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1500
1584

Sir Walter Raleigh zakládá první anglickou kolonii ve Virginii (pokus byl
neúspěšný)

1587

Narodil se John Winthrop, puritán a první guvernér kolonie
Massachusetts Bay

1591

Narodila se Anne Marbury Hutchinsonová

1600
1607

Příjezd kolonistů do obnové kolonie Virgina a založení města Jamestown,
prvního stálého anglického města v Sev. Americe. Počátek trvalé britské
kolonizace Sev. Ameriky

1608

Odchod části puritánské komunity (separatistů) z městečka Scrooby do
Nizozemí (Amsterodam, Leiden). Část této komunity se pak přesunula do
britských kolonií v Sev. Americe (Pilgrims Fathers)

1611

Vydání Bible krále Jakuba (King James Bible)

1614

John Rolfe se žení s „princeznou“ Pocahontas

1619

Anglikánská církev (Church of England) je prohlášena za „státní“ církev
v kolonii Virginia

1620

Skupina puritánských separatistů (Pilgrims Fathers) připlouvá na lodi
Mayflower do Sev. Ameriky a v oblasti Massachusettského zálivu zakládá
kolonii Plymouth

154 Podkladem pro tuto kapitolu byly následující publikace: Hall, Timothy L., Religion in America, New
York: FactsOnFile 2007; a Queen, Edward L. – Prothero, Stephan R. – Shatuck, Gardiner H., Jr. (eds.), Encyclopedia of American Religious History, New York: FactsOnFile 2009.
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1621

Indiánský kmen Wampanoagů pomohl přežít zimu kolonistům
z Plymouth a ti s nimi společně oslavili „dožínky“. Počátek slavení Dne
Díkůvzdání (Thanksgiving Day)

1624

Narodil se George Fox, zakladatel hnutí kvakerů

1626

Holanďané zakládají Nový Amsterodam jako obchodní stanici na ostrově
Manhattan
Je založen Salem

1628

Do Salemu připlouvá další vlna puritánských osadníků

1630

John Winthrop a dalších asi 700 puritánů připlouvá do oblasti
Massachusettského zálivu a zakládají kolonii Massachusetts. Winthrop
pronáší svoji slavnou řeč Vzor křesťanské lásky (A Modell of Christian
Charity), v níž použil příměr o „městě na pahorku“ (A City upon a hill)

1631

Do kolonie v Massachusetts připlouvá Roger Williams
Shromáždění kolonie v Massachusetts omezuje volební právo pouze na
členy církve

1632

Cecil Calvert, druhý lord Baltimore, získal od krále Karla I. dekret
umožňující mu založit kolonii Maryland

1634

Do Marylandu připlouvají první osadníci
Do Massachusetts připlouvá Anne Hutchinsonová s rodinou

1635

Roger Williams je obviněn církevními autoritami z kacířství (mimo jiné
i proto, že odmítal úzké projení církve a „státu“)

1636

Roger Williams uprchl z Massachusetts a usadil se v oblasti Providence. Od
indiánů zakoupil půdu a založil kolonii Rhode Island
Je založena Harvardská kolej jako instituce pro výchovu duchovních

1638

Odsouzení Anne Hutchinsonové a její vyhnání z Massachusetts.
Hutchinsonová odchází do Rhode Island
Roger Williams a další představitelé komunity v Providence podepisují
smlouvu, v níž omezují právo „vlády“ pouze na výkon civilní správy
a dávají tak základ prvnímu legislativnímu pokusu o oddělení státu
a církve
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1639

Roger Williams spoluzakládá první baptistický sbor (First Baptist Church)
na území britských kolonií v Sev. Americe
Shromáždění kolonie Maryland přijímá zákon na ochranu náboženských
svobod a práv
Kolonie v New Haven přijímá ústavu s cílem „ustanovit občanskou správu
podle Boží vůle“

1643

Smrt Anne Hutchinsonové

1644

V Massachusetts je přijat zákon, který pod trestem vyhnání zakazuje
baptismus a anabaptismus
Je založen první presbyteriánský sbor v Sev. Americe (Long Island)
Narodil se William Penn

1651

Represe proti baptistickým duchovním v Massachusetts

1654

První Židé se usazují v Novém Amsterodamu a zakládají kongregaci
Shearith Israel

1655

První Židé se usazují v Rhode Island

1656

První kvakeři přijíždějí do kolonie v Massachusetts (Mary Fisherová a Ann
Austinová)

1657/1658 Massachusetts přijímá zákony proti kvakerství
1659

Poprava prvních kvakerů v Massachusetts

1661

Anglická vláda zakazuje další exekuce kvakerů v Nové Anglii

1662

Shromáždění puritánských kongregací v Massachusetts přijímá Smlouvu
o poloviční cestě

1664

Britové obsazují holandskou kolonii Nové Nizozemí a přejmenovávají ji na
New York

1667

William Penn se stává kvakerem

1672

George Fox navštěvuje americké kolonie
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1681

William Penn získal od krále Karla II. dekret umožňující zřízení kolonie
Pensylvánia
Obec v Plymouth (puritánská) umožnila kvakerům participaci na
občanských záležitostech

1683

V Pensylvánii vzniká první mennonitská osada (Germantown)

1684

Osada/kolonie v Plymouth se stává součástí Massachusetts

1689

Ve Velké Británii je přijat Toleranční zákon (The Tolerantion Act)
Je postavena King’s Chapel v Bostonu, která se stává sídlem první
anglikánské kongregace na území Nové Anglie

1691

Massachusetts přijímá zákon, který v „zájmu svobody svědomí zaručuje
svobodné uctívání Boha všem křesťanským církvím (s výjimkou katolíků /
papeženců/)“

1692/1693 Čarodějnické procesy v Salemu
1696

Severní Karolína přijímá zákon o náboženské svobodě pro všechny
křesťanské obce (s výjimkou katolíků /papeženců/)

1700
1700

Kolonie New York přijala zákon, kterým byli vypovězeni katoličtí kněží
a členové katolických řádů

1701

William Penn vytvořil novou ústavu Pensylvánie, na jejímž základě byla
stanovena náboženská svoboda a možnost politické participace všech
křesťanů
Delaware přijal zákon, kterým garantuje náboženskou svobodu všem
vyznavačům monoteismu, ale zárověň omezuje „držení“ úřadů pouze na
křesťany
V Saybrooku je založena Colegiátní škola (dnešní Yaleova univerzita)
mající být protiváhou „liberálnímu“ Harvardu
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1702

Nejvyšší soud v Massachusetts prohlásil čarodějnické procesy v Salemu za
nelegální
Connecticut se pokusil přijmout legislativu, která omezovala práva kvakerů
a dalších „heretiků“. Na základě tlaku anglických úřadů byly příslušné
zákony zrušeny

1703

Narodil se Jonathan Edwards (Connecticut)

1704

Maryland přijal zákon (Act to Prevent the Growth of Popery), kterým
omezoval činnost katolické církve (zákaz misijní činnosti a křtu dětí
„nekatolických“ rodičů)

1707

Je založena Filadelfská asociace baptistů (Philadelphia Association of
Baptists)

1714

Narodil se George Whitefield (Glouster, Anglie)

1716

Filadelfský synod, první presbyteriánský synod v Americe

1731

Ve Filadelfii je založena první zednářská lože

1733

Vznik židovské komunity v Savannah (GA)

1734

Začátek duchovního/náboženského probuzení v kongregaci Jonathana
Edwardse (Northampton, MA)

1735

William Tennet založil tzv. Dřevěnou kolej (Log College), pozdější
Princetonskou univerzitu, jedno z center náboženského probuzení

1736

Narodil se John Carroll
John a Charles Wesleyovi dorazili do Georgie
Narodila se Ann Lee, zakladatelka společenství shakerů

1737

Jonathan Edwards publikoval A Faithful Narrative of the Surprising Work
of God, v níž popsal náboženské probuzení ve své církvi

1738

George Whitefield navštívil poprvé Ameriku a provedl několik masových
kázání

1740

Gilbert Tennet vydal The Danger of an Uncoverted, traktát, v němž
podpořil velké probuzení a kriticky se vyjádřil k duchovním, kteří
„neprošli“ zážitkem osobní konverze
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1741

Hrabě Mikuláš Ludwig Zinzendorf navštívil britské kolonie v Americe
Jonathan Edwards pronesl v Enfieldu (CO) své slavné kázání Hříšníci
v rukou rozhněvaného Boha (Sinners in the Hands of an Angry God)

1742

Pod vlivem oponentů velkého probuzení přijal Connecticut zákon, kterým
omezil volné kázání, pokud není garantováno místní duchovní autoritou

1744

Představitelé Harvardu vydali stanovisko kritické k aktivitám George
Whitefielda a dalších probuzeneckých kazatelů

1745

Jonathan Dickinson a další představitelé tzv. Nové stránky (tj. těch, kteří
podporovali aktivity velkého probuzení) založili New Yorský synod jako
protiváhu Filadelfského synodu presbyteriánské církve, který reprezentoval
tzv. Starou stránku (odpůrce velkého probuzení)

1746

Jonathan Edwards vydal A Treatise concerning Religious Affection, ve které
teologicky obhajuje obrozenectví a roli emocí v křesťanské zkušenosti

1756

Kvakeři ztratili zásadní vliv v politickém rozhodování v Pensylvánii

1758

Založen Bluestone Church, první známý afro-americký křesťanský sbor
(VA)
John Edwards se stal prezidentem Princetonské univerzity
Na výročním shromáždění amerických kvakerů ve Filadelfii bylo všem
členům církve doporučeno, aby nekupovali a neprodávali otroky

1760

Richard Allan první Afro-američan, který byl ordinován na pastora
Metodistické episkopální církve a zakladatel a první biskup Africké
metodistické episkopální církve se narodil ve Filadelfii

1764

Založena College of Rhode Island (dnes Brownova univerzita) jako
instituce vycházející z myšlenky náboženské svobody
George Whitefield znovu navštívil americké kolonie

1766

Lídři Holandské reformované církve založili Queen’s College (dnes
Rutgersova univerzita) v New Jersey

1771

Metodistický duchovní Francis Asbury připlul do Filadelfie a začal svoji
misonářskou činnost
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1774

Ann Lee s malou skupinkou svých následovníků (shakerů) přichází do
amerických kolonií

1776

Deklarace nezávislosti amerických kolonií

1779

Thomas Jefferson sepisuje tzv. Virginská statuta, která se ale součástí
legislativy stávají až v roce 1786

1780

Richard Allan, původně otrok, je ordinován na metodistického
duchovního

1781

Ann Lee začíná misonářskou cestu po státech Massachutsses a Connecticut

1784

Samuel Seabury byl konsekrován jako první americký anglikánský biskup
v Connecticutu. K svěcení se uvolili skotští biskupové, protože církevní
představitelé v Anglii z důvodu probíhajícího konfliktu svěcení odmítli
V Baltimore je ustanovena Methodistická episkopální církev a jejími první
superintendanty jsou zvoleni Francis Asbury a Thomas Coke
Virginia přijímá zákon (autor Patrick Henry), podle něhož mají být
církevní daně placeny s ohledem na vůli a volbu občanů

1785

James Medison sepisuje „Memorial and Remonstrance“, petici proti zákonu
o poskytování státní finanční pomoci křesťanským učitelům
V New Lebanon (NY) je ustanovena první oficiální komunita shakerů

1786

Ve Virginii přijat zákon o náboženské svobodě (Bill for Establishing
Religious Liberty)

1787

Ve Filadelfii se schází ústavodárné shromáždění, jehož cílem je sepsání
Ústavy Spojených států. Šestý článek obsahuje zákaz „náboženského
přezkušování“ pro žadatele o místa úředníků

1789

Je přijata Ústava Spojených států. Kromě článku šest neobsahuje nic, co by
se týkalo náboženství
1. generální shromáždění Presbyteriánské církve v USA
Anglikánská církev (Church of England) v USA je oficiálně přejmenována
na Protestantskou episkopální církev (Protestant Episcopal Church)
Je založena Georgetownská univerzita, první katolická univerzita v USA
John Caroll je ustanoven prvním katolickým biskupem v USA
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1791

Ratifikace Bill of Rights, jehož součástí bylo i ustanovení prvního dodatku
ústavy

1792

Ve Warrenu (CT) se narodil Charles Grandison Finney

1794

Do Spojených států přichází Joseph Priestley, unitářský kazatel

1796

Představitelé anglikánské církve (Church of England) oficiálně uznali
Samuela Searburyho jako anglikánského biskupa

1799

Indián Pěkné jezero (Ganeodiyo) měl první ze svých náboženských vizí,
které vedly ke vzniku náboženského hnutí Longhouse mezi původními
Američany

1800
1800

První známé náboženské masové shromáždění pod širým nebem (camp
meeting) se uskutečnilo v Kentucky

1801

Narodil se Brigham Young, jeden z vůdců Církve Ježíše Krista svatých
posledních dní
Náboženské shromáždění revivalistických křesťanů (jedním z kazatelů
byl Barton Warren Stone) v Cane Ridge (KY), kterého se zúčastnilo kolem
25.000 lidí, odstartovalo 2. velké probuzení

1802

Vznikla první aškenázská synagoga v Sev. Americe (Filadelfie)
Thomas Jefferson deklaroval v dopise americkým baptistům, že ústava
USA vytváří „zeď separace“ mezi církví a státem

1803

Universalisté během kongresu ve Winchesteru (N.H.) přijali své vyznání
víry

1804

Barton Warren Stone a jeho následovníci deklarovali vystoupení
z presbyteriánské církve. V důsledku toho vznikla celá řada nových
revivalistictých skupin, z nichž se většina označovala jednoduše jako
Křesťané. Část těchto skupin se posléze spojila do denominace nazvané
Následovníci Krista (Disciples of Christ) vedené Alexandrem Campbellem
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1805

Narodil se Joseph Smith, Jr., zakladatel Církve Ježíše Krista svatých
posledních dní

1806

Postaven The African Meeting House, nejstarší stále stojící církevní budova
určená pouze pro Afro-američany

1807

Založena 1. africká presbyteriánská církev ve Filadelfii, první afroamerický presbyteriánský sbor v USA

1808

William McKendree se stal jako první rodilý Američan biskupem
Metodistické episkopální církve
Jako reakce na liberalizaci teologických studií na Harvardu byl
konzervativními kongregacionalisty založen Andoverský seminář

1809

Řád Milosrdných sester sv. Josefa byl jako první americký ženský řád
založen Elizabeth Setonovou v Marylandu

1810

Založena Americká rada komisařů pro zahraniční misie (American Board
of Commissioners for Foreign Missions) jako první společnost zaměřená na
zahraniční misie

1812

Založen Princetonský teologický seminář jako vzdělávací ústav pro
presbyteriánské duchovní

1816

Založena Americká biblická společnost (American Biblical Society)

1818

Presbyteriánské generální shromáždění odmítlo otroctví a vyhlásilo
požadavek postupné emancipace všech otroků

1819

V Čechách se narodil Isaac Mayer Wise zakladatel Unie amerických
hebrejských kongregací a klíčová postava reformního judaismu v USA
William Ellery Channing proslovil kázání „Unitářské křesťanství“, které se
stalo důležitým podkladem pro formulování unitářské dogmatiky

1820

První zjevení Josepha Smithe,Jr., během kterého mu Bůh a Ježíš Kristus
příkázali, aby se nepřidával k žádné existující náboženské skupině
Přijat tzv. Missourský kompromis upravující rozšíření otroctví na území
Spojených států
Do Spojených států dorazila první vlna imigrantů z Irska
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1821

Charles Grandison Finney prožil náboženskou konverzi a odmítl
požadavek formálního teologického vzdělání pro kazatele
Narodila se Mary Baker Eddyová, zakladatelka Křesťanské vědy

1825

Založena Americká unitářská asociace

1826

Narodil se Andrew Jackson Davis, zřejmě nejvýznamnější představitel
spiritualismu 19. století

1827

Joseph Smith, Jr. prohlásil, že mu anděl Moroni předal zlaté desky, jejichž
přeložením vznikla Kniha Mormon

1829

1. regionální koncil katolických biskupů se konal v Baltimore

1830

Vydána Kniha Mormon
Charles Grandison Finney začal svá revivalistická kázání v Rochestru (NY)
Narodil se James Augustine Healy, první afro-americký katolický biskup

1831

Helena Petrovna Blavatská, spoluzakladatelka Theosofické společnosti, se
narodila v Jekatěrinoslavi na Ukrajině
Joseph Smith přesunul sídlo mormonů z New Yorku do Kirtlandu v Ohiu

1832

Založena Americká baptistická společnost pro domácí misie
Evangelikálně orientovaný Oberlinský institut umožňující studium ženám
i Afro-američanům založen v Ohiu
Charles Grandison Finney se stal kazatelem sboru v Chathamské ulici
(NY)

1833

Kongregacionalistická církev byla formálně zbavena jako poslední
náboženská skupina postavení etablované (státní) církve v Massachusetts
Založeno Generální shromáždění universalistů ve Spojených státech
Antikatolický dav vyplenil v Bostonu klášter voršilek

1834

V Ohiu založena afro-americká baptistická kongregace nesoucí název The
Providence Baptist Association
Dav zničil kostel sv. Filipa v New Yorku, který patřil Africké episkopální
církvi
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1835

Charles Grandison Finney se stal profesorem teologie na Obrelinském
institutu

1836

Frederick Henry Hedge, unitářský pastor, založil v Bostonu
Transcendentální klub
V Kirtlandu byl postaven a zasvěcen první mormonský chrám

1837

Generální shromáždění presbyteriánů odhlasovalo ukončení spolupráce
s kongregacionalisty (ukončení the Plan of Union z roku 1801)
Na základě kázání Charlese Grandisona Finneyho konvertoval Theodore
Dwight Weld, významný představitel abolicionismu
Narodil se revivalista Dwight L. Moody
Vyslání mormonských misionářů do Anglie

1838

Z otroctví uprchl Frederick Douglass, pozdější kazatel a klíčová postava
abolicionistického hnutí
Phineas Parkhurst Quimby se začal věnovat mesmerismu
Ralph Waldo Emerson proslovil přednášku o svém pojetí člověka a světa
na Harvardově univerzitě. Toto vystoupení je považováno za veřejný
počátek Transcendentalismu

1839

Asi 15.000 mormonů vedených Josephem Smithem odešlo do Commerce
v Illinois a přejmenovali jej na Nauvoo

1840

Počátek konfliktu v židovské obci v Charlestonu, který posléze přerostl
v rozdělení židovské komunity na reformované a ortodoxní

1841

Joseph Smith, Jr. prohlásil, že během jedné z jeho vizí mu Bůh nařídil praxi
mnohočetného manželství (polygamii) až do roku 1844 bylo toto zjevení
drženo v tajemství
Ellen Gould Harmon Whiteová, jedna z vůdčích postav adventistického
hnutí, prošla konverzí v jednom z metodistických „táborů“

1842

Založena Americká orientální společnost
Založena univerzita Notre Dame
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1843

Afro-americký kazatel Henry Highland Garnet během svého projevu
nazvaného „Výzva ke vzpouře“ nabádal jižanské otroky k povstání
William Miller vyhlásil druhý příchod Krista na 21. 3. 1843 Později svoji
předpověď revidoval a datum příchodu určil na 22. 10. 1844

1844

Joseph Smith, Jr. se přihlásil ke kanditatuře na prezidenta USA
Anti-katolické protesty ve Filadelfii
V transcendentalistickém časopise The Dial byl publikován překlad
Lotosové sútry, který sehrál významnou roli v rozšíření buddhismu v USA
Joseph Smith, Jr. a jeho bratr Hyrum byli uvězněni. Během jejich pobytu
ve vězení bylo toto vězení přepadeno rozlíceným davem a v následující
přestřelce oba zahynuli
Po neuskutečněném adventu, který předpověděl W. Miller, nastalo tzv.
Velké rozčarování

1845

Rozdělení Metodistické episkopální církve na Jižní a Severní. Důvodem
rozdělení byla otázka otroctví, které sbory z jižní části USA podporovaly
Brigham Young, nový vůdce mormonů, vyhlásil záměr opustit Nauvoo
a hledat zaslíbenou zem

1846

Jeden ze zakladatelů reformovaného judaismu Isaac Mayer Wise
přicestoval do USA a s rodinou se usadil v Albany (NY)
Byla založena American Missionary Association

1847

První mormonští osídlenci dorazili na území dnešního státu Utah

1849

V New Yorku byla založena tajná společnost Order of the Star Spangled
Banner, která vystupovala proti imigrantům a zejména katolíkům

1850

Isaac Mayer Wise se dostal do konfliktu se svojí kongregací v Albany
(NY). Důvodem bylo jeho liberální pojetí judaismu
Mormonský Utah je přičleněn jako zvláštní území k USA. Prvním jeho
guvernérem se stal Brigham Young
Katolická církev se stala největší denominací v USA
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1851

Je založena The Boston Young Men’s Christian Association jako první
americká organizace spadající pod YMCA
V kongregaci Anshe Emeth v Albany bylo zrušeno ženské oddělení a muži
a ženy se účastnili bohoslužeb společně

1852

LDS veřejně obhajovala praxi tzv. mnohočetných manželství
Generální shromáždění Universalistů dalo impuls k založení Taftovy koleje
v Massachussetts
V Baltimore začal první plenární koncil amerických katolíků

1853

V San Franciscu byl otevřen první čínský chrám
Antoinette Lousia Brown-Blackwellová byla vysvěcena první ženskou
duchovní Kongregacionalistické církve a stala se tak první vysvěcenou
ženou v amerických mainlineových denominacích

1854

James Augustine Healy byl v Paříži vysvěcen na katolického kněze a stal se
tak prvním Afro-americkým katolickým duchovním

1855

Do USA dorazil David Einhorn, klíčová postava reformovaného judaismu
a stal se rabínem kongregace Har Sinai v Baltimore

1856

Americká pobočka YWCA byla založena v New Yorku

1857

Isaac Mayer Wise vydal knihu modliteb s názvem Minhag America
určenou reformovaným židům
Masové modlitební shromáždění v New Yorku začalo fenomén tzv.
městského revivalismu, který v následujících dvou letech zachvátil celou
řadu amerických měst
Brigham Young byl odstraněn z místa guvernéra teritoria Utah a toto
území bylo obsazeno americkými federálními jednotkami. Začátek tzv.
mormonských válek

1859

Byla ustanovena tzv. Board of Delegates of American Israelites jako první
celostátní židovská kongregace
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1860

V Amboy (IL) byla založena Reorganizovaná církev Ježíše Krista svatých
posledních dní vedená Josephem Smithem III.
Pod vedením Ellen Gould Harmon Whiteové vzniká Církev adventistů
sedmého dne

1861

Začala občanská válka

1862

V armádě Spojených států začínají sloužit armádní duchovní
Kongres USA přijal zákon, který na všech územích USA zakazoval
polygamii
Mary Barker Eddyová se setkala s léčitelem Phineasem Quimbym
Narodil se kazatel Billy Sunday

1863

Ellen Whiteová měla vize, které se staly základem učení Církve adventistů
sedmého dne

1864

První sbor Řecké ortodoxní církve byl založen v New Orleans
Dwight L. Moody založil Illinois Street Church
Na prvních mincích se objevilo motto „In God We Trust“

1865

Henry Highland Garnet jako první afro-americký duchovní kázal
v Kongresu USA
Skončila občanská válka

1866

Ve Filadelfii proběhla první konference reformovaných rabínů
Mary Baker Eddyová začala praktikovat své pojetí léčitelství
James Freeman Clarke byl jmenován prvním vyučujícím ne-křesťanských
náboženství na Harvardu

1867

Byl přijat 14. dodatek Ústavy Spojených států

1873

Právní výbor Sněmovny reprezentantů odmítl tzv. Křesťanský dodatek
Ústavy USA prosazovaný Národní reformní asociací, podle něhož měly
být Spojené státy prohlášeny za křesťanskou zemi
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1875

Mary Baker Eddyová vydala knihu Věda a zdraví, klíčový text jí založené
Křesťanské vědy
Byla založena Hebrew Union College v Cincinnati (OH) určená pro
vzdělávání reformovaných rabínů, kterou až do své smrti vedl Isaac Mayer
Wise
Henry Steel Olcott a Helena Petrovna Blavatsky založili Theosofickou
společnost
James Augustine Healy byl konsekrován prvním afro-americkým
katolickým biskupem (Portland (MN))

1876

Po zničení Illionis Street Church byl Dwightem L. Moodym založen Chicago
Avenue Church, jehož kapacita byla 10.000 lidí

1877

Helena Petrovna Blavatsky vydala svoji Nezahalenou Isis

1878

Nejvyšší soud USA odmítl, že by zákaz polygamie byl porušením prvního
dodatku Ústavy USA

1879

Mary Eddy Barkerová založila Kristovu církev, Scientisty

1880

Armáda spásy začala působit v USA

1881

Po zavraždění cara Alexandra II. začala velká přistěhovalecká vlna
východoevropských Židů
Charles Taze Russel založil Watch Tower Bible and Tract Society

1882

Byl přijat Chinese Exclusion Act, který na deset let zmrazil migraci z Číny

1883

Billy Sunday začal v Chicagu svá veřejná kázání
Poprvé se sešla tzv. Niagara Bible Conference, která sehrála klíčovou roli
při vzniku fundamentalistického hnutí uvnitř amerického protestantismu

1885

Kongregacionalistický kazatel Josiah Strong vydal knihu Our Country. Its
Possible Future and Its Present Crisis varující před nebezpečím romanismu,
tj. katolicismu
Přijata Pittsburghská platforma, teologický základ reformovaného
judaismu
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1887

Dwight L. Moody založil vzdělávací instituci Chicago Evangelization
Society. Po jeho smrti byla přejmenovaná na Moody Bible Institue
V Iowě vznikla American Protective Association

1888

Začal vycházet The Buddhist Ray, první anglicky psaný buddhistický
časopis v USA
Helena Petrovna Blavatsky vydala své druhé klíčové dílo, Posvátná
doktrína

1889

Byla založena Central Conference of American Rabbis sdružující
reformované rabíny

1890

Wilford Woodruff, prezident LDS, vyhlásil, že polygamie již nadále nebude
součástí oficiální doktríny LDS

1893

Do USA dorazil Swami Vivekananda, který se účastnil Světového
parlamentu náboženství v Chicagu a měl po celých Spojených státech
celou řadu přednášek
V Chicagu zahájen Světový parlament náboženství

1894

Swami Vivekananda založil v New Yorku Vedanta Society

1896

Utah se stal oficiálně 45. státem Spojených států amerických

1897

Do USA přijel Daisetz Teitaro Suzuki, významný popularizátor zenového
buddhismu
Z. Mason založil Church of God in Christ, první denominaci tzv. hnutí
svatosti (Holiness movement)
Narodil se Elijah Mohammed, vůdce Národu islámu (Nation of Islam)

1898

V New Yorku byla založena Federation of American Zionist

1899

Papež Lev XIII. vydal encykliku Testem Benevolentiae, která odsoudila tzv.
amerikanismus
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1900
1900

Založen International Congress of Free Christians and Other Religious
Liberals. Organizace byla později přejmenována na International
Association for Religious Freedom

1902

William James začal své přednášky na téma psychologie náboženství, které
se staly základem jeho slavného díla Druhy náboženské zkušenosti (The
Varieties of Religious Experience)
Založena Unie ortodoxních rabínů (Agudath ha-Rabbanim)

1905

William Seymour si vyslechl kázání Charlese Parhama o projevech Ducha
svatého

1906

Na Azuza Street v L.A. začala pod vedením Williama Seymoura působit
první pentekostální denominace
V San Franciscu byl postaven první hinduistický chrám v USA

1907

Pod vedením ruského ortodoxního biskupa Tichona Belavina se
uskutečnil první koncil ortodoxních církví v USA
V New Yorku byla založena American Mohammedan Society

1908

Byla založena ekumenická organizace Federal Council of Churches in Christ

1911

Narodil se Ron L. Hubbart, zakladatel Scientologie

1913

Založena United Synagogue of America, organizace sdružující
konzervativní židovské kongregace

1914

Konference pentekostálních sborů v Hot Springs (AR)

1915

Po rozpadu National Baptist Convention byla založena National Baptist
Convention of America, největší černošská denominace v USA
Ve Stocktonu (CA) byla založena první sikhská gurudvara v USA

1916

Založen American Jewish Congress
Louis Brandeis jmenován jako první žid do funkce soudce Nejvyššího
soudu Spojených Států
Po smrti Charlese T. Russela se do čela Watch Tower Bible and Tract
Society postavil Joseph Franklin Rutherford

153

PROMĚNY AMERICKÉ RELIGIOZITY

1918

Narodil se Billy Graham

1919

V Highland Parku (MI) je postavena první měšita v USA
William B. Riley založil World’s Christian Fundamentals Association
změřenou na boj s modernismem
Za podpory celé řady náboženských denominací byl přijat 18. dodatek
Ústavy USA zavádějící prohibici

1922

Rabi Mordechaj M. Kaplan založil Society for the Advancement of Judaism,
a dal tak vzniknout rekonstrukcionistickému judaismu

1925

V Daytonu proběhl tzv. Opičí proces (Scopes vs. Tennessee)

1927

Založena National Conference of Christians and Jews

1928

Katolický politik Alfred E. Smith se stal oficiálním prezidentským
kandidátem Demokratické strany

1929

V Atlantě se narodil Martin Luther King, Jr.

1930

Začalo náboženské vysílání CBS
Wallace Fard, zakladatel Nation of Islam založil, Lost-Found Nation of
Islam

1931

Watch Tower Bible and Tract Society se přejmenovala na Svědky Jehovovi
(Jehovah’s Witnesses)

1932

Založeno hnutí I AM

1933

Narodil se Jerry Falwell

1934

V Cedar Rapids (IA) postavena „Matka amerických mešit“
Zmizel Wallace Fard, do čela Nation of Islam se postavil Elijah Muhammad

1935

Universalisté přijali Washingtonské vyznání víry
Victor Houteff založil na Mt. Carmelu nedaleko Waco (TX) komunitu
Davidiánů, odnož Církve adventistů sedmého dne

1936

Elijah Muhammad se přestěhoval do Chicaga, které se stalo centrem jeho
hnutí

1939

Spojily se Methodist Episcopal Church, Methodist Protestant Church
a Methodist Episcopal Church, South
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1940

Do USA přijel Joseph I. Schneerson, 6. lubavičský rabi a zakladatel hnutí
Chabad

1941

Fundamentalistický duchovní Carl McIntire založil jako protiváhu
ekumenické Federal Council of Churches American Council of Christian
Churches
V Greenville (SC) se narodil Jesse Jackson

1942

Byla založena National Association of Evangelical Churches

1943

Ve sporu Západní Virginia vs. Barnette rozhodl Nejvyšší soud USA, že
v souladu s 1. dodatkem Ústavy Spojených států nesmí být děti Svědků
Jehovových nuceny zpívat hymnu a vzdávat úctu vlajce

1947

Kvakeři v USA a Velké Británii získali Nobelovu cenu míru
Ve sporu Everson vs. Board of Education rozhodl Nejvyšší soud USA, že
placení školních autobusů do církevních škol ze státních prostředků není
v rozporu s 1. dodatkem

1948

Je založena Brandeisova univerzita

1949

Úspěšná revivalistická kampaň Billyho Grahama v L.A.

1950

Založení National Council of the Churches of Christ in the United States of
America
Billy Graham začal vysílat svůj rozhlasový program Hodina rozhodnutí
(Hour of Decision)
Ron L. Hubbart publikoval své klíčové dílo Dianetika. Moderní věda
mentálního zdraví (Dianetics. The Modern Science of Mental Health)
Konzervativní rabíni přijali usnesení, které dovoluje používání elektřiny
a řízení během sabatu

1952

Ron L. Hubbard založil v L.A. Hubbart Association of Scientologists
International, z níž vznikla dva roky poté Scientologická církev
Založena Federation of Islamic Organization
Ve Washnigtonu, D.C. je založeno Islámské centrum
Metodistický duchovní Norman Vincent Peale vydal The Power of Positive
Thinking
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1954

Martin Luther King, Jr. se stal pastorem v baptistickém sboru
v Montgomery (AL)
Do znění Slibu věrnosti přidal Kongres USA větu Under God

1955

Členem Nation of Islam se stal Louis Abdul Farrakham
Jim Jones založil Peoples Temple Full Gospel Church
Martin Luther King, Jr. se postavil do čela protestů v Montgomery

1956

Jerry Falwell založil Thomas Road Baptist Church a začal vysílat rozhlasový
program The Old-Time Gospel Hour

1957

Odhadem 2 miliony lidí se účastnily evangelizačních setkání, která
v Madison Square Garden pořádal Billy Graham
Congregational Christian Church a Evangelical and Reform Church se
spojily a vytvořily United Church of Christ

1958

Jack Kerouac vydal Dharmové tuláky (Dharma Burns)

1959

Do USA přichází první misionáři Moonovy Církve sjednocení (Unification
Church)
Maharishi Mahesh Yogi začal přednášet v USA o Transcendentální
meditaci
Presbyterian Church (USA) a United Presbyterian Church of North
America se sjednotily do United Presbyterian Church (USA), která se stala
největší americkou presbyteriánskou denominací

1960

John Fitzgerald Kennedy byl zvolen jako první katolík prezidentem USA
Martin Luther King, Jr. se stal spolu-pastorem svého otce ve sboru
Ebenezer Baptist Church v jeho rodné Atlantě
Pat Robertson založil Christian Broadcasting Network

1961

Unitáři a universalisté vytvořili Unitarian-Universalist Association

1962

Vznikla Consultation of Church Union jako platforma pro možnou
ekumenickou unii mezi mainstreamovými denominacemi
V procesu Engel vs. Vitale rozhodl Nejvyšší soud USA, že modlitby,
kterými se začíná den na veřejných školách, jsou v rozporu s 1. dodatkem.

156

VI. Časová osa dějin náboženství v USA

1963

V procesu Abington Township vs. Schempp rozhodl Nejvyšší soud, že
povinné poslouchání četby Bible na veřejných školách je v rozporu
ústavou
Martin Luther King, Jr. pronesl během shromáždění ve Washingtonu, D.C.
slavnou řeč „ I Have a Dream“

1964

Kongres přijal Zákon o občanských právech (Civil Right Act)
Martin Luther King, Jr. obrdžel Nobelovu cenu za mír
Robert Thurman byl ordinován jako první Američan na tibetského mnicha
Vznikl San Francisco Council on Religion and Homosexuality

1965

Chuck Smith se stal duchovním v kongregaci Calvary Chapel v Costa
Mesa (CA). Pod jeho vedením se skupina dynamicky rozrůstala a stala se
vzorem i pro mnoho ostatních denominací
Byl přijat nový imigrační zákon tzv. Immigration and Naturalization Act
(Hart-Cellarův zákon)
Do USA přijel A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, který o rok později
založil International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)

1966

Szandor La Vey založil Satanovu církve (Church of Satan)

1968

David Brant Berg, známý také jako Moses David či Otec Mo, založil
skupinu Boží Děti (Children of God)
Byl zavražděn Martin Luther King, Jr.
V případu Epperson vs. Arkansas rozhodl Nejvyšší soud, že zákony,
které zakazují na veřejných školách vyučovat evoluci, jsou v rozporu s 1.
dodatkem ústavy

1969

Byla založena Krišnamurtiho nadace (Krishnamurti Foundation)
Patricio F. Flores byl jmenován prvním „hispánským“ biskupem v rámci
Římskokatolické církve v USA
Szandor La Vey vydal svoji Satanskou bibli
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1971

Začínají aktivity hnutí Ježíšových lidí (Jesus People movement)
Guru Maharaj Ji začal v USA činnost Divine Light Mission (Elan Vital)
V případu Lemon vs. Kurtzman rozhodl Nejvyšší soud, že 1. dodatek
Ústavy Spojených států zakazuje přijímat zákony, které nemají sekulární
charakter nebo nejsou spojené se sekulárními cíli

1972

V případu Wisconsin vs. Yoder rozhodl Nejvyšší soud, že podle 1. dodatku
nesmí stát nutit děti amišů, aby po 8. třídě dále naštěvovaly školu

1973

Vznikla Presbytarian Church in America (PCA) jako nejvíce konzervativní
denominace mezi tzv. mainlineovými církvemi
V případu Roe vs. Wade rozhodl Nejvyšší soud o legálnosti potratů.
Toto rozhodnutí narazilo na velký odpor katolíků. Protestanté, včetně
evangelikálů, zpočátku rozhodnutí Nejvyššího soudu respektovali
Rousas John Rushdoony vydal Institutes of Biblical Religion, klíčový text
současného křesťanského rekonstruktivismu, který obhajuje aplikaci
biblických zákonů do všech sfér současné společnosti

1974

Ted Patrick založil Citizens‘ Freedom Foundation, později přejmenovanou
na Cult Awareness Network, jejímž cílem bylo upozorňovat na nebezpečí
sekt a nových náboženských hnutí

1975

Zemřel vůdce Nation of Islam Elijah Muhammad. Do čela hnutí
nastoupil jeho syn Wallace D. Muhammad, který skupinu přivedl směrem
k sunnitskému islámu. Již před tím se ale od skupiny odtrhli následovníci
Louise Farrakhama, kteří pokračovali v odkazu Elijaha Muhammada
Billem Hybelsem byla založena Willow Creek Community Church
(Chicago), předchůdce dnešních tzv. megachurches

1976

Podle výzkumu provedeného Gallupovým ústavem se polovina
amerických protestantů hlásila k tomu, že prošla „znovuzrozením“ (to be
born again) a přijala Ježíše jako svého osobního spasitele. V důsledku toho
časopis Newsweek vyhlásil rok 1976 za Rok evangelikálů
Prezidentem USA byl zvolen Jimmi Carter, evangelikální baptista
Episkopální církev povolila svěcení žen do kněžského úřadu
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1978

Více než 900 členů Jonesovy skupiny Svatyně lidu (People’s Temple)
spáchalo v jihoamerické Guyaně (Jonestown) hromadnou sebevraždu

1979

Jerry Falwell založil Morální většinu (Moral Majority)
Jan Pavel II. jako první papež navštívil Washington, D.C.
Generální shromáždění Episkopální církve přijalo rezoluci proti kněžím,
kteří se otevřeně hlásili ke své homosexuální orientaci

1980

V případu Stone vs. Graham rozhodl Nejvyšší soud, že je v rozporu
s ústavou vyvěšovat ve veřejných školách kopie Desatera

1981

Vernon Howell, který si později změnil jméno na David Koresh, se stal
členem komunity Davidiánů na Mt. Carmel (TX). V roce 1988 se pak stal
vůdcem celé skupiny
V případu Widmar vs. Vincent rozhodl Nejvyšší soud, že se veřejné
univerzity dopouštějí porušení ústavního práva na svobodu projevu,
pokud neumožňují křesťanským studentským organizacím pořádat
setkání za podmínek, která mají ostatní studentská uskupení

1982

Sun Myung Moon, zakladatel a vůdce Církve sjednocení (Unification
Church) byl federálním soudem odsouzen za daňové delikty

1983

V Chicagu byla založena American Islamic College
Jesse Jackson ohlásil svůj záměr kandidovat za Demokratickou stranu na
úřad prezidenta Spojených států
Prezident Ronald Reagan, zvolený v roce 1980 za vydatné pomoci Morální
většiny a dalších náboženských aktivistických skupin, vyhlásil rok 1983 za
Rok Bible
Sloučením United Presbyterian Church (northern) a Presbyterian Church
in the United States (southern) vznikla Presbyterian Church in the United
States of America
V případu March vs. Chambers soud rozhodl, že tradiční modlitba, kterou
se začínají sezení obou komor Kongresu, není v rozporu s 1. dodatkem
americké ústavy
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1984

Byl přijat tzv. Equal Access Act, který zaručoval náboženským organizacím
studentů na veřejných školách stejná práva jako ostatním studentským
spolkům
Spojené státy navázaly oficiální diplomatické styky s Vatikánem
Luteránský duchovní a pozdější katolický kněz Richard J. Neuhaus
publikoval knihu The Naked Public Square. Religion and Democracy in
America, ve které deklaruje nutnost participace náboženství na politice
V případu Lynch vs. Donnely rozhodl Nejvyšší soud, že vystavování
a znázorňování Kristova narození během svátků není porušením
1. dodatku

1985

V případu Wallace vs. Jaffree rozhodl Nejvyšší soud, že nařízení státu
Alabama, aby na začátku vyučování všichni studenti drželi minutu ticha,
je porušením 1. dodatku, protože jde o pokus nahradit zakázané modlitby

1987

Jesse Jackson se znovu ucházel o pozici demokratického kandidáta na úřad
prezidenta USA
Kandidaturu ohlásil Pat Robertson
Byl založen American Buddhist Congress
V případu Edwards vs. Aguillard rozhodl Nejvyšší soud o tom, že zákony,
které nařizují ve veřejných školách vyučovat vedle evoluční teorie také
teorii kreacionismu, jsou v rozporu s 1. dodatkem

1988

Je založena Evangelical Lutheran Church in America
Televangelista Jimmy Swaggart byl obviněn a usvědčen ze styků
s prostitutkami
V případu Hustler Magazine vs. Falwell rozhodl Nejvyšší soud, že Jerry
Falwell nemá právo obdržet náhradu za zveřejnění sexuální parodie na
jeho osobu v časopise Hustler

1989

Pat Robertson založil Christian Coalition
Byla založena North American Conference on Religion and Ecology
Biskup Episkopální církve John Spong vysvětil na kněze Roberta Williamse,
který se otevřeně hlásil ke své homosexuální orientaci

160

VI. Časová osa dějin náboženství v USA

1990

Bill McCartney a Dave Wardell založili Promise Keepers, konzervativní
křesťanskou organizaci zaměřenou na mužskou populaci
V případu Employment Division vs. Smith rozhodl Nejvyšší soud, že
indiáni, kteří během svých obřadů používají peyot, nemají nárok na to,
aby pro ně neplatila omezení vyplývající z platné protidrogové legislativy

1991

Na University of Colorado v Boulderu se konala první konference
organizace Promise Keepers

1992

V případu Lee vs. Weisman rozhodl Nejvyšší soud, že je v rozporu
s ústavou, pokud během ceremonií u příležitosti předávání závěrečných
vysvědčení jsou do veřejných škol zváni rabíni, aby prováděli modlitby
Útok federálních agentů na dům Randyho Weavera v Idaho, křesťanského
radikála, který byl významně ovlivněn ultra fundamentalistickou
skupinou Christian Identity. Během obléhání zemřel Weawrův syn, jeho
žena a jeden z federálních agentů

1993

Byla založena Islamic Assembly of North America
Jako připomínka Světového parlamentu náboženství se v Chicagu konal 2.
světový parlament náboženství
Kongres přijal Religious Freedom Restoration Act
Byla založena ekologická skupina Evangelical Enviromental Network
V armádě Spojených států začal působit první muslimský duchovní
Náboženský aktivista Michael Griffin zastřelil doktora Davida Gunna.
Důvodem bylo to, že Gunn na své klinice prováděl interrupce
Agenti Federální úřadu pro kontrolu alkoholu, tabáku a zbraní se pokusili
obsadit davidiánský ranč na Mt. Carmelu (TX). Následný střet vedl
k přestřelce a dlouhému obléhání, které skončilo útokem FBI na ranč,
během kterého zemřelo více než 70 lidí včetně několika dětí, žen a vůdce
skupiny, Davida Koreshe
V případu Church of Lukumi Badalu Aye vs. Hialeah rozhodl Nejvyšší
soud, že místní zákazy zvířecích obětí během náboženských svátků jsou
porušením 1. dodatku
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1994

Další útoky na lékaře provádějící interrupce

1995

Vůdce Nation of Islam Louis Farakkhan zorganizoval „Pochod jednoho
milionu“, během kterého se statisíce Afro-američanů shromáždily v centru
Washnigtonu, D.C.
Deepak Chopra založil v La Jolla (CA) Chopra Center for Well Being
Konvent Jižních baptistů (Southern Baptist Convent) se veřejně omluvil
Afro-američanům za to, že tato denominace před občanskou válkou
podporovala otrokářství

1996

Za velkého přičinění Křesťanské koalice (Christian Coalition) a dalších
konzervativních křesťanských skupin přijal republikány ovládaný Kongres
Defense of Marriage Act, který definoval manželství jako „svazek mezi
mužem a ženou“

1997

V případu City of Boerne vs. Flores rozhodl Nejvyšší soud, že Kongres
USA neměl právo přijmout Religious Freedom Act
38 členů náboženské společnosti Nebeská brána (Heaven’s Gate) spáchalo
v Kalifornii hromadnou sebevraždu
Skupina Promise Keepers uspořádala ve Washingtonu, D.C. masovou
demonstraci nazvanou Stand in the Gap.

1998

Promise Keepers se dostala do vážných finančních problémů a musela
ukončit svoji činnost

1999

Reverend Jimmy Creech (United Methodist Church) celebroval v Severní
Karolíně sňatek dvou lesbiček
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2000
2001

Předseda Nejvyššího soudu státu Alabama Roy Moore odmítl sejmout ze
vstupní haly budovy tohoto orgánu granitovou desku s Desaterem, a byl
v důsledku toho zbaven svého úřadu
Biskup Wilton Gregory se stal prvním afro-americkým prezidentem
Biskupské konference katolických biskupů v USA
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints se přejmenovala na
Community of Christ
Útok radikálních islamistů spojených s organizací Al-Kajda na WTO
a Pentagon

2002

V Bostonské arcidiecézi vypukl skandál týkající se sexuálního obtěžování
dětí ze strany katolických kněží. Pod velkým tlakem nakonec rezignoval
bostonský arcibiskup kardinál Bernard Law

2003

Episkopální církev oficiálně povolila vysvěcení Gena V. Robinsona, který
se otevřeně hlásil k homosexuální orientaci, na biskupa v New Hampshire

2005

Nejvyšší soud rozhodl, že znázornění Desatera na veřejných budovách,
které vznikly před delší dobou, nejsou porušením 1. dodatku a nemusí
být proto odstraněna. Zároveň ale konstatoval, že není přípustné, aby byla
podobná znázornění dávána na nové veřejné budovy

2006

Katherine Jeffers Schori byla zvolena do čela Episcopal Church in the United
States
Prezident George W. Bush udělil dalajlamovi Kongresovou medaili cti
Ted Haggard, prezident National Association of Evangelicals, byl poté, co
se provalily jeho kontakty s mužskými prostituty, donucen rezignovat
Po volbách do Kongresu se poprvé v dějinách USA stali jeho členy muslim
a dva buddhisté. Jedno z nejvýznamnějších míst v kongresové hierarchii
(vůdce demokratické většiny v Senátu) získal mormon Harry Reid
Rabbinical Assembly of Conservative Judaism souhlasil se svěcením
homosexuálních rabínů a sňatky příslušníků stejného pohlaví
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2007

Organizace Pew Forum uskutečnila velký výzkum týkající se náboženské
orientace obyvatel USA, který ukázal relativně vysoký počet lidí tzv. bez
vyznání

2008

Prezidentem USA byl zvolen Barack H. Obama. Republikáni na
místo víceprezidenta nominovali Sarah Palinovou, představitelku
konzervativních křesťanských kruhů

2012

Republikánským kandidátem na úřad prezidenta USA se stal významný
mormon Mitt Rommney
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