat kontinuita s dřívější duchovní tradicí, o čemž svědčí celá řada zají-
mavých prvků uvnitř etiopské klášterní tradice.  

Existuje stereotyp, že etiopské kláštery jsou méněcennější formou 
koptské tradice, což je naprosto nepřesné. Etiopské kláštery obohatily 
křesťanskou tradici v mnoha ohledech. Dá se dokonce říci, že jako jediné 
zachovaly prvotní křesťanskou asketickou tradici až do dnešních dnů. 
Etiopská klášterní tradice je jakýmsi živým muzeem prvotního křesťan-
ství. Tak jako řeckou, i etiopskou klášterní tradici charakterizuje smysl 
pro nevyzpytatelnost, pro duchovní svobodu, která souvisí s důrazem 

1 O etiopské klášterní tradici existuje celá řada děl. Například za italské okupace napsaná 
kniha Úplné pravidlo klášterního života od Abuny Filipa, Addis Ababa 1969; Sidik, M. – 
Hajimanot, B., Příručka k Spravedlnosti, Kultura Víry (Culture of Faith), Addis Ababa 1988; 
Hajmanot, S., Meč Víry; M. B. Gezauw, Addis Ababa 1960. 
2 Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 4.  
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na Ducha Svatého. Duchovnost v Etiopii se neurčuje dopředu a ani její 
průběh. Toto souvisí s celkovou mentalitou křesťanského Východu, kte-
rá má averzi vůči plánování, umělým systémům, ale nechává vše na 
konkrétním vztahu k Bohu.  

Tak jako byzantské kláštery, i etiopské kláštery na první pohled 
působí dojmem jednotvárnosti duchovního života. Silný důraz na litur-
gický a modlitební život, který byl v západní klášterní tradici později 
pomalu nahrazován specializací na určitou činnost, tvoří jádro etiopské 
klášterní tradice. Nicméně i důraz na nepřetržitý liturgický život umož-
nil jistou specializaci. Některé kláštery například směřovaly k činnosti, 
jež vedla k interakci s jinými náboženstvími, a soustřeďovaly se na mi-
sijní činnost, jako tomu bylo například v provincii Šoa. V provincii Gon-
dar měly zase kláštery spíše asketicko-kontemplativní charakter. V ob-
lasti východního Godžamu existoval tradiční, na místní specifika orien-
tovaný klášterní život.3 V současnosti existuje fenomén městského kláš-
terního života, který byl způsoben nástupem jednak komunistické moci, 
která kláštery na vesnicích přímo i nepřímo likvidovala, ale i kvůli jiným 
faktorům. 

I literatura z mnišského prostředí vyjadřuje specifika etiopské kláš-
terní tradice, která se vyhýbá systémovosti a teologické předurčenosti. 
Exegetická metoda, která souvisí s exegetickou tradicí judaismu, kladla 
důraz na spontánnost projevu, na bohatství obrazu, alegorie a symboli-
ky. Metoda interpretace a její zákonitosti neměly předem určené princi-
py a zákony. Podobnost s imaginativní rabínskou exegetickou tradicí je 
nápadná. Souviselo to i s pojetím mnišského života jako celku, kdy du-
chovní inspirace byla součástí neustálého rozhovoru s Bohem.  

Tak jako v Byzanci, i etiopské kláštery tvořily páteř vzdělanosti 
a všestranného kulturního rozvoje v zemi. Kláštery nabízely mimo jiné 
i útočiště pro aristokraty a jiné osobnosti. Takto se do kláštera uchýlil 
i Takla Gijorgis. Zázraky, divy a světci rovněž sehrávali klíčovou roli při 
rozvoji státu. Až do devatenáctého století kláštery nabízely vzdělávání 
v tradičním kurikulu. Mnoho klášterů a církevních komplexů bylo také 
vnímáno jako imitace Jeruzaléma. V tomto ohledu nejznámějšími příklady 

3 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethio-
pia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews 
(nepublikovaná disertační práce), 2005, s. 22. 
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jsou klášter Walidaba anebo chrámový komplex v Lalibele. 
Etiopská tradice v lecčems připomíná klášterní tradici, jak se rozví-

jela v Palestině, jak ji popisuje Cyril.4 Tam, stejně jako v Etiopii, kláštery 
neměly vždy velkou zásobu knih, neboť knihy byly drahé a těžko do-
stupné. Cyril (ze Skythople) naznačuje, jaké asi knihy byly dostupné 
v klášterech Judské pouště. Zdá, se že existoval větší počet knih, který 
souvisel se životy světců, tedy žánrem, který byl zvláště důležitý pro 
formaci mnichů. Zdá se, že v klášterních knihovnách v této oblasti bylo 
pramálo teologických a filosofických děl.5 

Pro Cyrila ze Skythopole, ale i pro etiopské myšlení, jde asketismus 
ruku v ruce se správným doktrinálním postojem. Například Theodosius, 
o kterém hovoří, se vyznačoval třemi ctnostmi. Jednou z nich byla „veli-
ce horlivá (ἀκριβεστάτην) askeze s opravdovou a ortodoxní vírou od 
mládí až po stáří.“6 Další ctností byly pohostinnost a ustavičná modlitba. 
Tradičně i v Etiopii nebyly doktrinální postoje izolovány od celkové 
duchovní formace. Tedy doktrinální postoj odpovídal duchovní úrovni 
a naopak. Jinými slovy, člověk nemohl být dobrým teologem a zároveň 
na nízké duchovní úrovni.  

Prostředí zcela jistě sehrávalo vliv na to, jak a jakým způsobem se 
klášter rozvíjel. Tuto skutečnost mnohdy opomíjejí současné studie. Na-
příklad v Egyptě se mniši museli soustřeďovat blízko řek anebo oáz 
ve společenstvích, kde mohli prodávat svoje produkty. Poušť byla na-
prosto nehostinná. Mnich musel zůstat na jednom místě. V kontrastu 
s touto situací mnich v Sýrii byl více mobilní, méně usedlý, mnich mohl 
jít do hor, kde mu déšť mohl poskytnout vodu. Palestina má různé pod-
mínky a terén. Poušť tam tvoří jenom jednu z různých charakteristik.7 
Důležitou roli sehrávalo rovněž etiopské prostředí. V Etiopii kláštery ví-
ceméně splývaly se svým přírodním okolím a nebyla zde tendence jako 
jinde oddělovat klášter od okolí pomocí stěn a staveb. Spíše se spoléhalo 

4 Cyril ze Skythopole je důležitý autor, který čerpal z Theodoretova díla Historia religiosa, 
ale je závislý rovnež na egyptských zdrojích, jako např. na životopisu Pachomia. Rovněž 
používá Apofthegmata. 
5 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, Clarendon 
Press, Oxford 1994, s. 61. 
6 Schwartz, E. (ed.), Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, 238.25-6; Ibid. 
7 Schwartz, E. (ed.), Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939; Binns, J., Ascetics and Ambassadors 
of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 99. 
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na přírodní překážky, které takovou hranici vyznačovaly. Stromy, ka-
meny atd. tvořily přírodní hranici, která mohla být navíc naplněna 
vlastním duchovním významem. Etiopské kláštery se spíše nechaly for-
movat architektonicky, ale i duchovně prostředím, než aby je záměrně 
přetvářely podle svého obrazu. S tím souvisí i duchovní myšlenka, že 
divočina reflektuje nepředvídatelnost lidského nitra.  

Mnicha označuje termín mankwuse („samotář“ nebo „sám“, lidé, 
kteří odmítli život ve světě), který pochází z řečtiny. Femininní tvar se 
tvoří přidáním set (žena) anebo plurálu s t, to jest mankwusayat. Lidová 
tradice hovoří o spojitosti termínu s kořenem z geez, který znamená smrt 
(smrt vůči svému egu). Mnišství jako takové je minkusina.  

Mnich může nosit takzvanou kob (látková pokrývka hlavy s plo-
chým povrchem ve tvaru nálevky). Někdy se kob vnímá jako symbolická 
imitace Kristovy trnové koruny a začala se podle tradice používat od 
časů Antonína. Oproti byzantské tradici tato pokrývka může mít různé 
barvy, tak jako mohou mít pestré barvy roucha mnichů. Žlutá může 
označovat poustevníky. Pokrývka hlavy se někdy dělala z pletených 
rostlinných materiálů. Mnich rovněž nosí qamis (dlouhý plášť), kožený 
pás (kinat).  

Termín bahitawi označuje poustevníka. Abstraktní podstatné jméno 
bihitwuna znamená asketismus. Další termíny zahrnují minaň, který 
označuje toho, kdo nenávidí svět a zanechává svět. Kořen slovesa mana-
na většinou označuje asketický způsob života. V běžném užívání minaň 
může označovat novice, zatímco manikwuse je kanonicky postřižený 
mnich nebo mniška. V jazyku tigrej se používá slovo filasi, to je „poutník 
bez země“. Jiné termíny jsou například gihusan („samotář“).8 Amharské 
slovo gadam (existuje i v tigrejštině a geez) označuje klášterní komplex. 
Tradičně mnich nejprve získává pás anebo opasek (kinat), následně kobe 
(pokrývku hlavy symbolizující trnovou korunu) a nakonec skapular 
(askemu s dvanácti kříži). Skapular (askema) označuje vysoký stupeň du-
chovního vývoje a jenom málo jedinců jej dosáhne. Jako paralelu může-
me uvést velkou schimu v byzantsko-slovanské tradici mnišství. Předsta-
vený kláštera je označován jako abemenet. Představený klášter může být 

8 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethio-
pia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews 
(nepublikovaná disertační práce), 2005, s. 58.  
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označován Mamher Abe Menate. U Ewostatewianů se představený může 
označovat jako mehmer. Memher znamená „učitel“ anebo „mistr“. Správ-
ce kláštera se nazývá megabi.  

Vstup do kláštera probíhá ve spolupráci se zodpovědným knězem, 
který je většinou představeným, anebo někým, kterého představený 
vybere jako koadjutora a který opakuje modlitbu vstupu a požehnává 
znamením kříže pokrývku, kterou mnich musí nosit. Slib celibátu je 
pronesen před představeným. Kandidát je k němu přiveden a postaven 
doprostřed shromážděných kněží; později je kolem něho zapálen kruh 
s ohněm; kožený pás „Jana Křtitele“ je připevněn k jeho ledví (někdy se 
místo pásu nosí těžký řetěz), během čehož kněží zpívají rekviem za mrt-
vé. Potom je na oholené temeno hlavy umístěna glaswa, úzký pruh černé 
látky, na kterém je vyšito několik barevných křížků. Abuna potom končí 
obřad s požehnáním a dělá znamení kříže na různé části těla kandidáta.9 
Typicky mniši nosí pytel z hrubé vlny a na poutích nosí žluté šaty. Na 
obrazech je mnich často zobrazován, jak tancuje na oštěpu světla a jak 
oznamuje světu zprávu o vzkříšení Krista. 

Mnišky mohou bydlet samy nebo mít příbytky na chrámovém 
dvoře. Mniška nosí jako mnich pokrývku hlavy kob a během noci nosí 
kožený „saq“ opásaný kolem těla. Tento saq je široký pás kůže jako ná-
bojnicový pás a nosí se, aby utáhnul kůži a zničil uvolněnost. Během dne 
je v obvodu košile. Mniška vždy nosí hůl a plácačku na mouchy. Mniška 
typicky může žebrat o mouku a následně péct malé koláče pro chudé.10 

Mezi mnichy můžeme zařadit danagal – celibátníky anebo panice a 
maasiban – vdovce, kteří jsou často kněžími. Existují různé formy klášter-
ního života. Například existují poustevníci, kteří žijí sami, dále ti, co žijí 
v klášterech, komunitním životem (andinit gadam), členy kurit gadam, 
kteří se sami zaměstnávají a mají vlastní příjem. Mniši mají zakázané jíst 
maso a mléčné výrobky a pít víno. Mniši většinou jedí jenom zeleninu 
a byliny. Denně může mnich dostat krajíc chleba. Nejtypičtější mnišské 
jídlo spočívá ve směsici obilnin a luštěnin, které jsou uvařeny dohroma-
dy (nefro), spolu s dalším jídlem, jako je chleba (endžera) anebo dabe, jež je 
vyrobeno z různých zrn. Také se objevuje pikantní omáčka (wat). Pous-

9 Wondmagegnehu, A. – Motovu, J., (eds.), The Ethiopian Orthodox Church, The Ethiopian 
Orthodox Mission, Addis Ababa 1970, s. 28. 
10 Ibid.  
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tevníci samozřejmé mohli jíst pouze náhodně nalezené jídlo. Podle tradi-
ce Johannes jedl říční rostliny, Samuel z Waldebba ovoce a Takla Hajma-
not sladké listí a hořké listí během velkého půstu.  

V Etiopii je přítomen cenobitní typ klášterů (andenet), ale i idio-
rytmický (kurit). Tyto byly tradičními formami i ve východním křesťan-
ství všeobecně. Nicméně hranice mezi jednotlivými formami mnišské 
tradice nebyly tak přísné.  

Například v tomto kontextu termín lávra a to, co označoval, souvisí 
s komplexní rekonstrukcí vývoje klášterní tradice. Termín lávra se neob-
jevuje v egyptských zdrojích ze čtvrtého století a je pravděpodobné, že 
tento termín má původ v Palestině. Binns takto charakterizuje jeho vý-
znam: „Slovo ve světském významu může označovat strž, ale častěji oz-
načuje uličku anebo alej ve městě, kde by se na obou stranách nacházely 
malinké domky. V důsledku toho byl termín aplikován na usedlosti 
mnichů ve stržích pouští. Zde vedla cesta podél strany strže, ze které 
vedly jeskyně a domky či chatrče. Překvapivá skutečnost, že stejné slovo 
označuje jak alej ve městě, tak i cestu v klášteře, souvisí s podobností 
života na obou místech navzdory velmi odlišnému fyzickému prostře-
dí.“11 Ze čtvrtého století můžeme například uvést Starou lávru nebo 
Souka ve Wádí Khareitun na jih od Betléma. Podle D. J. Chitty je jméno 
Souka ekvivalentem syrského Šouga nebo arabského Suq, což by odpo-
vídalo řeckému lávra.12 

V Palestině cely mnichů navazovaly na cestu nebo lávru. Cely se 
nazývaly κελλία. Vzdálenost mezi celami mohla být kolem 35 metrů. 
Toto by nasvědčovalo tomu, že se jednalo o víceméně samostatné pří-
bytky, které mohly mít vlastní dílnu.13 Z hagiografických příběhů se 
dozvídáme o činnosti v celách lávry. Například v Gerasimově klášteře 
mniši „každou sobotu a neděli přicházeli do chrámu a příjímali božská 
mystéria (eucharistii), načež odcházeli do cenobia (v tomto klášteře 

11 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, Claren-
don Press, Oxford 1994, s. 109. 
12 Chitty, D., The Desert a City, Oxford 1966, s. 15–16. „Uzká suq se strkajícími se lidmi 
v davech, rámusem a nekonečným množstvím dílen je známá scéna na Středním výcho-
dě“, Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, 
Clarendon Press, Oxford 1994, s. 110. 
13 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, Claren-
don Press, Oxford 1994, s. 110. 
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ekvivalent k budovám uprostřed lávry), aby jedli vařené jídlo. ... Každý 
z nich v sobotu do cenobia nesl práci, kterou udělal za týden, a v neděli 
večer si bral zásoby na týden, chleba, datle, vodu a palmy, a potom ode-
šel do cely...“14 Model lávry a cenobia je přítomný v Etiopii. Známy kláš-
ter Waldïbba je příkladem typu lávry. Přísný cenobitní režim, kde je vše 
sdíleno, je například v klášteře Mahbara Silase. Klášter Mahbara Silase 
měl většinou kruhovité domky se dvěma soustřednými stěnami, které 
byly vytvořeny z mřížkovitého materiálu (jako obrovská síta), jež tak 
dokázaly zachytit sebemenší vánek v horké a suché sezóně. Měly rovněž 
tlustou doškovou střechu, která dobře chránila před sluncem a deštěm. 
Chrám byl uprostřed kruhovitého areálu, který byl ohraničený stěnou. 
Všechny ostatní cesty a budovy z toho vycházely.15 

Jak jsme naznačili, rekonstrukce rozvoje křesťanské mnišské tradice 
v jejích počátcích je složitou záležitostí. V badatelských kruzích stále 
přetrvává diskuse o existenci či neexistenci jakési klášterní neboli mniš-
ské tradice v judaismu v období před Kristem.16 Tato diskuse se již delší 
dobu soustřeďuje na sektářská hnutí uvnitř judaismu, jako například na 
komunitu therapeutů, o které se zmiňuje Filón Alexandrijský, či na esej-
skou komunitu. Lze zde připomenout i starozákonní tradici a jiné. Eti-
opská tradice silně zdůrazňuje kontinuitu mnišství ze starozákonních 
časů. Kristus je mnohdy vykreslován jako mnich asketa. Co je důležité 
připomenout a co je často opomíjeno, je i to, že v dějinách judaismu exis-
tovaly chrámy paralelní k jeruzalémskému chrámu, které buďto tvořily 

14 Flusin, B., Miracle et histoire dans l’æuvre de Cyrillede Scythopolis, Paris 1983, s. 228. Podob-
ný režim dodržoval ve své jeskyni Sáva v blízkosti kláštera Theoktitus; Schwartz, E. (ed.), 
Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, Texte und Untersuchungen 49/2.94.7-12; Binns, J., 
Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314–631, Clarendon Press, 
Oxford 1994, s.110. 
15 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
16 Tato diskuse je rovněž podporována novými archeologickými objevy. Srov. mimo jiné 
Vööbus, A., History of Asceticism in the Syrian Orient, I, The origin of Asceticism, Louvain 
1958, dále např. Diamond, E., Holy Men and Hunger Artists: fasting and Asceticism in Rabbinic 
Culture, New York 2004; Traktát Nazír Babylonského Talmudu, ale i jinou literaturu. Vööbus 
píše: „Židovské a asketické prvky se soustředily v takovém fenoménu jako je benai qeiama 
nebo banat qeiama, které propagovaly celibát jako křesťanskou normu (dvě pseudo-
Klementinské epištoly De Virginate) nebo dokonce jako předpoklad pro křest“, s. 8.  
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konkurenci tomuto chrámu, anebo přinejmenším duchovní alternativu 
pro Židy v diaspoře. V Egyptě existoval Oniášův chrám v Leontopoli 
(200 př. n. l.) a další v Elefantinu (kolem 500 př. n. l.). V tomto kontextu 
to svědčí o rozšířenosti židovské duchovní tradice v celé oblasti, což 
může svědčit i o rozšířenosti klášterní tradice v širších dimenzích, než se 
doposud předpokládalo.  

Jak jsme naznačili, tradiční vztah mezi Etiopií a koptskou tradicí by 
naznačoval proudění mnišské a duchovní tradice směrem ze severu na 
jih prostřednictvím Egypta, oblasti Núbie a Súdánu. Není sporu o tom, 
že proudění ze severu na jih přes Súdan a Núbii hrálo důležitou roli, 
nicméně osobně bych se přikláněl i k tomu, že existovala židovská kláš-
terní tradice, která mohla ovlivňovat Etiopii přes oblast Arabského polo-
ostrova.17 V době vzniku křesťanství se tato potom mohla sloučit s ja-
kousi protopalestinsko-syrskou tradicí, která opět ovlivňovala Etiopii 
prostřednictvím jižní cesty přes Rudé moře a přes Arabský poloostrov. 
To se mohlo dít samozřejmě prostřednictvím již přítomné semitské ži-
dovské tradice v oblasti současného Jemenu, tedy sabejského kontextu. 
Zvláště ve druhém a třetím století se Sýrie mohla stát střediskem pro 
židovsko-křesťanské aktivisty.18 Je sice pravda, že některé výroky Efré-
ma Syrského mohou být poněkud přísné vůči Židům, ale toto nezname-
ná, že neexistovala kontinuita tradic. Populární témata o nevinnosti 
Adama a podobně, která jsou vidět u Efréma, rezonují i v etiopské tradi-
ci.19 O silném vlivu judaismu na klášterní tradici v Etiopii svědčí pozděj-
ší mnišské hnutí stafanitů (15. – 16. století, jeho centrem byl klášter Gun-
da Gunde) a eustatiánů (14. stol.; spojováni s klášterem Debre Worq 
v Godžam). Tento vliv ale samozřejmě mohl probíhat již od počátku. 

17 Díla jako Didiskilja nebo apokryfní díla jako Knihy Henochovy, Nanebevzetí Izajášovo 
a Kniha jubileí podávají svědectví o kontaktu Etiopie s židovskou tradicí. H.J. Polotský 
poukázal na to, že mnoho náboženských termínů přišlo z židovské aramejštiny; srov. 
Polotsky, H.J., „Aramaic, Syriac and Geez“, in Journal of Semitic Studies, 9, 1964, č. 10; repr. 
Collected Papers Jerusalem 1971, s. 17.  
18 Goppelt, L., Christentum und Judentum, Gütersloh 1958, s.177. Srov. také Danielou, J., The 
Theology of Jewish Christianity, Chicago 1964, překl. J.A. Baker, s. 21; Isaac, E., „An obscure 
Component in Ethiopian Church History: An Examination of Various Theories Pertaining 
to the Problem of the Origin and Nature of Ethiopian Christianity“, in Le Museon, 85, 1972, 
s. 225–258.  
19 Srov. dílo Gabra Manfis Kʼidus. V tomto kontextu viz Pena, I., The Amazing life of the Syrian 
Monks in the 4th–6th centuries, Jerusalem – Milano 1992, překl. J. Sullivan, s. 13. 
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Etiopská, syrská, řecká, židovská a koptská duchovní tradice sdíle-
ly asketickou tradici, která měla zcela jistě stejný společný jmenovatel. Je 
rovněž pravděpodobné, že v Etiopii existoval vliv také z asijského pro-
středí, čemuž by nasvědčovala i praxe podobná indickým technikám. 
Důležitá je i role různých asketických hnutí, jako byl manicheismus, 
který se rozšiřoval ve třetím století. Podle Persoona mohl manicheismus 
vstřebávat asijské tradice, které potom předával i do dalších tradic. In-
terakci mezi manicheismem a prvky etiopské tradice můžeme vidět 
v Knize gigantů. Tento text, který byl nalezen v Kumránu, pokračuje ve 
vyprávění o pádu andělů v první části etiopské Knihy Henochovy (kap. 1–
36) a byl rozšířen manichejci po celé střední Asii. O vzájemném ovlivně-
ní svědčí například i bema, což je vyvýšená plošina v chrámu. Ta se obje-
vuje u manichejců, v židovské tradici a v dalších křesťanských tradi-
cích.20 

Mezi první díla, která se týkají mnišství, patří Pachomiova pravidla 
(snad 7. stol.), takzvaná Seriiata watizaz zaabba Pakumis.21 Ty podle tradice 
spolu s pravidly svatého Antonína v Etiopii rozšiřovalo Devět světců.22 
Velký vliv na etiopskou tradici učinil Athanasiův Život svatého Antonína. 
Ideály asketismu v tomto díle sehrály důležitou roli ve formaci etiop-
ského pohledu na poustevnický život.  

Mezi důležitá díla, která učinila vliv na duchovní tradici, patří ho-
milie sv. Cyrila (Kʼerilos), Sinodos (sbírka kánonů, snad sestaveno ve 12. 
stol.) a Didaskalia (vnitřní předpisy, také snad sestaveny ve 12. stol.). 
Sbírka Zena Abaw Kʼidusan (Příběhy svatých otců) a Apofthegmata patrum 
ve své současné podobě mohou spadat do 14. století. V tomto století 
mohlo také dílo Sinkisar (hagiografie pro každý den) dosáhnout podoby, 

20 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, s. 63. 
21 Pachomius (292–346) nejprve napsal mnišská pravidla pro svůj klášter v Tabennessi 
a pro další, které založil na severozápadním pobřeží Nilu. „Byl pokřtěn u opuštené vesnice 
Scheneset a viděl (ve vidění) rosu, která sestupovala z nebes a která se mu shromáždila na 
hlavě a zhoustla v jeho pravé ruce a rozšířila po celé zemi“, Desprez, V., „Pachomian Ce-
nobitism“, I, in American benedictine review, 43, č. 4, 1992, s. 236. 
22 V roce 404 v Betlémě svatý Jeroným přeložil pravidla, jedenáct dopisů Pachomia 
a Theodora. Pachomiovu popularitu na Východé částečně způsobily řecké životopisy 
a Palladiova Historia Lausiaca. Ibid., s. 236.  
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v jaké se nám dochovalo dodnes. Ibn Rajâ a jeho dílo Hajminota Abaw 
(Víra otců) se ve své současné podobě možná objevuje v 17. nebo 18. sto-
letí. Zajímavá je rovněž Kniha světla – Masʼihaf Birhan z Aksúmu.23 Je to 
duchovní příručka, která se zabývá očistou a mnišským životem. Podle 
některých badatelů se známé dílo Duchovní louka od Jana Moschy dosta-
lo do Etiopie ve 14.–15. století pod názvem Ráj mnichů a jejich poučení – 
Genneta Menekosat.24 Kappadočtí otcové se nacházejí ve sbírce Víra otců 
(Hajmanote Abaw). Dílo Akta mučedníků (Gadla Samaetat) není doposud 
publikováno.  

Nejznámějším dílem z mnišského prostředí je snad Kniha mnichů 
(Mešafe Menekosat). Jedná se o kompilát děl, která zahrnují různé kompo-
zice. Toto dílo nebylo dosud přeloženo do žádného moderního jazyka. 
S dílem je hlavně spojována trojice autorů: Mar Jisakʼ (Izák z Ninive, 6. 
století), Filoxenos z Mabbugu (5. století) a Johan ibn Sibâ (Jan, syn Saby, 
6. století). Filoxenos z Mabbugu je spojován s částí Knihy mnichů nazva-
nou Filiksijos.25 Johan ibn Sibâ je spojován s Aragawi Minfisawi (Duchovní 
stařec).26 Izák z Ninive je spojován s částí nazvanou Mar Jisak. Kniha se 
zabývá různými etapami duchovního růstu. Hovoří se o překonání po-
kušení, o hagiografii a o milosti a ctnosti mnichů. Nevíme přesně, kdy 
kompilát anebo jeho části vznikly. Etiopská tradice tvrdí, že kniha vznik-
la překladem z arabštiny do geez v 7. století na popud krále Atse Libne-
dingla. Toto se jeví jako pravděpodobnější chronologie než ta, která tvr-
dí, že kniha vznikla prostřednictvím překladů mnohem pozdějších kopt-
ských biskupů. Kniha prozrazuje syrsko-řecké mnišské vlivy. Nicméně 
navzdory těmto třem autorům kniha obsahuje další díla.  

Koncepce jako duchovní vidění a transcendování našich omezení, 
které souvisejí s těmito syrsko-řeckými autory, se nacházejí v tradici eti-
opského mnišství. Důraz Filoxena z Mabbugu, který byl silně ovlivněn 

23 Birhanu, G.S., The Book of Light, Debre Bizen 1986.  
24 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 76. 
25 Podle názorů některých odborníků koptský metropolita Abuna Salama II. (1348–1388) 
přeložil Filiksijos. Zde musíme postupovat opatrně, neboť neumíme rekonstruovat genezi 
a povahu překladu koptského metropolity. Mohla existovat starší verze překladu 
a podobně. 
26 Podle názorů některých badatelů přeloženo v šestnáctém století metropolitou Markosem 
I. (zemřel r. 1530). 
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řeckou tradicí, na jednotu a transcendenci, je přítomen v etiopské teolo-
gii. Aragawi Minfisawi hovoří o mnišské církevní hierarchii a o milosti 
mnichů. Kniha Mar Jisak je o duchovních zápasech mnichů a o jejich 
asketickém úsilí. Filiksijos uvádí mnišské kroniky a životní příběhy.  

Izák z Ninive (Mar Jisak) se narodil v Bet-Katrayé (současný Qatar) 
a katholikos Mar George (660 – 680) z východosyrské církve jej vysvětil 
na biskupa Ninive. Později se stal anachoretou v klášteře Raban Šab-
bour. Kvůli slepotě svá díla diktoval. Etiopská tradice jej spojuje 
s klášterem Abba Ebiloj Gadam. Podle některých názorů jeho dílo bylo 
do geez přeloženo za vlády Claudia. Byl ovlivněn Evagriem z Pontu (346 
– 399), Makariem z Egypta a Janem Poustevníkem (5. stol.). Popisuje tři 
duchovní stupně: fyzickou očistu (překonání světa), očistu duše (včetně 
kontemplace přírody) a oblast ducha (překonání omezení).27 V Mar Jisak 
například čteme: „Ten, který si z andělů učinil svoje přátele, ten, který je 
ve vyhnanství a stojí u brány (aniž by vstupoval do světa) jako poustev-
ník o hladu, pláče v modlitbě, ten je opravdovým mnichem. Závisle na 
své píli v modlitbě a poklonách uzavřen v modlitbě prožívá stupně mi-
losti a chápe svatá mystéria. Po modlitbě duše přichází modlitba srdce 
a osvobození. Skutečný poustevník vydrží ve své cele, kde se učí všemu. 
Je příkladem pro všechny, a tak jako pouštní osel utíká ze světa lidí.“28 

Filiksijos (Filoxenos z Mabbugu, který se stal biskupem Mabbugu 
roku 485, byl kvůli své opozici vůči Chalcedonskému sněmu poslán do 
exilu a zemřel roku 523) kombinuje syrskou a řeckou tradici. Ten konsta-
tuje: „Watʼanijan – začátečníci ve společenství jsou motivováni touhou 
uspokojovat svoje společníky, udržují se v zákoně lásky a stávají se v ní 
dokonalými (Mt 22, 35). Není možné bez pomoci Pána překonat slabost 
mysli a úpadek charakteru. Jeden by měl být od ostatních oddělen 
a zůstat v cele. Nesmí oplácet zlovolné skutky stejným způsobem ze 
stejného rodu anebo pěstovat zášť, musí být rád, pokud je pomluven, 
a spíše se modlit za ty, kteří způsobují urážky. Mnich by měl u jiných 

27 Durel, T., „Sur la doctrine mystique de Saint Isaac le Syrien“, in Contacts, 156, 1991, s. 
246–249. 
28 Mar Jiʼsakʼ, První část Knihy mnichů, Addis Ababa 1982, ed. a překl. Tasfa Gabra Silase, in 
Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethio-
pia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews 
(nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2.  
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vzbuzovat duchovní závist na základě své ctnosti, hloubky 
a přitažlivosti své zbožnosti, které nejen že překonávají satana, ale vyzý-
vají ostatní, aby ho napodobovali.“29 

Ve třetí části Knihy mnichů (Aragawi Manifisawi) se dozvídáme o 
Maʼiriga Manakosat – o úrovních mnišského života, o čistotě těla – netša 
sega, čistotě ducha – netša nefsa, čistotě srdce – netša lebuna, což odpovídá 
syrskému dělení na fyzickou pagranuta – vášeň, psychologickou naps-
hanuta – pasivitu intelektu, a duchovní úrovni – ruhanuta. Mezi stupně 
vývoje patří: 1. tʼimawi – ten, který žije bez jídla; 2. libawi – ti, kteří vědí 
o posvátných mystériích; 3. anibiʼi – ti, kteří s pláčem myslí na utrpení 
Krista, se svým srdcem stráveným ohněm lásky; 4. tʼaʼima Zimare – ti, 
kteří oslavují jako andělé; 5. kunane – ti, jejichž tělo je ovládané jejich 
duchem; 6. fikʼur – ten, kdo miluje vše a modlí se za všechny; 7. huset – 
ten, kdo jako Igra Sʼihaj (chodidla slunce) dosáhne na jakékoli místo, kam 
se mu zachce, a má očištěné srdce; 8. natʼare Malaʼikt – ti, kteří vidí andě-
ly, 9. tasatimo – s mocí soustředění (kontemplací), světla, schopnost vidět 
vidění; 10. kawina Isat – ti, kteří dokážou zmizet, jsou jako oheň 
a dokážou vidět Svatou Trojici tváří v tvář (netserote sellus qeddus).30 Du-
chovní vzestup – asru mearegat nám v kontextu deseti stupňů a očisty 
těla, duše a srdce připomíná duchovní dílo Filokalia. Vidění-nazírání 
Svaté Trojice je význačnou koncepcí v byzantské duchovní tradici. 
Dozvídáme se o bilokaci, což odpovídá etiopské tradici ve vztahu 
ke schopnostem poustevníků. Byzantská duchovní tradice rozlišovala 
mezi vášněmi a jejich návaznosti na sebe. Tato návaznost vášní neboli 
řetězová reakce vášní nebyla až tak přítomna v etiopské tradici.  

Kláštery byly svědky gedl – boje za uskutečnění nebeského králov-
ství zde na zemi. Etiopský mnich je spojován s nějakým úkolem nebo 
smyslem. Je strážcem něčeho posvátného, které může nabírat různých 
forem, jako například tabotu, různých relikvií a podobně. Zatímco 

29 Filiksiyos, Druhá část Knihy mnichů, Addis Ababa 1988, ed. a překl. Tasfa Gabra Silase, 
části 39, 48, 58, 85, s. 67, 83, 94, 119; Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contempo-
rary monasticism in communist Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel 
and Eritrea and numerous interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2.  
30 Mänfïsawi, A., „Levels of the monastic Life“, in Hamär, 4, 1969, no. 2, 20; Persoon, J., 
Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethiopia, Based on 
visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews (nepubli-
kovaná disertační práce), 2005, kap. 2.  
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v Byzanci byli mniši a kláštery také ochránci posvátna, v etiopském 
mnišství jsme svědky důraznější koncepce „mystéria“, které je chráněno. 
Mniši v Etiopii chrání něco více hmatatelného, které je ale současně něco 
velmi mystického, něco, k čemu se nedá lehce přistupovat. Samozřejmě, 
že i v Byzanci je přítomný tento smysl ochrany posvátna, ale měl trochu 
jiný vývoj a povahu než v Etiopii. V Etiopii je možné spatřit silný důraz 
na empirii. Empirie spojená s transcendencí tvoří dvě stránky jedné min-
ce, a tudíž tvoří realističtější duchovní rámec.  

Důraz na mnišský život jako na jistou formu andělského života je 
silně přítomný v Etiopii. Ten snad souvisí i s celkovou popularitou ange-
lologie v etiopském prostředí. Je velice těžké historicky a kulturně re-
konstruovat souvislost mezi mnišstvím a angelologií. Nicméně tato sou-
vislost byla zcela jistě přítomna v kontextu asketismu Blízkého východu 
již od samého počátku křesťanství.  

Desátá část díla Fʼitʼha Nagast (které je podle názorů badatelů pře-
kladem z patnáctého století z právního kodexu nazývaného Majmuʼ 
alQawaninioff al Asʼ ad ibn al-ʼAssāl) hovoří o mniších jako o pozemských 
andělech, jako o lidech, kteří jsou již v nebesích, ale zároveň na zemi. 
Podle etiopské tradice, když asketa dosáhne nejvyššího bodu sebetrýz-
nění, tak mu narostou křídla jako u anděla anebo získá nebeskou koru-
nu.31 Spojení anděla a mnicha je samozřejmě silně přítomno i v byzant-
ské duchovní tradici. V této souvislosti lze vzpomenout svatého Neofyta 
z kyperského Pafosu, kde je spojitost mezi mnichem a andělem doložena 
jednak ikonograficky, ale i v rámci samotných duchovních děl svatého 
Neofyty.  

Blízkost k Bohu přináší nový pohled na svět a přináší nové schop-
nosti. Novozákonní koncepce parressie, která souvisí s odvahou, již člo-
věk získává díky své blízkosti Bohu, je silně přítomna v etiopské du-
chovní tradici. Novozákonní parressia hovoří o sebevědomí, které apošto-
lům umožňovalo šířit zvěst o Kristu. Ti se díky tomu nebáli ničeho.32 

Koncepce parressie se objevuje i v kontextu mučedníků, kteří se ne-
báli hovořit o pravdě před svými pronásledovateli. Eusébius hovoří 
o tom, jak mučedníci z Palestiny odvážně vyzývali své pronásledovatele, 

31 Haile, G., „Ethiopian monasticism“, in Atiya, A.S. (ed), Coptic Encyclopedia, New York 
1991, s. 993–994.  
32 Srov. Sk 2, 29; 4, 31; 4, 13 atd. 
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aby se obrátili k Bohu.33 V Životě Theodosia od palestinského autora The-
odora z Petry, se dozvídáme, že Theodosius hovořil „odvážně“ 
(ἐπαρρησιάσατο) před císaři a rovněž použil parresii ve svém svědectví 
o ortodoxii před monofyzitským císařem Anastasiem.34 

V mnišském prostředí ale slovo může rovněž znamenat neskromné 
vyjadřování se a neskromnou odvahu. Takový smysl se objevuje napří-
klad u Euthymia v jeho asketickém učení (odvozené z Apofthegmat): 
„Věz, že je hloupé, aby mnich hovořil proti tomu, co se patří, anebo aby 
proti tomu směřoval a aby hovořil troufale (παρρησιάζεσθαι). Otcové 
hovoří o tom, že parresia je nebezpečná a vzbuzuje vášně.“35 Aby parres-
sia byla duchovně zdravou záležitostí, musí být úměrná vzdálenosti 
k Bohu.36 Pouze vztah k Bohu určoval a umožňoval tuto parresii. Řehoř z 
Nyssy hovoří o tom, že Adam před pádem „byl naplněn parresií a těšil se 
božské přítomnosti tváří v tvář.“37 Tato ztracená parresia je znovu obje-
vena na základě křtu: „Ti, kteří byli včera zajatci, jsou nyní svobodní 
a občané Církve, ti, kteří byli předtím v místě hanby, jsou nyní v parresii 
a spravedlnosti.“38 Theodoret například takto hovoří o Jakubovi 
z Nisibis: „Tedy jeho parresia k Bohu rostla ze dne na den, a cokoli si přál 

33 Eusebius, Mučedníci z Palestiny, Mart. P. 4.9, Sources Chrétiennes, 73, Paris 1950 – 1960, s. 
132, 14 
34 Theodor z Petry, Vita Theodosii, 18, 8; 62, 2, in Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, 
The Monasteries of Palestine 314–631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 241. 
35 Cyril ze Skythopole, in Schwartz, E. (ed.), Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, 31.13-15; 
srov Apophthegmata Patrum Agathon, I, in PG, 65, 109A, in Binns, J., Ascetics and Ambassadors 
of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 61. 
36 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Claren-
don Press, Oxford 1994, s. 241. Srov. např. Job 22, 26 (Septuaginta). Tuto koncepci pak rozví-
jeli Filón a Josephus. Poněkud ojedinělým zpracováním termínu parrésie je první epištola 
Jana, kde je parrésia eschatologickým darem v budoucím věku, zatímco v jiných částech 
označuje šíření evangelia v tomto věku. Také se objevuje ve vztahu směřování k Bohu, 
zatímco předtím se užívalo ve vztahu k lidem. Nebo je zde pro všechny, zatímco předtím 
bylo pouze pro apoštoly. Srov. 1J 5, 14; Binns, J., Ibid., s. 242. 
37 Řehoř z Nyssy, Oratio catechetica, 6, 10; Coquin, R.G., „La thème de la théologie de la 
παρησία et ses expressions symboliques dans les rites d’initation à Antioche“, in Proche 
Orient Chrétien, 20, Jerusalem 1970, s. 3-19.  
38 Jan Zlatoústý, Huit Catechèses Baptismales, Sources Chrétiennes, 50, Paris 1957, s. 153.  
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od Boha, co bylo nutné si přát, tak to ihned dostal.“39 Termín parresia se 
často překládal syrskou frází galjut ʻafe, což doslovně znamená „odhalení 
tváře“ (což spojuje myšlenku s textem Pavla 2 Kor 3, 18).40 

I Cyril ze Skythopole používá termín parresia v kontextu asketické-
ho života. Například pasáž o Jakubovi z Nisibis používá jako zdroj pro 
svůj popis asketického růstu u Sávy a Euthymia. O Sávovi napsal: „Sáva 
zůstal ve strži sám pět let, kdy hovořil s Bohem v tichosti a čistil zrcadlo 
své mysli.“41 Tato parresia světce mu umožňuje vykonávat zázraky.42 
V etiopském kontextu, tak jako v kontextu asketismu Palestiny, je blíz-
kost k Bohu určující pro ostatní charismata a schopnosti. Tedy charisma-
ta, duchovní dary atd. nepřicházejí samovolně, ale pouze na základě 
duchovní připravenosti dotyčného.  

V Etiopii, tak jako v byzantské tradici, nespatřujeme „specializaci“ 
klášterů, jak tomu bylo například v západní křesťanské tradici. Nevzni-
kaly „řády“ v západním stylu. To neznamená, že by kláštery byly static-
kými institucemi anebo že by byly zaostalé. Změny a vývoj v etiopských 
klášterech, ostatně tak jako v byzantských, byly vždy přítomnými prvky 
duchovního rozvoje, ale vždy souvisely se základním postojem, který se 
soustřeďoval na naprosto výsadní postavení modlitby a kontemplace. 
Mnišské „sliby“ v tomto kontextu nejsou podstatnými faktory. Etiopský 
mnich neslibuje poslušnost, chudobu anebo čistotu, ale soustřeďuje se na 
celkový postoj. Tento postoj jednoduše zahrnuje odhodlanost sloužit 
Bohu, klášteru a členům bratrstva. Je tomu podobně jako u buddhistic-
kých mnichů, kteří se při vstupu do sanghy (mahájánská tradice) jedno-
duše zavazují „pracovat pro lidstvo a obětovat všechny zisky pro sebe 
samého.“43 Toto odráží ono celostné chápání etiopské tradice. Důraz je 

39 Theodoretos z Kyrru, Historia Religiosa, 1, 3, 8, Sources Chrétiennes, 234, Paris 1971, s. 164; 
Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Clarendon 
Press, Oxford 1994, s. 242. 
40 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Claren-
don Press, Oxford 1994, s. 242. 
41 99.5-6, in Schwartz, E. (ed.), Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939; Binns, J., Ascetics and 
Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 
61. 
42 Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Monasteries of Palestine 314 – 631, Claren-
don Press, Oxford 1994, s. 242. 
43 Humphreys, C., A Popular Dictionary of Buddhism, London 1984, s. 214.  
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kladen na akt lásky, na snahu o tuto lásku a odhodlanost, což se jeví jako 
realističtější cesta než dopředu určovat linie duchovního vývoje, který je 
ve své povaze nutně nevyzpytatelný. V klášterech jako Walddaba 
a Mahbara Silase je tato odevzdanost interpretována jako úplná tělesná 
i duševní odevzdanost Boží prozřetelnosti, což může zahrnovat i odmí-
tání moderní medicíny na základě úplné víry v Boží pomoc.44 

Podle tradičního etiopského podání mnišský život začal spravedli-
vým Henochem, v sedmé generaci od Adama.45 V tomto ohledu je před-
chůdcem mnišského života Malkasʼedkʼ (Melchisedech).46 Mnišství dále 
pokračovalo prostřednictvím například Eliáše, který přišel na horu 
Karmel, následovaný Ezrou. Potom se objevuje Jan, syn Zachariáše, kte-
rý připravil cestu pro Krista, který byl první z bahitawijan (poustevníků). 
Podle tradičního komentáře Andimta47 je Kristus archetypálním mni-
chem a asketou, jehož poslední životní stádia byla: tabahtwo – asketismus 
a nakonec mnišství, celibátní život (panenský život). Kristus byl podle 
tradice následován svatým Antonínem se salen kʼobem (s čepicí z košíko-
vého materiálu) a askemou (klášterní pokrývka hlavy škapulířového ty-
pu). Ten byl následován svatým Makariem od mahibar (komunity), Abba 
Pʼakumisem (Pachomius; pravidla) a Gabrou Manfisem Kʼidusem, tím, 
který je bičʼeña (sám).48 

Doposud neexistuje komplexnější studie o vývoji typikonu 
v etiopských klášterech. Jak jsme již několikrát naznačili, etiopská tradice 
nese v zásadě všechny prvky východokřesťanské mnišské tradice. Je ale 
pravdou, že v Etiopii není zřetelný až takový důraz na vytváření velice 
podrobných pravidel (slovo sirʼat anebo sirʼata gadam z geez označuje 

44 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
45 Walda-Hiwariyat, D., „Monasticism“, in Hamar, 5, 1990, s. 11. 
46 Anonym, Haymanot, M. B., Příručka spravedlnosti, Addis Ababa 1988, s. 82; Persoon, J., 
Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethiopia, Based on 
visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews (nepubli-
kovaná disertační práce), 2005, s. 59.  
47Anonym, Písmo svaté, jak k nám přišlo od našich otců, Interpretace a exegeze podle tradice etiop-
ských učenců, Addis Ababa 1996, 3. vyd., kap. 4. V. 1, 14 a 42. Ibid. 
48 Pokračován vysvětlení z interview: Bahatawi Gabra Mikaʼel Tegeñ, 25. 8. 98. Podobné 
prvky se nacházejí v jiných tradicích, jako například Abba Takasta Birhan Waldaʼ Samuʼel, 
Poustevníci z kláštera Waldibba, Addis Ababa, 1995 (etip. kal.). Ibid.  
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něco jako „pravidlo“; v amharštine je to danb – to, co je zvykem). Tako-
vou ranější regulí je například sbírka poučení ze životů Antonína a Ma-
karia (v současné podobě kolem r. 1340).  

Některé kláštery svoje pravidla uveřejňují, zatímco některé kláštery 
o nich veřejně nehovoří. Některé kláštery nabízejí komplexnější pravidla, 
zatímco jiné pouze obecnější směrnice. Například řád kláštera Dabra 
Libanos z 16. století specifikuje hodnosti v klášteře, hodnostáře a jejich 
role, zahrnuje rovněž vysvětlení liturgických zvyků, pohřbů a boho-
služeb během paschy.49 Kláštery Waldibba a Mahbara Silase mají po-
dobná pravidla, která zahrnují například obyčej simrat, kdy se dotyčný 
symbolicky stává duchovním dítětem zakladatele kláštera. Pravidla dále 
určují povinnosti a práva sponzorů. U pravidel kláštera Waldibba je 
zajímavý důraz na rituální čistotu. Pravidla rovněž hovoří o kopání la-
trín a trestech. Zajímavé jsou také instrukce kolem Askema.50 Pravidla 
kláštera Mahibara Silase obsahují otázky týkající se sedmi hodnostářů, 
společných modliteb, členství kláštera, povinnostech a disciplíně. Co je 
zajímavé, zahrnují také zásady o symbolickém pokrmu (Sʼalota Maʼïdan 
agapé).51 V klášteře Mahibara Silase byly dokonce i holící čepelky, jehly 
a divoké ovoce chápány jako společný majetek.  

V modernější době i vlivem vládců docházelo k většímu důrazu na 
určování klášterních pravidel a práv. Teprve Menelik II. v roce 1905, Ze-
wditu (1918) a Haile Selassie (1952) se pokusili sestavit přesnější mnišské 
ústavy. Samozřejmě je nutné podotknout, že vliv na rozvoj jistých du-
chovních pravidel v klášterech mohly mít různé duchovní směry. Bylo 
tomu tak v Byzanci, ale i v Etiopii. Například eustathiánská tradice 
(hlavně na severu) zdůrazňovala rovnost a dodržování šabatu, zatímco 
tradice Tekly Hajmanota (jih) kladla důraz na hierarchii, na postavení 

49 Text se zachoval v Mahdara Marjam, kde poslední údaje jsou z let 1594/1595; srov. Selas-
sie, S.H. (ed.), „Sources for the history of Dabra Libanos“, in Journal of the Archives of Ethio-
pia, 1, Atlanta 1993, č. 2, s. 7-106. 
50 Kebede, B., The rule of Waldibba, The history of Waldibba Monastery, Addis Ababa 1991, s. 
86-125; Elias, G., „The Monastery of Abrentant in Waldibba“, in Abbay, 8, Documents pour 
servir a l’histoire de la Civilisation Ethiopenne, Paris 1977, s. 113-115. 
51 V klášteře Mahibara Silase existují pravidla psaná amharskou majuskulí, která jsou podle 
vyprávění překladem puvodních pravidel svatého Amdy Silase (první polovina sedmnác-
teho století) v geez; Persoon, J., „Le Monastère de Mahbêré Selassié“, in Irenikon, 4, 
Chevetogne 1997, s. 496-519.  
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hodnostářů a vysokých hodnostářů.52 
Zajímavé je rovněž to, že v některých klášterech se liturgie slaví 

pouze zřídkakdy (Waldibba), zatímco v jiných skoro denně (Dabra Liba-
nos, Kʼulibi Gabriʼel).53 V některých klášterech platí pravidlo, že jídlo se 
přijímá pouze jednou za čtyřiadvacet hodin a mimo stanovený čas se 
nesmí vypít ani sklenice vody.54 Desátá část díla Fʼitʼha Nagast (které je 
přiřazované k překladu z patnáctého století z právního kodexu nazýva-
ného Majmuʼ alQawaninioff al Asʼ ad ibn al-ʼAssāl) hovoří o tom, že jedinci 
mladší patnácti let se mohou stát mnichy pouze se svolením biskupa. 
Zajímavé je nařízení, které chrání toho, kdo někoho zabil neúmyslně. 
Ten má být chráněn a považován za kajícníka. Osmá kapitola hovoří 
o vdovách a mniškách, dále o tom, že není přípustné být lenivý či opilý. 
Rovněž toto dílo například poněkud realisticky podotýká, že lidé, kteří 
mají přes šedesát let, mají menší pravděpodobnost, že se ožení či vdají, 
čímž by snížili svoje asketické úsilí.55 

V tomto kontextu je zajímavý postoj ke kávě. V klášteře Mahbara 
Silase je káva považována za zbytečný luxus. Naopak v klášteře Waldib-
ba se používá káva k tomu, aby udržovala mnichy beze spánku. Ve sbír-
ce Awalid Masʼ hifoč (druhý cyklus apokryfních knih jako Zena Silase, 
Dirsana Sʼijon a Dirsana Sanbat) se dozvídáme, že kávovník dozrál a kvetl 
ve stejnou dobu jako ukřižování, a tudíž byl proklet. U některých pous-
tevníků je kávovník anebo kávový keř spojován s baʼida amlikot neboli s 
pohanským uctíváním a s islámem. V centrální oblasti Waldibba jsou 
zakázány obilniny/cereálie, neboť jsou považovány za světské, zatímco 
v Mahbara Silase jsou základem asketického jídelníčku.56 

52 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
53 Ibid. 
54 Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001. 
55 V současnosti oficiální církevní příručka od Posvátného synodu Kʼalä Awadi Ankʼäs 15 
Yäy Ätïʻyopʻïya Orïtodoks Täwahïdo Bätä Kristiyan, ye Säbäkä Mïnfïsawi Gubaye Denb, Addis 
Ababa 1991, 3. vyd., hovoří o regulaci mnišství v kontextu farních rad.  
56 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
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Klášter Mahbara Silase57 klade velký důraz na cenobitní styl života. 
Nachází se v regionu Gondar. Život v tomto klášteře je podobný životu 
před čtyřiceti lety, kdy tam pobýval Abuna Athanasius z Dessie. Abuna 
Athanasius uvádí, že podle řádu se do kláštera nesmělo přinášet jídlo 
uvařené zvenčí. Vesničané, kteří žili v blízkosti kláštera, žili způsobem 
života podobného životu samotných mnichů. Mniši dostávali oblečení 
jednou za rok, ale pokud jejich oblečení bylo ještě dobré, tak zpravidla 
nové oblečení odmítali. Pokud měli dostatek potravin, nepřijímali další. 
Mniši nesměli vlastnit zcela nic, ani jehlu. Vše bylo uloženo u správce 
(megabi), který rozhodoval o jakémkoli sebemenším kroku. Když mniši 
sbírali med, tak se jej nesměli dotknout svýma rukama, ale pouze pro-
střednictvím listí. Začátečníci se museli starat o starší mnichy. Uvnitř 
kláštera se nesmělo konzumovat maso a hlavní jídlo spočívalo v mekori-
tu, který se vyráběl z mašily a dagussy, což byly cereálie pěstované mni-
chy. Ty byly nahrubo rozemlety a uvařeny ve vodě, aby se vytvořily 
husté koule, které ale neměly chuť. Tu a tam se objevil talíř z obilnin 
a luštěnin (nefro) uvařených s trochou soli.58 Abuna Athansius poukazu-
je, že „neexistoval žádný pocit nadřazenosti nebo podřízenosti mezi 
staršími a mladými mnichy. Jenom sledovat starší mnichy bylo výu-
kou.“59 

V současnosti se mniši v tomto klášteře zabývají zemědělstvím 
(pěstují kukuřici a čirok). Mniši mají několik kusů hovězího dobytka, ale 
nepijí mléko. Režim v tomto kláštere je dosti typický. Po ranních boho-
službách mniši začínají pracovat od devíti hodin. Po zaznění zvonu se 
mniši modlí hodinky na místě, kde se právě nacházejí. Každý den před 
třetí hodinou odpoledne se podává zvláštní chleba (tselote maʼed), který 
se láme, požehnává a poskytuje každému mnichu na znamení jednoty 
a lásky. Toto se uskutečňuje v době modliteb za požehnávání jídla 
(seʼalenaka). Toto je zvykem i v jiných cenobitních klášterech. Potom se 
jídlo dává všem mnichů a jednotlivě se pojídá. Návštěvníci před vstu-

57 Klášter se rozvíjel zvláště od 14. století. V době krále Susnejose (16. století) tam hrál 
důležitou roli Amde Selassie. Klášter slaví zvláště svátek Svaté Trojice (Selassie) – 7. Terr – 
15. ledna.  
58 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 166. 
59 Ibid.  
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pem do kláštera musí vyznat svoje hříchy u zvláštní brány (gezetber) 
a musí potom počkat sedm dní před klášterem, než do něj vstoupí. Uv-
nitř kláštera každý musí chodit naboso. Zájemci o vstup do kláštera mu-
sí strávit sedm dní v místnosti bez jídla, kdy se jim vysvětlují pravidla 
mnišského života. Pokud přijmou mnišský život (semret – doslova „vů-
le“), tak mohou vstoupit do mnišského společenství. Za každých okol-
ností si novic nesmí stěžovat, jak říká etiopské přísloví: „Svou duši (pod-
řizuji) Svaté Trojici a tělo klášteru.“ Poustevník by k tomu dodal: „...a 
moje tělo divokým zvířatům.“ Nový představený se volí tím způsobem, 
že tři mniši navrhnou mnicha a jeho jméno je pak odevzdáno společen-
ství; potom všichni mniši za ním jdou a žadoní po něm, aby sloužil jako 
představený.60 V roce 1937 klášter bombardovali Italové a padesát mni-
chů přišlo o život. Klášter měl většinou kruhovité domky se dvěmi sou-
střednými stěnami, které byly vytvořeny z mřížkovitého materiálu (jako 
obrovská síta) a které tak dokázaly zachytit sebemenší vánek v horké 
a suché sezoně. Měly rovněž tlustou doškovou střechu, která dobře 
chránila od slunce a deště. Chrám byl uprostřed kruhovitého areálu, 
který byl ohraničený stěnou. Všechny ostatní cesty a budovy z toho vy-
cházely.61 

Osobnosti a světci zásadním způsobem ovlivňovali rozvoj a popu-
laritu klášterů. Pokud měl klášter ve svých řadách známou osobnost, 
sehrálo to klíčovou úlohu pro jeho rozvoj. Například u kláštera Mahbara 
Sïlase to byl Abba Amda Silase, který pomohl uzdravit vladaře Susanjo-
se a tím i snad přispěl k návratu k ortodoxii v říši. Syn Susanjose bohatě 
obdaroval klášter čtyřiceti čtyřmi gulty půdy u Takʼusa (gult se týká vý-
nosu z půdy, která se užívala pro církevní účely). Abba Amda Silase 
shromáždil mnichy v Nafro Gadam, v klášteře, kde se jedly obilniny a 
luštěniny a kde mniši žili komunitním životem. Napsal rovněž knihu 
Sirata Abaw – Pravidlo otců, než uprostřed zázraků a divů zemřel ve 104 
letech.62 

60 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 167.  
61 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
62 Zaganat-Maryam, M. T., A short history of Mahbara Silase, in Tensae, X, 1990, s. 9-11.  
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Co se týká administrace kláštera, mohou mezi kláštery existovat 
rozdíly. Například v Mahbara Silase představený zřídkakdy opouští 
klášter a vnější vztahy má na starosti afamamhir (zvolený zástupce před-
staveného). Naopak kláštery jako Gond Takla Haymanot a Dabra Liba-
nos ustanovují mladé představené, kteří dokážou cestovat a zastupovat 
jejich zájmy. V některých místech lze přijímat mnichy dětského věku, 
jinde ne, a to samé platí o starších adeptech. V některých místech starší 
adepti mohou přijímat sliby pouze během církevních svátků a festivalů.  

Mnoho autorů již poukázalo na to, že kláštery v Etiopii jsou vzory 
pro ekologickou rovnováhu. Je pravda, že mnoho ze vzácných rostlin 
a zvířat lze spatřit v areálech klášterů. Tato ekologická citlivost není 
náhodná a souvisí se samotnou povahou duchovní tradice Etiopie, která 
zdůrazňuje jednotu všeho a celostný pohled na svět. Podobně tomu ale 
bylo i v ostatních klášterech ortodoxního světa, kde nebylo zapotřebí 
nějakého speciálního ekologického myšlení na to, aby se dosáhlo rovno-
váhy s přírodou, ale tato rovnováha vyplývala a byla produktem du-
chovního života a směřování těchto klášterů. Příroda jako Boží stvoření 
si zasluhuje úctu a vše je závislé na všem. 63 Idylicky to popisuje kniha 
Dějiny Waldiba Gedam (amharsky Yewaldiba Gedam Tarik), která v kon-
textu kláštera Waldiba uvádí: „... Je zde plno vody a medu. Med nalez-
nete uvnitř stromů a v jeskyních. Důvod, proč je v klášteře tolik medu, 
je, že stromy (lesy) nejsou káceny a voda nikdy nevysychá“.64 Situaci lze 
postavit do kontrastu se špatným stavem přírody v Etiopii jako celku, 
kde v současnosti hrozí různé přírodní problémy kvůli špatné ekologic-
ké politice. Právě v oblastech s velkým suchem tvoří církevní stavby se 
stromy a lesy oázy vegetace. Konzervační a ekologické programy zvenčí 
jsou často méně efektivní než tradiční systémy, které se soustřeďují na 
komunitu a její tradiční způsoby, jak udržovat ekologickou rovnováhu. 
V některých klášterech jako Mahbara Silase se nesmělo ubližovat ani 

63 Mezi zvířaty, která se často nacházejí v klášterních areálech, je například Olea afrikana 
(Woyra), Afrocapus Falcatus (Zigba), Juniperu procer (Tside), Milletta ferruginea (Birbira), Acacia 
abyssinica (Girar). V lesích kláštera Waldiba lze mezi vegatací nalézt kirkira, wanza (Cordia 
spp), mekr, surkin, dokma, warka (ficus spp), shola (ficus spp), ahuma, gemelo, tabile, woiba. Srov-
nej dílo Yewaldiba Gedam Tarik, 23 měsíce Tikimt (etiopský kalendář), 1983, A. A., (Dějiny 
Waldiba Gedam) in Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 8.  
64 Měsíc Tikimt 23, 1983, A. A. in Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis 
Ababa 2001, s. 8.  
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nebezpečným zvířatům a zemědělská činnost se musela uskutečňovat 
pouze ve vymezených prostorách. V současnosti eroze půdy a ztráta 
lesů patří mezi ekologické problémy Etiopie.  

Do určité vzdálenosti klášterů se stromy nesmějí kácet, dokonce ani 
listí se nesmí odstraňovat a země se nesmí kultivovat. Tato opatření čas-
to dodnes slouží jako jediná ochrana proti kácení a ničení stromů. Strom 
má velkou duchovní symboliku, která ale souvisí s praxí, neboť stromy 
poskytovaly stín ve velkém horku (což jedinec plně docení, pokud tako-
vé horko zažije), potravu pro poustevníky a askety, výživu pro lid atd. 
Symbolika stromů souvisí i s Archami úmluvy – taboty. Tak jako ony 
i stromy poukazují na přítomnost posvátného místa. Archy jako stromy 
duchovně rostou na místě, kde jsou zasazeny. 

Stromy mají v etiopském myšlení velký symbolismus, který má 
vztah k biblické literatuře.65 Podle tradice jeden strom ve svém trupu 
ukrýval Svatou rodinu (Salome, Josefa, Krista a Pannu Marii), když utí-
kala do Egypta. Podle tradice je tento strom stále živý a má 1900 let. Na-
chází se na místě zvaném Matariah a nazývá se „Stromem Marie“.66 Pod-
le tradice, když Abune Tekle Himjanot odcházel z kláštera Abune Zena 
Markos, aby pro sebe založil jiný klášter, tak stromy začaly chodit 
a doprovázely jej z Abune Zena Markos, dokud jim nenařídil, aby se 
zastavily. Doposud můžeme údajně spatřit stromy v Debre Libanos, jak 
stojí v řadě na cestě k Abune Zena Markos.67 

Autor zmíněné knihy Dějiny Waldiba Gedam uvádí, že sám Bůh za-
sadil v klášteře strom, který se nazývá Wali. Jeho semeno přinesl z Genet 
a slouží jako pokrm pro neviditelné světce. Toto se údajně stalo na 27. 
megabit 485 (etiopského kalendáře), což je datum, kdy byl klášter zalo-
žen.68 

V této souvislosti je naprosto nutné zdůraznit etiopskou koncepci, 
že kultivace půdy, stromů a přírody není vždy žádoucí. Souvisí to 
s myšlenkou, že pouze Bůh je „objektivní“ a ví, co je dobré či ne. Člověk, 

65 Srov. Ž 1, 3; Dt 20, 19. 
66 Hamer Nehase/Meskerem, 1992 (etiop. kal.) in Merahi, K.K., Saints and Monasteries in 
Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 13.  
67 Ibid. 
68 Hamer Nehase/Meskerem, 1992 (etiop. kal.) in Merahi, K.K., Saints and Monasteries in 
Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 13.  
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který není objektivní jako Bůh, neumí vždy najít to správné řešení a jeho 
zásah do přírody nemusí být správný a může narušit její životodárnost 
a povahu. Některé prostory se proto záměrně nechávají neobdělávané, 
aby se tak zachoval princip duchovní archetypální čistoty. Například 
jeden poustevník se takto vyjádřil ke klášteru Waldibba: „Klášter je vy-
mezen čtyřmi řekami. Od potopy světa nebyla půda orána a dřevo neby-
lo ničím řezáno, bylo založeno naším Pánem (Ježíšem), panenská zem 
pro panický lid.“69 

Celá řada děl východního křesťanství hovoří o tom, že duchovní 
čistota navrací přírodu a zvířata do prvotní bezhříšné harmonie. V díle 
Život Thekly se dozvídáme o poslušnosti lvů: „Nejzuřivější ze lvů popřel 
svoje přirozené instinkty a připoutal se k Thekle a mazlil se s ní.“70 Zdá 
se, že Cyril ze Skythopole byl inspirován životem Thekly ve svém Životě 
svatého Antonína, kde se objevuji příběhy, kdy světec prostřednictvím 
svých modliteb odhání lvy.71 Jan Moschos hovoří o tom, jak mnich opět 
objevuje stav své nevinnosti: „Toto všechno se nestalo kvůli tomu, že by 
lev měl rozumnou duši, ale proto, že se Bohu zalíbilo oslavit ty, kteří 
oslavují jeho ... a ukázat, jak v ráji byla zvěř podřízena Adamovi, než 
překročil přikázání a byl vyhnán z ráje.“72 

V africké tradici „je nejvyšší bytost ... ztotožněna se symbolem vo-
dy, neboť voda udržuje život. Prvotní vody jsou symbolem vše-
pronikající životní síly a energie, zdrojem vesmíru.“73 Toto má souvislost 
i s celkovou blízkovýchodní kulturou, kde ve starověkých koncepcích vo-
da sehrávala klíčovou úlohu. Voda symbolizuje očistu a obnovu. V ži-
dovském prostředí byla tekoucí, živá voda důležitá, neboť symbolizovala 

69 Interview Bahïtawi Gäbrä Mikʼel Tägäñ, Addis Ababa, 25. 8. 98, in Persoon, J., Spirituali-
ty, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethiopia, Based on visits to 
over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews (nepublikovaná 
disertační práce), 2005, kap. 2. 
70 V. Thecl., 16.26-32, Subsidia Hagiographica, Société des Bollandiistes, s. 234-236.  
71 107.15, 215.19-20; V. Anton., 52, in PG, 26.920A. Idea ze života Tekly, παρὰ τῶν τὰ θηρία 
διεγειρόντων ἐκ τῆς τῶν μαστίγων πληγῆς καί ἤχης, V. Thecl., 19.3, Subsidia hagio-
graphica, Société des Bollandites, leží za použitím tohoto příběhu Cyrila; Schwartz, E. (ed.), 
Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939; Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, The Mo-
nasteries of Palestine 314–631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 231. 
72 Jan Moschus, Pratum Spirituale, 107, in PG, 87/3.2696 A-B. 
73 Kamalu, C., Person, Divinity and Nature, A modern view of the person and the cosmos in Afri-
can Thought, Karnak House, 2000, s. 133.  
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pohyb, dynamismus a život. Stojatá voda se nepoužívala v rituálech prá-
vě kvůli tomu, že se nepohybovala a byla duchovně „mrtvá“. Kláštery 
v Etiopii měly své studně, které plnily nejenom úlohu zásobáren vody, 
ale i symbolicky sloužily jako místa regenerace.  

Obnova a rozvoj klášterů jsou spojovány se jmény několika vý-
znamných postav. Mezi ně patřil Ijasus-Moʼ (cca 1211 – 1292), který ote-
vřel malou klášterní školu na chrámovém ostrově svatého Štěpána na 
jezeře Hajq (1248). Ta proslula kvalitou svého vyššího vzdělávání. Ijasus-
Moʼ se narodil v oblasti Dahna v regionu Lasta. Jako chlapec vstoupil do 
kláštera Dabra Damo. Tam studoval pod vedením představeného Abba 
Johanna. Je znám pro svoji kaligrafickou činnost a zanechal po sobě 
mnoho děl. V Dabra Damo zkopíroval mnoho knih. Zemřel v roce 1292. 
Jeho škola svatého Štěpána, kterou založil, se stala centrem vzdělávání 
Šalomounské dynastie a je pravděpodobné, že Jikunno-ʼAmlak (1270 – 
1285) studoval pod vedením Ijasa-Moʼy. Byla to první vyšší křesťanská 
škola na jih od Lasty. Na ostrově Debra Negodguad na jezeře Hajq, kde 
je klášter svatého Štěpána, lze i v současnosti spatřit džbánek, ve kterém 
údajně svatý Takla Hajmanot vařil svůj tedž (medovinu). Vstup ženám je 
zakázaný a to i zvířatům ženského pohlaví, jako jsou slepice.  

Pod vedením Ijasa-Moʼy studovala další vynikající postava (jeho 
hagiografie níže) a to Takla Hajmanot ze Šoy (zemřel r. 1313), který zalo-
žil klášterní centrum Dabra Libanos v Šoe. Studoval devět let ve škole 
Ijasa-Moʼy. Tuto školu začal navštěvovat teprve ve středních letech, až 
po letech strávených prací v administrativě v Šoe. Ijasus-Moʼ jej ustano-
vil mnichem, načež dalších deset let kvůli zlepšení svého vzdělání strávil 
navštěvami Dabra Damo, Tigre a jiných míst. Poté, co se vrátil na Hajq, 
tak na radu Iyasa-Moʼy odešel do své rodné oblasti Šoy, aby tam založil 
klášterní centrum. Dalším žákem Ijasa-Moʼy byl údajný zakladatel kláš-
tera Daga Estifanos na jezeře Tana Abba Hiruta-Amlak. Další žáci po-
mohli rozvíjet církev zakládáním klášterů v různých oblastech. Kláštery 
se tak staly páteří misijních aktivit.  

Další důležitou postavou ze severní Etiopie byl Abba Ewostatewos 
(zemřel r. 1352). Ten se narodil v Garalta v centrálním Tigre a studoval 
pod vedením svého strýce Abba Daniele, který tam byl představeným 
Dabra Marjam. Z Garalty odešel a začal učit v Sarae v Eritreji. Jeho žáci 
potom založili svoje vlastní kláštery v této oblasti.  
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Kolem Ewostatewa později vznikla kontroverze, když začal zdů-
razňovat nutnost dodržovat šabat. S několika žáky odešel na Kypr, do 
Egypta, Palestiny a Arménie. Jeho žáci se posléze vrátili do Etiopie 
a spolu s dalšími jedinci ze severu zorganizovali klášterní hnuti. Násled-
níci Ewostatewa založili důležitá centra jako Dabra Maryam z Qohain 
a Dabra Bizan.  

Důležitý klášter, který patří ke starším a velmi asketickým místům, 
je zmíněný Waldibba. Byl založen v roce 485 (493 etiopského kalendáře). 
Ten se nachází v oblasti řek Takʼase, Zarema, Antʼeja a Buja. Podle tradi-
ce zde sídlili mniši již za starozákonních časů a tyto čtyři řeky, které 
lemují klášter, jsou spojovány se čtyřmi řekami ráje.74 Místo údajně na-
vštívila i Svatá rodina na stříbrném mraku se lvi (srov. Dirsana Uriʼel). 
Podle tradice Kristus-dítě na poušti Wali vykopával hořké kořínky, které 
se potom staly pokrmem budoucích mnichů.75 Dodnes se tyto kořínky 
velmi namáhavě zpracovávají, aby se daly jíst.  

Asketický charakter kláštera je posílen i samotnými přírodními 
podmínkami, neboť se nachází v pouštní nížině v blízkosti Simienských 
hor. Příběh založení kláštera souvisí s poutníky z Bulgy, kteří se vyzváni 
poustevníkem vydali na pouť do Jeruzaléma. Na cestě se jim zjevil po-
divný mladík, který se ukázal být Kristem, a ustanovil s nimi smlouvu. 
To místo se pro něj mělo stát Jeruzalémem a z roztříštěného kamene 
vyšla voda. Kristus tam zasadil strom Wali, který, jak jsme již naznačili, 
je spojován s Edenem, a místo se tedy začalo nazývat Waldibba.  

Klášter je vlastně komplexem několika klášterů a v roce 2000 tam 
žilo kolem tisíce mnichů. Existují tři hlavní kláštery: Soqwar (zal. 1666), 
Dalšaha (zal. 1513) a hlavní klášter Abrentant (doslova „My /mniši/ spo-
lu /s tebou Bože/). Podle tradice byl Abrentant založen v roce 493. 
S klášterem je spojován Abuna Samuʻel, který pomohl jeho počátkům, 
dále pět mnichů z kláštera Dabra Libanos Abuna Gabra Christos, Abba 
Istifanos, Abba Gabra Maskal, Abba Ananja a Abba Salama Gabriʼel, 

74 Silase Abba Tasfa, „Study of the Origin of the Ethiopian Letters“, in Tʼeday, 25, 1988, č. 1, 
10. 
75 Dirsana Urïʻel na Hadar (čtení na listopad týkající se archanděla Uriela, kap. 3, 1). „A tato 
slova byla vyslovena 480 let před událostí. Bylo to proto, že náš Pán věděl, jak důležitým 
místem se později stane“, in Kebede, B., The rule of Waldibba, The history of Waldibba Mo-
nastery, Addis Ababa 1991, s. 32.  
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kteří přišli v roce 1397. Klášter má čtyřicet dawal (zvonů) neboli divizí. 
Císař Menelik tyto divize rozdělil, což nakonec vyústilo ve dvě základní 
skupiny. Jedna se jmenuje podle Abuny Minase (Balissa/Gondar) a dru-
há se jmenuje Abuna Taʼama Kristos (Tembien/Tigraj). Obě jsou vedeny 
svým vlastním představeným.76 Do kláštera Waldebba se mohly uchylo-
vat i mocní, kteří upadli v nemilost, jako tomu bylo například u Takly 
Gijorgise.  

Klášter vychoval velké množství poustevníků. Někteří poutníci 
přistupují k přijímání pouze v době Velikonoc. G. Elias takto píše 
o asketických tradicích ve Waldebbu: „Poté, co jako asistenti po mnoho 
let sloužili Božímu domu a komunitě, ... jsou od různých aktivit v kláš-
teru osvobozeni a žijí ve svých domech, jámách a v místech ve vydlaba-
ných stromech. Během denního světla jsou od lidí odloučeni, recitují 
žalmy Davida a různé knihy s modlitbami. V noci vykonávají poklony, 
vyslovují prosby, postí se a modlí se za sebe, za svoje bratry a za svoji 
zemi. Závisle na svém programu jedí každý třetí nebo osmý den.“77 As-
ketici, kteří si vydlabali díry ve stromech, aby v nich přebývali, někdy 
nosí kožené pásy kolem svých pasů, aby během modliteb nespadli. Mod-
lí se vestoje. Zmíněný G. Elias, který na konci šedesátých let toto místo 
navštívil, popisuje jednoho poustevníka Fesseha Samuela, jenž se narodil 
v provincii Akala Guzaj v Eritreji, který si udělal ve stromu příbytek, 
v němž spal a modlil se. Asistent mu nosil jídlo a vodu. Dlouho nemlu-
vil. Jiný poustevník, Abba Hanna Samuel, který se narodil v Šoe, vyko-
pal jámu, jež odpovídala jeho rozměrům, kde žil dvacet let, úplně nahý, 
a to ve všech ročních obdobích. Nemluvil a jídlo se mu nosilo jednou 
týdně a nechávalo u dveří.78 

Jak jsme naznačili, mniši v klášteře tradičně jedli kʼwarf, který se 
vyrábí z hořkých kořínků sabla, gamala. Tato potrava se připravuje ná-
ročným způsobem. Podle tradice se Abuna Muses snažil tyto kořínky 
nahradit nekvašeným chlebem z prosa (dagusa kʼitʼa), což ale překazil 

76 Kebede, B., The rule of Waldibba, The history of Waldibba Monastery, Addis Ababa 1991, s. 
32.  
77 Elias, G., „The Monastery of Abrentant in Waldibba“, in Abbay, 8, Documents pour servir 
a l’histoire de la Civilisation Ethiopenne, Paris 1977, s. 111.  
78 Elias, G., „The Monastery of Abrentant in Waldibba“, in Abbay, 8, Documents pour servir 
a l’histoire de la Civilisation Ethiopenne, Paris 1977, s. 111. 
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anděl. Nicméně Abba Zapʼarikʼ Litos z devatenáctého století přece je-
nom zavedl alespoň kultivaci banánů v zavlažovaných místech, které 
pak byly vysoušeny na slunci.79 Jeden návštěvník z šedesátých let ko-
mentoval: „Mezi mnichy vládne tak velká soutěž, že každý usiluje pře-
konat jeden druhého v sebemučednictví. Měl jsem možnost spatřit mu-
že, který posledních 35 let nepromluvil. Ještě více mě udivil muž, který 
třicet let stál nehybně ve vydlabaném stromě. Mniši z Waldibbu vidí 
v asketismu samou podstatu křesťanství. Veřejná bohoslužebná liturgie 
a výuka má druhořadý význam ve srovnání s kultivací duše, která spo-
čívá především v osobním umrtvování a neustálé modlitbě.“80 

Tento styl života ve Waldibbu připomíná klášterní tradici, jak zře-
jmě vypadala v rané církvi. Poustevníci, kteří mají víceméně volný vztah 
ke středisku kláštera a přicházejí pouze pro svoje zásoby či na svátky, 
představují model, který existoval například v egyptském prostředí. 
U etiopských klášterů je navíc zajímavá spojitost se starozákonní tradicí. 
Některé kláštery jsou přímo spojovány se starozákonní bohoslužebnou 
tradicí¨, jako například Tana Kirkos a Martula Marjam.  

Některé oblasti v Etiopii jsou obzvláště důležité pro rozvoj mniš-
ství. Patří mezi ně oblast Tigraj, ve které se nachází i zmíněný klášterní 
komplex Waldibba. Podle tradice bylo mnoho z tamějších klášterů zalo-
ženo Devíti světci. To není překvapivé, pokud si všimneme, že Tigraj se 
nachází v oblasti starověkého Aksúmu. Klášter Debre Qonasil založil 
v Aksúmu podle tradice Abba Liqanos a Abb Pantalewon založil další 
klášter v Aksúmu, který navštívil Kaleb před svou expedicí do jižní Ará-
bie. Aba Izák, nazývaný Garima, založil klášter na místě zvaném Madara 
(10 km od Adwy). Abba Sehma založil klášter asi 70 km od Adwy. 
V blízkosti Machewu je klášter, který nese jméno po dalším z těchto De-
víti světců, a to Abba Gubba. Abba Gubba si udělal příbytek v jižním 
Tigraji. Je znám pro svoji svatou vodu (tsebel). Abba Afse je spojován 
s místem, kde byl silný pohanský kult, a to se zmíněnou Jehou. Abba 
Jemata také založil klášter (buďto v klášteře Debre Libanos v Šemazanu 
v současné Eritreji, nebo v klášteře Goge blízko Korkor Debre Marjam 

79 Kebede, B., The rule of Waldibba, The history of Waldibba Monastery, Addis Ababa 1991, s. 
32.  
80 Gabra-Maryam, H., Monastic Life in the Ethiopian Orthodox Church (senior essay), Addis 
Ababa 1964, s. 20.  
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v Geraltě).81 Abba Alef je spojován s klášterem Debre Halleluja, který se 
nachází u řeky Mareb na sever k Ramě. Klášter je ale také znám jako 
místo, které naopak založil Samuel z Halleluja (zemřel mezi lety 1347 – 
1371), který vykonal mnoho zázraků. Klášter vyhořel za invaze Grag-
ny.82 

Abba Aragawi podle tradice založil Debre Damo a chrám v Zur 
Ambě, kde podle tradice Jared učil své hymny. V Debre Damo je jesky-
ně, kde je pohřben Abba Aragawi a nachází se zde údajně nejstarší stojící 
chrám v Etiopii. Klášter je těžko přístupný a musí se na něj lézt pomocí 
provazů, neboť se nachází na strmé náhorní plošině.  

V regionu Šire se nachází mnoho klášterů, které následují učení 
Medhanina Egziho, který založil Debre Bankol (západní Aksúm) kolem 
roku 1322. Klášter Gunda Gunde založil Abba Izák (15. stol.), který byl 
sám příznivcem Estifana. Estifanos byl mnichem v Debre Kojasa, založe-
ným Abba Samuelem (14. stol.), nacházejícím se v Šire. Na jihozápad od 
Aksúmu je klášter Debre Abbaj, který byl založen Abba Samuelem 
z Waldeby (za krále Dawita I., 1380 – 1412). Místo je známo pro svoje 
liturgické vzdělávání.  

Kláštery se mohou nacházet i v muslimských oblastech. Například 
klášter v jižním Wollo, klášter Gijorgise z Gasitša (zemřel r. 1425), který 
se nachází ve výšce 2 400 metrů. V areálu jsou čtyři chrámy vytesané do 
kamene. Jeden z těchto chrámů je zasvěcen Abba Basalotovi Mikaelovi 
(13. – začátek 14. stol.), který se dal dohromady s jedním poutníkem 
Anorewem z Debre Gol, jenž byl žákem Ijasusa Moy. Ten zorganizoval 
důležitý klášter v Debre Gol (Amhara).  

V Etiopii existovalo mnoho jeskynních klášterů, jako například 
Abuna Habta Marjam (v roklině za Dabra Libanos). V této souvislosti 
kněží (jako například Abuna Gabriʼel) často o svém příbytku hovoří jako 
o waša – jeskyni. V jeskyních se pak mohly odehrávat různá zjevení, jako 
například v případě Abba Takly Hawarijata s jeho nočním zářícím kří-
žem a světelným vozem.83 

Některé významné kláštery jsou téměř neobydlené, jako například 

81 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 159. 
82 Ibid. 
83 Pankhurst, R., „Caves in Ethiopian History“, in Ethiopian Observer, XVI, 1972.  
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klášter Tsege, založený Abba Tsegou Dengelem („Květ Panny Marie“), 
o kterém takřka nic nevíme kromě toho, že jsou mu přisuzovány noční 
modlitby Útěk do Egypta, nazývané Hymny květů (Mahelete Tsege). Neo-
bydlený je i klášter Tedbaba Mariam na sever od Gasitšy.  

Kláštery mohly stejně jako v Byzanci uchovávat celou řadu vzác-
ných a duchovních relikvií. Klášter Gišen je známý pro svoji relikvii 
částečky pravého kříže. To znamená, že je populární jako poutní místo 
(hlavní svátek v klášteře, který slaví umístění kříže a relikvií, je 21. mas-
karamu/1. října; dalším svátkem, který klášter slaví, je důležitý svátek 
Panny 21. terru/29. ledna). Podle tradice král Dawit přinesl nějaké re-
likvie z Egypta a král Zara Yaqob (1434 – 1468) je přinesl do kláštera. 
Kniha Mesʼhafe Tefut se zmiňuje o tom, že král Zara Yaqob přinesl také 
Kristovu houbu a tuniku. V místě se dále nacházejí relikvie různých 
světců, včetně svaté Anny, Bartoloměje, Jiřího, Galawdewose (Klaudius 
Antiochijský mučedník), patriarchy Severa a Dioskura a Betlémských 
dětí. V klášteře jsou rovněž další relikvie jako svatého Jakuba, Štěpána, 
Barnabáše a Arsema (arménského Ripsima).  

V současné Eritreji se nachází několik významných klášterů. Kláš-
tery v Eritreji jsou většinou spojovány s hnutím Ewostatewa, neboť 
mnoho z nich založili stoupenci tohoto hnutí. Mezi nejstarší kláštery 
v Eritreji patří Debre Libanos (odlišuj od kláštera stejného názvu v Šoe), 
který založil Libanos anebo Mata v 5. či 6. století. V Eritreji na výšinách 
klášterní příbytky spočívají většinou ve čtvercových domech z kamene, 
se střechou z větví, trávy a hlíny (hedmo), zatímco nížiny jsou spojovány 
s domy s kruhovým tvarem (tukul) a s namalovanými střechami. Zají-
mavý klášter je ten, který založil Abba Endrejas, jenž se narodil v Tigraji 
v 15. století. Ten založil klášter na jih od Dabarwy (Eritrea), kde údajně 
dostával manu z nebes. Z jeskyně v klášteře teče svatý pramen. Klášter 
se nachází v krásné, ale suché a kamenité oblasti. V klášteře svatého 
Buruka Amlaka (14. – 15. stol.), který byl žákem Absaidhovým84 (blízko 
Mandafara), je pramen, který vyvěrá z míst, kde je světec pohřben, 
a který má zázračné účinky. V klášteře Jonas Laelaj (Ten, který převyšu-
je), také v blízkosti Mandafara, se nachází kamenné křeslo, na kterém 
Jonas (15. stol., také žák Absadiho) meditoval a z kterého v jeho době 

84 Absadi, který zemřel roku 1380, byl žákem Ewostatewa. 

239 

                                                 



Václav Ježek 

tekl olej. Nejznámější klášter v Eritreji je Debre Bizen, který byl založen 
roku 1373/4 Abunou Filiposem (1322 – 1406). Ten byl žákem Abuna Ba-
kimose. Během italské okupace byl Abba Markos před svou smrtí poslán 
do nemocnice a lid viděl z jeho místnosti vycházet zvláštní světlo, i když 
kolem byla jenom tma. Jiný představený, Abba Gebre Medhen, věděl 
dopředu, kdy zemře a řekl Italům: „Můj král mě povolá před zítřkem.“ 
Na jejich otázku „Které je nejlepší náboženství?“ odpověděl: „Nábožen-
ství mých otců.“ V Bizen, ale i v jiných eritrejských klášterech se připra-
vuje zvláštní jídlo nazvané totoo, vyrobené z bobů a kukuřice a pšenice, 
které jsou na znamení jednoty společně uvařené a semleté.85 Asketickým 
klášterem je Zaada Amba (Bílá hora), založený Sejfem Mikaelem (zemřel 
cca r. 1740), kterému anděl nařídil jít na Debre Sala blízko Agordatu. Na 
vrcholu existuje pouze dešťová voda. Představený kláštera Gabra Mas-
kal Gebreab prohlásil: „My, mniši, se musíme postit, modlit a klanět, 
abychom získali Boží milost a sdíleli ji se světem.“86 

Mezi nejdůležitější a nejznámější kláštery v Etiopii patří kláštery na 
jezeře Tana. S kláštery souvisí mnoho tradic. Například podle tradice 
kolem kláštera Deqe Estifanos žijí neviditelní světci. Jiné kláštery, jako 
Metselie Fasiledes, uchovávají důležité sbírky knih. Kláštery jsou spojo-
vány s takzvanými „Sedmi hvězdami“. Jsou to světci Hirute Amlak Ze 
Daga Estifanos, Johannes Ze Kebran Gabriel, Betre Marjam Ze Debre 
Zeghie Ura Kidane Mehiret, Zecharias Ze Bahre Gelila, Jasaje Ze Debre 
Mendaba, Afkrene Egzi Ze Gugubie, Tadiwos Ze Debre Marjam. K těm-
to můžeme přiřadit další dva, kteří doplňují takzvaných Devět světců: 
Endrias Ze Debre Bergida – v blízkosti vstupu do Gorgora a Tomas Ze 
Angara Tekle Hajmanot. V etiopské tradici je těchto sedm světců spojo-
váno se sedmi církvemi v Apokalypse: Efeson, Semrenie, Ergamnem, Tya-
tron Serdies, Filadelfia, Lodocia (názvy jsou v geez).87 Světci Zechariaso-
vi Ze Bahire Gelila je zasvěcený klášter u jezera Tana, kde se údajně děje 
mnoho zázraků. Jednou podle tradice Abuna Zecharias hodil list do 
moře a potom si s ním třel nohy. Z listu na moři vyrostl strom, jako kdy-
by to byla suchá zem. Listí ze stromu uzdravilo mnoho lidí.  

85 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 189. 
86 Ibid., s. 190. 
87 Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 116 
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Daga Estifanos založil Abba Hirute Amlak, syn bratra krále Jikuno 
Amlaka. Abba Hirute Amlak se učil klášterní tradici u Abba Ejsuse Moa 
z Hajke Estifanos, u kterého se učil i Abune Tekle Hajmanot. Když jed-
nou král Atse Jikuno Amlaka navštívil Abba Ejsuse Mou, tak mu Moa 
řekl, aby Abba Teklovi Hajmanotovi udělil titul Lique Kahnat a Abba 
Hirutovi Amlakovi aby udělil titul Aqabie Saat (Časoměr). Podle tradice 
Abba Hirute Amlak zanechal svoji funkci Aqabie Saat (neboť chtěl žít 
osamoceně), vzal s sebou „archu svatého Štěpána“ a přišel na ostrov 
Daga. Podle tradice tam stál chrám Svaté Marie, který založil již Abraha 
a Atsebha. Během vlády Atse Amdeho Tsiona světec odsunul archu sva-
té Marie na místo zvané Kota na ostrově Deqe a nahradil ji archou svaté-
ho Štěpána a posvětil klášter. Tak klášter získal jméno Daga Estifanos.88 
Klášter byl populární u gondarských vladařů, kteří jej navštěvovali. 
V klášteře Daga Estifanos se nacházejí pozůstatky vladařů Atseho Jikuna 
Amlaka, Atseho Dawita Woldeho Sejfa Areda, Atseho Zery Jakoba, At-
seho Naoda (přinesené z Ta-eka Negste Atronose Marjam Ze Behiere 
Amhara Sajnt). V samotném městě Gondaru jsou pak pohřbeni Atse 
Fassil, Atse Johannes (spravedlivý) a Atse Adyamseged Ejasu. Klášter 
byl králi považován za ráj a podle tradice každou neděli odpoledne 
z místa vane vítr z ráje. 

Klášter Narga (z amharského enaderga – „udělejme to“) na ostrově 
Deqe založila císařovna Etegie Mentewab. Když jednou císařovna odpo-
čívala, uviděla zjevení, v němž jí bylo sděleno, že má postavit chrám 
a zasvětit jej Svaté Trojici. Poté, co se poradila se svým synem Alem 
Segedem Berhanem Segedem Ejasuem, začala práce na chrámu 
a klášteru. Koncipovala jej jako jakéhosi dvojníka kláštera Daga. Aby 
byly jako tělo a duše. Klášter nepatří mezi „Sedm hvězd“, ale je vý-
znamný. Zvláště významný je chrám, který nechala postavit císařovna a 
který má velice důležité malby a písemné památky.  

Klášter Kebran Gabriel byl založen Abuna Johannem (jeden ze 
Sedmi hvězd). Abuna Johannes pocházel z Merhabitie (severní Šoa) 
a když navštěvoval kláštery v Deqe, došel na místo zvané Robit Be ka 
v Awraja (provincie) Dera. Poté, co si už myslel, že nenajde místo, kde by 
spočinul, potkal tam manželský pár, který jej uvítal. Byli to Zegebriel 

88 Ibid., s. 118. 
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a Meskel Kebran. Ti jej po nějakém čase vzali na ostrov a nechali ho tam. 
Světec tam následně bojoval s mnoha démony. Když se pár po několika 
měsících na ostrov vrátil, tak našel stojícího světce pohrouženého v mod-
litbě. Světec je uvítal a prorokoval, že na ostrově bude vybudovaný 
chrám a „archa“ bude zasvěcena svatému Gabrielovi. Na počest ženy se 
místo bude nazývat Kebran, tedy Kebran Gabriel. Nicméně ženy na os-
trov nebudou moci přicházet.89 Za vlády Amdeho Tsiona tam byl posta-
ven chrám s archou svatého Gabriela. Současný chrám postavil Adyam 
Seged Ejasu (kuaregna).90 

Vladař Atse (král) Amde Tsion je také spojován s klášterem Ura 
Kidane Mihiret na jezeře Tana, který patří mezi významné kláštery. 
Klášter je rovněž spojován s Abuna Betremarjamem, který se narodil 
v Muger v provincii Šoa. Podle tradic jeho otec Tekle Marjam a jeho mat-
ka Elaria byli zbožní lidé. Jednoho dne Elaria a její muž měli stejný sen. 
Zdálo se jim o zralém hroznu, jak na něm sedělo mnoho ptáků a jedlo 
z něho ovoce a jak se pod ním ukryli. Po několika dnech Elaria počala 
a dne 21. ginbotu (29. května), v den památky Bohorodičky, porodila 
syna Betreho Marjama. Ten se potom učil v klášteře Debre Libanos. Po 
nějaké době k němu přišli dva andělé a sdělili mu, že díky jeho učení 
dojde mnoho lidí k pravdě. Duchovním otcem Abuna Betreho Marjama 
byl Abuna Zena-Markos, který jej vedl k mnišství (Jekob Abat). Jeho jmé-
no Betre znamená „Hůl“, což souvisí s jeho činností, neboť jako hůl při-
vedl k pravdě heretiky a porazil démony. Světec slouží jako „světlo pro 
Atse Amde Tsion“. Světec zemřel v klášteře Zeghie Ura Kidane Mehiret.  

Důležitý klášter, který je spojován se svatými mnichy, je Mendaba, 
také na jezeře Tana. Jedna tradice hovoří o tom, jak nevzdělaný, ale svatý 
Abuna Zecharias (jeden ze Sedmi) byl navštíven Abuna Jasayem, který 
slyšel, jak se modlí: „Neodpouštěj mi! Neodpouštěj mi!“ Opravil jej 
a řekl mu, že správná slova jsou: „Odpusť mi!“ Poté, co Abuna Jasay na 
kamenné lodi přeplul jezero, Abuna Zecharias zapomněl na slova, která 
slyšel. Běžel tedy po jezeře po vodě, aby ho dohonil, a zeptal se jej: „Co 
to bylo za slovo, které jsi mi řekl?“ Když to viděl Abune Jasay, tak mu 
řekl: „Tvoje je lepší.“ Zázračné kamenné lodě, které plují po vodě, jsou 

89 Podle tradice, když císařovna Etegie Mentewab chtěla místo navštívit, tak dostala perio-
du mimo své období, aby se dodržel zákaz vstupu žen, který nařídil světec. 
90 Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 124. 
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populárními prvky kolem příběhů u jezera Tana. 
Rovněž velice důležitý je klášter Gugubie. Svatý Abuna Afkrene 

Egzi (26. ledna) je jeden ze sedmi velkých světců. Afkrene Egzi Ze Gu-
gubie se narodil v severní Etiopii (v Tigraji ve 14. stol.). Jeho otec se jme-
noval Gebre Ijesus a jeho matka Afomja. Učil se nejprve u chrámu zva-
ném Hamle. Pro další studia odešel do gubae Abuna Medhanina Egziho, 
jehož eparchie byla náhodou kolem jezera Tana. Nakonec teda 
v Gugubii zůstal. Oženil se s ženou, která se nazývala Zemede Marjam a 
která mu porodila čtyři syny. Jeden z nich, Bitsue Amlak, založil klášter 
v Eritreji. Ostatní se také stali mnichy. Jednoho dne, když Afkrene Egzi 
vyšel z moře a, „jak je zvykem, otřel si nohy o list, “ tak na něm našel 
vodu. Divil se tomu a nechápal, jaký asi spáchal hřích. Tento příběh byl 
následně zopakován Abuna Jasajovi, aby ho vysvětlil. Ten to vysvětlil 
takto: Jednou, kdy se Abuna Afkrene Egzi modlil v jeskyni, na stromě 
jedli ptáci a zpívali v hejnu. To jej rušilo, a tak jim nařídil, aby ztichli. 
Zvířata ztichla, aniž by spolkla, co měla v ústech, což se nezalíbilo Bohu, 
který mu tedy dal najevo svoji nespokojenost tím, co mu udělal. Bůh 
totiž ukazuje lásku ke všemu stvoření a nelze mít vztah s Bohem a igno-
rovat ostatní svět. Když se to Afkene Ezgie dozvěděl, tak okamžitě od-
volal svoje nařízení ptákům a oni opět začali zpívat a jíst v hejnu.91 

U řeky Abaj, na konci jezera Tana se nachází klášter Debre Marjam. 
Podle tradice klášter založil spravedlivý člověk zvaný Tadiwos Ze 
Tselaleš. Na ostrově žije mnoho ptáků a „neviditelných světců“. V sou-
vislosti s apoštolem Tadiwosem (jednoho ze Dvanácti), který je spojován 
s misii u Syřanů, se hovoří o tom, že v jeden den zoral, zasel a sklidil 
pšenici a přinesl ji k oběti. Zde pluh symbolizuje srdce věřících, semeno 
Tóru a ovoce evangelium. Zázraky jsou spojovány rovněž s etiopským 
jmenovcem apoštola Tadiwosem. 92 

Na jih od Gondaru je klášter Johannes, který je velký a je znám pro 
svoje vzdělávání v tradičním stylu. Kláštery byly základem školství 
v Etiopii. Nabízely širokou škálu vzdělávání. První úroveň nabízela zákla-
dy čtení a rozvíjení paměti. Druhý stupeň zahrnoval hudební vzdělávání 
a třetí stupeň zahrnoval poezii spolu s pokročilými stupni znalostí gra-
matiky a interpretace poezie. Čtvrtý stupeň zahrnoval studium biblických 

91 Merahi, K.K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 132. 
92 Merahi, K.K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 133. 
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a církevních textů. Tak jako v Byzanci školy lákaly studenty na základě 
svého věhlasu a učitelů, kteří u nich působili. Je těžké stanovit historický 
vývoj školství, ale důraz na interpretaci a exegezi a na poezii jisté svědčí 
o kontinuální tradici sahající až do předkřesťanského období. Klášter 
Debre Demah (Hora Kalvárie), nazývaný též Dima Gijorgis, v provincii 
východní Godžamu je rovněž znám jako důležité středisko pro svoje 
exegetické komentáře Písma. Souvisel s klášterem Tekle Hajmanot a byl 
založen Abba Tekestou Berhanem (Světlo se zjevilo) v patnáctém století.  

Kláštery jsou místem zázraků a léčby. V klášteře Debre Libanos 
(Šoa), který byl do roku 1445 nazýván Debre Asbo a jejž kolem roku 1284 
založil Tekle Hajmanot, se nachází u jeskyně, kde Tekle Hajmanot podle 
tradice přebýval dvacet devět let. Jeskyně je místem, kde dochází 
k mnoha zázračným uzdravením. Praktikuje se tam „svatá sprcha“, kdy 
se věřící osprchují ve svaté vodě. V klášteře Debre Worq (východní 
Godžam), který založil král Dawit (1380 – 1412/1413) a kde byl ustano-
ven představeným Sertse Petros, se nachází jeho „životopis“, jeho dlou-
há železná hůl s křížem, které se věřící dotýkají, aby byli uzdraveni. 
Rovněž se tam nachází jeho drátěná košile a jeho postel, na kterou lidé 
uléhají, aby se uzdravili. Debre Worq byl spojován s hnutím Ewostate-
wa. Posvátnost vod hraje důležitou roli i v klášteře Zeqwala (jižní Šoa), 
který se nachází na vrcholu hory, na níž je rovněž vulkanické jezero. 
Klášter byl založen snad ve 14. století Abba Gebrem Manfasem Qeddu-
sem (Služebníkem Svatého Ducha), nazývaným rovněž Abbo. U vulka-
nického jezera tento světec bojoval s početným množstvím nečistých du-
chů, kteří se ale nacházeli i na jiných místech. Vulkanické jezero je pova-
žované za svaté vody (tsebel). Lidé v malých chatkách vykonávají „svaté 
sprchy“ pro uzdravení a jezero je vhodné zvláště pro léčbu lepry. 

Blízko Debre Birhanu (asi 50 km na sever od Debre Birhanu) se na-
chází chrám Debre Met Maq Qedest Marjam, kde se údajně králi Zara Ja-
kobovi zjevila Bohorodička. Ta mu řekla, aby přesunul její tabot na místo, 
kde potom vzniknul klášter Tsadqane Marjam. Bohorodička se tu zjevuje 
periodicky a lidé sem přicházejí. Většinou stráví sedm dní pohrouženi 
v meditaci, tichosti a modlitbě, načež dostávají různá zjevení, která jim 
pomáhají se rozhodnout v duchovních otázkách.  

Kláštery tradičně vytvářely mikrosvěty, které integrovaly svoje 
okolí a vytvářely i ekonomické příležitosti a svazky. Tuto funkci kláštery 
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plní i dnes, ale v menší míře, díky reformám a jiným změnám. Nicméně 
nadále plní důležitou ekonomickou a sociální funkci. Například 
v klášteře Sebata blízko Addis Abeby jsou mnišky, které pocházejí 
z různých prostředí. Zabývají se prací v zemědělství (tef, ovoce a zele-
nina, pěstují stromové sazeničky, produkují med, chovají krávy a slepi-
ce). Ostatní mnišky učí ve školce a základní škole, které otevřely pro děti 
z okolních vesnic. Starají se rovněž o dvě stě dívek-sirotků, které studují 
ve škole a učí se schopnostem, jako je šití, pletení, vyrábění koberců 
a další základní věci. Existuje zde i klinika a pomoc pro hledání zaměst-
nání. V kapli Medhane Alem se konají bohoslužby ráno od čtyř do šesti, 
kterých se účastní jenom mnišky, v poledne, kdy se mnišky modlí půl 
hodiny, a potom od šesti večer do osmi. Od šesti do osmi večer se modli-
teb mohou zúčastnit ostatní lidé včetně děvčat.93 Kláštery tvořily i základ 
misie v oblastech, kde se křesťanství nevyskytovalo. Klášter svatého 
Gabriela v oblasti Oromo (předtím Šoa), blízko Zwaj, se například na-
chází v oblasti, kde křesťané nejsou ve většině. Z tohoto kláštera vychá-
zejí mniši, aby učili v okolí. Jeden mnich z tohoto kláštera (otec Zeden-
gel) prohlásil: „Náš duchovní otec Abuna Gorgorios říkal, že poznání 
a vzdělávání je k ničemu bez modlitby. Proto se musíte modlit při cestě 
kamkoliv, modlit se při jakékoliv činnosti, neboť modlitba je nejdůleži-
tější věc proto, abychom mohli dělat věci v našem životě a Církvi.“94 
Další duchovní dítě Abba Gorgoria, otec Gabriel, k tomu dodává: „V 
mnišském životě musíš těžce pracovat, šířit všude evangelium a přinášet 
duchovní pomoc a léčbu skrze modlitbu.“95 

Některé egyptské kláštery jsou spojovány s etiopskými mnichy. 
Někteří mniši, kteří putovali do Jeruzaléma, se zastavovali v egyptských 
klášterech, jako například v klášterech v Qusqwam/Moharaq u Nilu, dá-
le u Svatého Antonína blízko Rudého moře, v klášteru Harat Zuwaila 
v Káhiře a na velké poušti Skétis ve Wádí Natrún.96 Ve dvanáctém století 
existovala komunita etiopských mnichů v klášteře Svatého Eliáše ve 

93 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 177. 
94 Ibid., s. 180. 
95 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 180.  
96 Chaillot, C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition, Inter-Orthodox Dialogue, 
Paris 2002, s. 183. 
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Wádí Natrún (blízko kláštera Svatého Jana Kame), který spatřil již 
v troskách v patnáctém století Makrizi. Potom odešli do kláštera Panny 
Marie (blízko kláštera Svatého Jana Krátkého). V 19. století se etiopští 
mniši nacházeli v klášteře Syřanů (Wádí Natrún).97 

Přítomnost etiopských mnichů je doložena i na jiných místech 
v oblasti Středozemního moře. V Jeruzalémě a Svaté zemi je kolem sed-
mi klášterů, kde žijí Etiopané. V Betlémě se nachází klášter Debre Salam, 
v Betánii klášter Mezgebe Qeddusan. V Jerichu je klášter a u řeky Jordán 
(klášter Svaté Trojice). V Jeruzalémě jsou tři kláštery, jako například Deir 
al Sultan a Debre Gennet. Na Kypru se objevili Etiopané po dobytí 
Jeruzaléma Saladinem v roce 1187. V 14. století byli Koptové s Etiopany 
v klášteře Svatého Antonína ve Famagusté. V šestnáctém století Etiopané 
postavili chrám Spasitel světa v Nikósii. Etiopané jsou dosvědčeni 
v klášteře Nebek v Sýrii v klášteře Mojžíše Černého, který byl možná 
sám Etiopanem. Klášter byl založen v 16. století. Na konci 15. století 
existovala malá komunita Etiopanů v Deir al-Ahbas v současném Liba-
nonu. 

Jak jsme uvedli, kláštery se staly oporou pro šíření křesťanství 
v různých oblastech. Kláštery nejen že šířily křesťanství, ale nepřímo i 
moc křesťanského panovníka. Etiopští panovníci si dobře uvědomovali 
roli klášterů pro konsolidaci moci a říše. Kláštery se staly nástrojem inte-
grace. Je ale třeba uvést, že tak jako i v jiných oblastech, jako například 
v Byzanci, se i v Etiopii kláštery mnohdy stávaly středisky odporu vůči 
politice panovníků. Jako v Byzanci v době ikonoklasmu se kláštery stá-
valy středisky odporu vůči císařské politice ikonoborectví, tak i v Etiopii 
kláštery mohly plnit úlohu zastánců ortodoxie.  

Spojitost klášterů s vladaři existuje od Aksúmské éry. Existuje ně-
kolik klášterů, které jsou spojeny s legendárními vladaři Abrehou 
a Atsbehou, jako například Mahbara Silase. Podle tradice se tito zjevili 
svatému Frumentiovi během modlitebního bdění, což vyvolalo králov-
ské prohlášení: „Toto je posvátná půda obklopená ohněm, s rájem uv-
nitř“, což je standardní formulace klášterních chart. Toto bylo následo-
váno napomenutím „Jabarrara wafjasagara kʼokʼ“ („Nesahej“) na létajícího 
ptáka nebo na kolébavou křepelku. Členové kláštera Mahbara Silases 

97 Ibid. 
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podporovali teologickou pozici tawahado. Klášterní pravidlo například 
říká, že předtím, než mnich mohl získat uznání o mnišské ctnosti (si-
mrit), dostal otázku, při které musel potvrdit svoji víru ve dvojí narození 
Krista (před stvořením světa od Otce a během lidských dějin z Panny 
Marie). Klášter dostal panství od „jezera Tana do Sannar“ (z Bag Mankar 
u Dalgi blízko Bahir Daru až k hranicím se Súdánem). Představení kláš-
tera měli k vladařům vztah klienta a vybírali daně, starali se o soudy, 
starali se o potřebné a o bezpečnost. Měli privilegium okamžitého pří-
stupu k vladaři.98 

Persoon srovnává etiopské kláštery se situací v Asii, když píše: 
„Etiopská klášterní tradice měla podobnou politickou roli jako buddhis-
tická klášterní tradice v jihovýchodní Asii, kde buddhistická sangha 
(mnišská komunita) určovala morální trend a poskytovala duchovní ve-
dení, zatímco stát poskytoval patronát, ochranu a podporu. Sangha po-
skytovala v sociálním a kulturním životě integrační sílu a také solidaritu. 
Etiopská klášterní tradice toto rovněž nabízela, ale ještě více. Artikulova-
la koncepci Etiopie jako Bohem vyvolené Šalomounovi říše a nového 
Izraele (Kebra Negast); poskytla tak ideologický základ pro rozšíření eti-
opské říše na konci třináctého století.“99 Etiopské kláštery tvořily inte-
grační sílu, která ale mohla ztrácet na významu, pokud vnitřní spory 
uvnitř klášterů neohrožovaly jejich vnitřní a vzájemnou jednotu. Podob-
né to bylo i v asijském kontextu. Yin zjišťuje: „Dogmatický postoj 
k Vinaja (klášterní kodex) mohl na první pohled přispívat k udržování 
čistoty tradice ..., ale ve skutečnosti dával v sázku (rozvoj) ... Rozvoj 
vznikal v odpověď na kulturní, politické a geografické různorodosti. Do 
té doby, dokud duch Vinaya (klášterního kodexu) nebyl porušen, změny 
a adaptace zůstaly kritickými faktory pro jeho přežití.“100 

Etiopské mnišství je silně spojováno se „zázračnem“. Toto by na-
svědčovalo vztahu s byzantskou Palestinou, neboť Palestinci měli výraz-
nější vztah k zázrakům a zázračnu jako takovému než například Egyp-

98 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
99 Ibid., s. 67.  
100 Yin, J., The vinaya in India and China-Spirit and Transformation (disertační práce), School of 
Oriental and African Studies, London 2002, s. 2. 
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ťané.“101 Etiopská tradice rovněž připomíná mnoho syrských zdrojů. 
Dílo Jana Moschy Duchovní louka je plné zázračných příběhů, a je to dů-
ležité dílo, které má ohlasy v etiopské duchovní literatuře. V tomto díle 
je důležitou koncepcí obnova původní nevinnosti, což je důležité i v e-
tiopské literatuře. V Byzanci, ale i v Etiopii je časté spojení mezi touto ne-
vinností a poddajností zvířat. Koncepce blízkosti k Bohu – parresia, která 
poskytuje člověku duchovní odvahu, je rovněž důležitým tématem v e-
tiopské hermetické tradici.  

V prostředí Byzance se zázračno označovalo několika termíny, na-
příklad δύναμις – „akt moci“, σημεῖον – „znamení“ nebo θαῦμα – 
„div“. Slovo τέρας ve smyslu „znamení“ se objevovalo řidčeji a v No-
vém zákoně pouze v souvislosti se slovem σημεῖον.102 V prostředí Pales-
tiny se nejvíce vyskytovalo především slovo θαῦμα, kterému autoři dá-
vali přednost. V Palestině bylo ale pojmosloví vzhledem k zázračnu po-
někud méně bohaté.103 

Období komunismu přineslo klášterům velmi těžké zkoušky. Kláš-
tery ztratily půdu, příjem z půdy a daní. Situace byla u každého kláštera 
různá. Některé kláštery mohly alespoň získávat jakousi pomoc ze strany 
komunistických činitelů, kteří mohli skrývat sympatie ke křesťanství, 
neboť sami prošli křesťanským vzděláním. Nebo pomoc od vesničanů, 
kteří mohli kláštery nějakým způsobem podporovat.  

Nejhorší stránka komunistické diktatury se projevila v přijímání 
noviců. Například konkrétně v klášteře Mahbara Silase afamamhir Abba 
Hajla Mikaʼel vstoupil do kláštera v období komunismu za velkých těž-
kostí. Dvakrát jej zatkli, zavřeli do vězení a podruhé byl propuštěn je-
nom díky intervenci mnicha Abba Gabry Ijasuse, která se uskutečnila na 
poslední chvíli. Abba Gabra Ijasus měl jakýsi vliv u režimu Derg. Ná-
sledně v tajnosti se plížil od keře ke keři, až se mu nakonec podařilo 

101 Například Binns konstatuje: „Podobná událost v životě svatého Antonína je v kontrastu 
shledána jako šťastná, ale přesto přirozená událost pouštního života, bez sklonu k tomu, 
interpretovat tuto událost jako zázrak“; srov. Binns, J., Ascetics and Ambassadors of Christ, 
The Monasteries of Palestine 314–631, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 229. 
102 Τέρας se objevuje obzvláště v kontextu Skutků apoštolských, kde se objevuje devětkrát 
z celkových šestnácti výskytů; Ibid., s. 221. 
103 Ibid., s. 222. 
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vstoupit do kláštera.104 Podle legendy byl klášter v minulosti příbytkem 
pro tisícovku obyvatel, zvláště díky příchodu řeckých nebo syrských 
exulantů (Ši Mahbar – „komunita tisíce“), ale ve kterém to bylo období, 
nikdo neví.  

Komunismus tento klášter omezil a klášter nesehrával velký vliv 
na své okolí. Předtím vlivem kláštera kmeny Gimuz přijali křesťanství.105 
Kláštery jako Mahbara Silase si udržovaly svůj přísný asketický režim 
i v době komunistického tlaku. Tamější klášterní shromáždění – gubaʼe 
nechtělo přistoupit na žádný kompromis. Například zmíněný Afamahir 
uvedl příklad medu, který předtím vesničané nosili z okolí do kláštera, 
ale který se potom prodával za hranice do Súdánu. Vznikl návrh, aby se 
tedy pro nemocné mnichy kupoval cukr, ale to bylo zamítnuto jako ne-
patřičný kompromis.106 

Duchovní síla dokázala komunisty mnohdy zastavit. Když komu-
nisté přišli do kláštera Waldibba, mniši vynesli zázračnou knihu svatého 
Minase nazývanou Taʼamara Marjam107 a také rukopis Takla Hajmanot 
s iluminovanými obrázky a vzývali Boha. Šestnáctého dne přišli Wajane 
(Tigrajské osvobozenecké hnutí), kteří komunisty odehnali. Nicméně si 
tito všimli kvalitního vonného dřeva a ostatních zdrojů a proměnili vel-
bloudí stezku na cestu pro vozidla. Mniši opět vynesli svaté obrázky 
a začali se modlit. Podle očitého svědka: „Najednou se objevilo dvacet 
záhadných svatých poutníků, kteří byli obklopeni světlem a napomenuli 

104 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
105 Kmeny Gimuz žily v níže položených oblastech Qwara v Begemediru až do Matamm-
Gallabatu na etiopsko-súdánské hranici. Jejich jazyk patří mezi nilosaharské jazyky a patří 
mezi nejstarší a nejméně známé etiopské jazyky. Často se nazývaly ʻŠankʻillaʼ – „Mající ze-
mi s černou pletí“. Do roku 1935 byly terčem výprav na otroky; Ahmad, A.H., „The 
Gumuz of the Lowlands of Western Gojjam: The Frontier History 1900 – 1935“, in Africa, L, 
1, 1995, 53-66. 
106 Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist 
Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous 
interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
107 Historik umění Girma Elias popisuje Ta’amra Maryam z Abarintantu (z osmnáctého 
století), které je asi totožné s tímto; srov. Elias, G., „The Monastery of Abrentant in Waldib-
ba“, in Abbay, 8, Documents pour servir a l’histoire de la Civilisation Ethiopenne, s. 93-118, 
Paris 1977, s. 118.  
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vojáky, aby se obrátili. V noci vojáky vystrašila hrůzostrašná postava, 
která dýchala dým. Vojáci se následně dali na útěk na sever, přičemž za 
sebou zanechali svoji výbavu. Tedy všechny různé politické skupiny 
byly odraženy.108 O tom, že se klášteru podařilo udržovat vysokou úro-
veň i v době komunismu, svědčí svědectví Jacquesa Merciera a Girmy 
Eliase, kteří klášter navštívili v roce 1976 a kteří poznamenali: „V sou-
časnosti je v klášteru nazývaném Waldibba Abarintant více než 350 mni-
chů, z nichž je 80 procent mistrů Sʼawatiwa Zema – náboženské literatury 
a poezie. Deset procent je negramotných (starší mniši), deset procent 
studentů, paniců a asistentů, kteří se připravují na mnišský život.“109 Jiné 
zdroje hovoří o tom, že na místě bylo kolem 1 500 mnichů.110 

Ve všeobecnosti lze říci, že komunismus sehrál i pozitivní roli pro 
církevní rozvoj. Stimuloval větší zájem o duchovní život a přesunul kláš-
tery z kontextu feudálních ekonomických institucí do roviny duchovních 
středisek. Také nepřímým způsobem způsobil rozvoj městských klášte-
rů, které mohou ještě efektivněji působit na obyvatelstvo než odlehlejší 
kláštery.  

Kláštery v současnosti po pádu komunismu navázaly na svoji tra-
diční roli sociálních institucí. Tato sociální činnost probíhá i ve farnos-
tech jako takových. V každém klášteře a chrámu je hala, která se nazývá 
„Hala míru“ (Dedžeselam) a která slouží jako jídelna pro kněze 
a potřebné. Věřící nabízejí svoji pomoc, hlavně v podobě pití a jídla. 

108 Interview Bahitawi Gabra Mikaʼel Tagañ, Addis Ababa, 25. 8. 98; Persoon, J., Spirituality, 
Power and Revolution: Contemporary monasticism in communist Ethiopia, Based on visits to over 
100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and numerous interviews (nepublikovaná diser-
tační práce), 2005. 
109 Elias, G., „The Monastery of Abrentant in Waldibba“, in Abbay, 8, Documents pour 
servir a l’histoire de la Civilisation Ethiopenne, s. 93-118, Paris 1977, s. 110. 
110 Současná publikace uvádí 1 453 mnichů (brožurka bez data vydání v amharštině, která 
se zabývá dějinami kláštera; na publikaci je oficiální známka kláštera a na poslední straně 
je pečeť Bet Abuna Taʻame Christos). V interview s Abba Hajlou Mikaʼelem v Addis Abebě 6. 
7. 96 se uvádí číslo 1 500. Klášter v době komunismu přitahoval velké množství lidí, kteří 
se uchýlili do kláštera. Například majetná postgraduální studentka Imahoj Walata Kidan 
tam utekla, aby se tam uchýlila, když měla problémy s režimem Derg. Později se tam stala 
mniškou. Srov. Kebede, B., The rule of Waldibba, The history of Waldibba Monastery, Addis 
Ababa 1991, s. 32; Persoon, J., Spirituality, Power and Revolution: Contemporary monasticism in 
communist Ethiopia, Based on visits to over 100 monasteries in Ethiopia, Israel and Eritrea and 
numerous interviews (nepublikovaná disertační práce), 2005, kap. 2. 
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Kdokoli je hladový, může jít do „Vrat míru“ a získat bezplatné jídlo 
a pití.111 Církev jako taková nabízí pomoc při přírodních neštěstích 
a jiných nešťastných událostech. 

 
 
 

111 Merahi, K. K., Saints and Monasteries in Ethiopia, Addis Ababa 2001, s. 6. 
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