
 

 

 

Vyjádření České provincie Jednoty bratrské  
k charismatickému hnutí 

 
Úvod 

Téma charismatického hnutí je diskutováno na různých fórech světové Jednoty 

bratrské již po mnoho let. Také teologická komise světové Jednoty (UCOT) se 

tímto tématem zabývala a r. 2011 vydala materiál „UCOT Supporting Material on 

the matter of the Gifts of the Holy Spirit“ (tj. „Podpůrný materiál UCOT ve věci 

darů Ducha svatého“), který byl předložen Radě světové Jednoty (Unity Boardu) 

2012. Tato studie nazvaná „The Gifts of Holy Spirit – a New Testament 

Perspective“ (tj. „Dary Ducha svatého – novozákonní perspektiva“) bratra 

Wortha Greena je opravdu přínosná a děkujeme za ni. 

Jako Provincie jsme byli a od některých stále jsme nálepkováni jako 

„charismatici“, přestože se sami s charismatickým hnutím neidentifikujeme; s 

„charismatickými projevy“ nicméně zkušenosti máme. Charismatickým hnutím 

jsme se nechali obohatit, ale nepřijali jsme (a nechceme přijímat) to, co jsme v 

něm shledali jako nezdravé. Proto se cítíme kvalifikováni zapojit se v několika 

bodech do diskuse na toto téma.  

1. Už samotná definice charismatického hnutí je problematická. Co je a co není 

„charismatické hnutí“, není možné jednoznačně definovat. Uvedeme příklad: 

Když jsme po pádu komunismu ve sborech vyučovali o odpovědnosti členů v 

dávání, bylo to použito jako jeden z „důkazů“ toho, že jsme charismatici. Jsou 

desátky skutečně projevem charismatického hnutí? Případně tleskání do 

rytmu při zpěvu nebo zvedání rukou, modlitby za nemocné, atd.? Vždyť tyto 

praktiky jsou běžné v mnohých provinciích světové Jednoty, které je v 

žádném případě nepovažují za letniční či charismatické prvky. Proto máme 

za to, že není namístě mluvit o charismatickém hnutí obecně, ale spíše o 

určitých konkrétních projevech, které se v církvích různě objevují. Konkrétně 

v Jednotě bratrské se takovéto projevy objevují po celou dobu její existence, 

např. v proroctvích bratra Řehoře v 15. století1, v událostech počínaje 13. 

srpem 17272 či ve zkušeností Jednoty bratrské v Karibiku v polovině 19. 

století3. 

                                                        
1 Např. Jan Blahoslav: „O původu Jednoty a řádu v ní“, 1547. (Reprint Karel Reichl, 1928.) Kap. 7. 
2 Např. John Greenfield: „Power from on High“, 1928. (Česky „Moc s výsosti“, Josef Dobeš, 1936.) 
3 Seminář na Unity Mission Conference (Cape Town, Jihoafrická Republika, 15. -20. 11. 2017) s 
názvem „Caribbean Worship Experience and the Pentecostal Impact on the Moravian Church” 
(„Karibská zkušenost s uctíváním a letniční vliv na Jednotu bratrskou“) vedený br. Dionem 
Christopherem a ses. Cicely Athill-Horsfordovou. 



 

 

2. I přesto, že ho nejsme schopni jednoznačně definovat, vnímáme takzvané 

charismatické hnutí v církvích obecně jako hnutí obrodné, podobně jako byl 

dříve pietismus či jiná probuzenecká hnutí. Ve 20. století se nejprve letniční, 

později právě charismatické hnutí stalo Boží reakcí na racionalismus, 

liberalismus, formalismus, intelektualismus a institucionalismus církve. 

Hlavními přínosy byl důraz na osobní zkušenost s Bohem, na společenství s 

živým Kristem Písma a oddanost Jemu, s důrazem na službu Ducha svatého a 

Jeho moc. Dokonce i mnozí představitelé tzv. „necharismatických“ církví 

včetně církve římsko-katolické ho považují za výzvu a za hnutí inspirativní a 

obrodné4 5 6. Na druhou stranu se v charismatickém hnutí objevila řada 

extrémů, manipulace a nebiblických důrazů, které je nutné jednoznačně 

odmítnout. 

3. Charismatické hnutí zpravidla staví na iniciační zkušenosti tzv. „křtu Duchem 

svatým“, která je oddělená, doprovázená většinou vzkládáním rukou a 

mluvení jinými jazyky, a která bývá chápána jako vstup do „darů Ducha 

svatého“ nebo jako podmínka pro jejich používání. Tím vzniká nebezpečí 

rozdělování křesťanů na ty, kteří „mají a nemají dary Ducha“. Tato iniciační 

zkušenost tzv. „křtu v Duchu“ je opřena o výrok Jana Křtitele:  „Já vás křtím ve 

vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem 

hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.“ (Mt 3,11) 

Tento výrok však dle našeho názoru nemluví o nutnosti iniciačního obřadu. 

Slovo „křest“ resp. „být pokřtěn“ ve svém nejvlastnějším významu znamená 

„ponoření do …“, „být vložen do…“. Toto slovo se používalo v Kristově době 

pro běžný popis událostí, např.: Lodě jsou „ponořeny“ do moře, při umývání 

jsou ruce „ponořeny“ do vody, někdo byl „pohlcen“ davem. Slovo „křest – 

ponoření“ tedy znamená ponoření (se) do Ducha, poddání se cele Jeho vládě. 

Nejedná se zde jenom o nějaký jednorázový akt, čin, nebo událost, ale o 

proces neustálého sebe poddávání Duchu – chození Duchem – vedení 

                                                        
4 Daniel Fajfr: „Charismatické hnutí chápu jako legitimní celosvětový jev v křesťanské církvi, jako 
byl pietismus, probuzenecké hnutí, letniční apod. Snad lze říci, že s výjimkou ortodoxní církve 
neexistuje jediná denominace, které by se toto hnutí výrazněji nedotklo. V tomto smyslu jde o 
fenomén, který nemá v novodobých křesťanských dějinách obdoby. Toto hnutí přineslo řadu 
biblických důrazů, které byly postupujícím časem jaksi zasunuty do pozadí života církve. Chápu 
jej jako Boží řeč a výzvu k etablovaným církvím. Pokud stávající církve ignorují legitimní 
křesťanská hnutí, ignorují svým způsobem Boží hlas.“ (Daniel Fajfr: „Čím mě obohatila zbožnost 
charizmatického hnutí?“, 1999.) 
5 Ondřej Halama: „Byla-li by nám dána možnost se na současnost podívat s odstupem let, tak, jako 
se díváme např. na pietismus, pak bychom se třeba dočetli o mohutném obnovném hnutí, zvaném 
charismatické, které zásadně proměnilo tvář křesťanských církví na konci 20. století.“ (Ondřej 
Halama: „Zamyšlení předsedy teologické komise“, 1993.) 
6 Vojtěch Kodet: „Mluvíme-li o Charismatické obnově (CHO) nebo o Obnově v Duchu svatém, 
většinou se tím myslí obnovný proud uprostřed katolické církve, který vychází se zkušenosti 
nových Letnic, z osobního prožitku naplnění Duchem svatým.“ (Prokop Brož, Vojtěch Kodet: 
„Obnova v Duchu svatém“, Communio 4/2005.) 



 

 

Duchem – naplňování se Duchem. Jan Křtitel tedy říká: „…já vás nořím do 

vody, ale přichází ten, kdo jediný má moc vás ponořit do Ducha…“. Nemluví se 

zde o nějaké speciální zkušenosti, ale o ponoření se pod vládu Ducha. A to 

nikoli v nějakém mystickém rozměru, ale zcela v kontextu Nové smlouvy. (Ga 

2,16-20: „Když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, 

nýbrž skrze víru Ježíše Krista, i my jsme v Krista uvěřili, abychom byli 

ospravedlněni z víry Kristovy … Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych 

žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, 

který nyní žiji v těle, žiji ve víře Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe 

samého za mne.“) V Kristově smrti nacházíme ukřižování sebe sama a 

ukončení života z našich vlastních sil, místo toho je nám darován život z 

Kristova Ducha; to je pravý smysl Nové smlouvy. Žádná další iniciační 

zkušenost není třeba. Historie církve nás však učí, že si Bůh v určitých dobách 

zastavoval lidi zvláštními zkušenostmi popisovanými jako „křest v Duchu 

svatém“. Již před letničním hnutím takovou zkušenost popisuje i evangelista 

Dwight L. Moody v Northfieldu (USA). 

4. Magnou chartou charismatického hnutí je 12. kapitola 1. listu Korintským, 

která bývá vykládána, že „pravý“ nebo „pokřtěný v Duchu“ křesťan má trvale 

mít nebo usilovat o to mít (ve smyslu vlastnit) „dary Ducha“. To může 

vyvolávat dojem, že člověk, který tyto „dary“ nemá, není správný křesťan. 

Oproti tomuto výkladu stojíme jednoznačně za rezoluci Unity Synodu 2009 č. 

21: “Bylo rozhodnuto, že zatímco Unity synod uznává přítomnost darů Ducha 

svatého v církvi, neuznává postoj, že jednotlivý věřící MUSÍ zakoušet nebo 

projevovat konkrétní duchovní dary či projevy Ducha svatého, jako například 

mluvení v jazycích, aby byl křesťanem.“ 

Přínosem charismatického hnutí je připomenutí, že projevy Ducha neskončily 

prvotní církví, ale že takto Bůh jedná a chce jednat i v dnešní době a skrze 

všechny křesťany. Avšak výklad, že člověk má (ve smyslu vlastní) tyto dary, 

vede často k závislosti na lidech (s dary) místo na Bohu samotném, což může 

vést k budování kultu osobnosti nebo ke zneužití moci. Také „dar proroctví“ 

bývá často chápán ve starozákonním smyslu jedinečnosti, neomylnosti a 

nedotknutelnosti proroka a jeho autority, což může být provázeno 

manipulací s lidmi. 

1Kor 12 je kapitolou o Kristu, který se projevuje skrze lidi. Důraz je na tom, že 

je to Jeho Duch, který se projevuje, nikoliv člověk, který „dary Ducha“ vlastní. 

Máme za to, že projevy Ducha (1K 12,7-12) není správné překládat či 

označovat jako „dary Ducha“. Člověk se nestává vlastníkem daru, jejž dostal a 

který pak podle svého uvážení spravuje, jak se tomu v charismatickém hnutí 

obecně rozumí. Je to projev Ducha a nikoliv „dar“, proto jím člověk nemůže 

vládnout. Vládne jím Duch sám, a to pouze tak, jak On sám chce. „Avšak to 



 

 

všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám 

chce.“ (1K 12:11). Je to tedy Duch, který se projevuje skrze lidi. 

Z kontextu 12., 13. a 14. kapitoly 1. listu Korintským vyplývá, že je zde 

položen důraz na Tělo – sbor, nikoliv na jednotlivce. Kristus se projevuje 

skrze nás a tak, jak On sám chce, s cílem, aby Jeho Tělo bylo budováno (12. 

kap.). Tím nejvyšším projevem Ducha je láska (13. kap). Kdo je takto schopen 

milovat? Jedině Ježíš sám. Z toho lze vyvodit, že apoštol láskou myslí 

samotného Ježíše, který se v nás projevuje takovouto láskou, kterou nejsme 

schopni vyprodukovat z vlastních sil. 14. kap. ukazuje, že projevy Ducha 

nevedou do zmatku a do anarchie, ale mají být uplatňovány v řádu a pořádku. 

Důraz je tedy položen na společný prospěch celého Těla. Všechny projevy 

Ducha jsou dány „ke společnému prospěchu“ (1K 12,7). Nechápeme je jako 

„dary" pro jednotlivce, ačkoliv se skrze jednotlivce projevují. Proti projevům 

Ducha se nestavíme, naopak o ně usilujeme (1K 14,1). Chceme být připraveni 

nechat se Duchem použít. 

5. Charismatické hnutí se vyznačuje projevy Boží moci, které se dějí skrze naši 

víru. Přínosem charismatického hnutí je touha po tom, aby se projevy Boží 

moci děly v církvi i dnes a místo formalismu a liberalismu aby církev žila 

skutečnou vírou. Avšak víra v obecném pojetí bývá v charismatickém hnutí 

zaměřena na výsledek, nikoli na Boha samotného. Výrok „Věř a stane se ti…“ 

bývá mnohdy interpretován tak, že když přesvědčím sám sebe, tak se to 

stane. Tím se ale takováto víra stává výkonem, nikoli darem nebo milostí. 

„Jakou míru víry vyvinu, takový bude výsledek“ není biblické pojetí víry. 

Biblická víra není snaha vlastním výkonem prosadit vlastní potřeby, touhy 

nebo názory, ale je to důvěra Otci, že On má svoje řešení pro všechny situace. 

„Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře Syna Božího…“ (Ga 2,20). Život, který 

nyní žiji, žiji vírou Krista, nikoliv svou vlastní vírou, kdy věci posuzuji od sebe, 

kdy já určuji, co dělat a za co se modlit a kdy já za sebe přistupuji k Bohu Otci. 

Žiji vírou Syna, který naprosto ve všem důvěřuje svému Otci a který vládne ve 

mně. Na nás je dávat Kristu a Jeho víře prostor v nás (Ga 2,16-20). Prvotní je 

poddání se Jemu, což je opak pojetí „víra jako výkon”. 

6. Jsme vděční charismatickému hnutí, že skrze něj církev opět rozpoznala, že 

vzkříšený Kristus uzdravuje. Ježíš z lásky k člověku nadpřirozeně uzdravuje, a 

to skrze svou církev, když se křesťané modlí v Jeho jménu, vzkládají ruce na 

nemocné, a ti jsou uzdravováni Boží mocí. Zaslíbení pro „modlitbu víry 

k uzdravení“ (Jk 5,16) je tu i pro nás. „Na nemocné budou vzkládat ruce a 

budou se mít dobře“ (Mk 16,18b) stále platí. I římskokatolická církev tuto 

tradici zachovala, včetně mazání olejem (Jk 5,14). Uzdravení je součástí 

dědictví, které pro nás Kristus vydobyl, ale my do něj vstupujeme jen v 

poddanosti Duchu, postupně. Podobně, jako Izraelci při vstupu do zaslíbené 



 

 

země. V plnosti do Krista vrosteme a do Jeho dědictví vstoupíme až při Jeho 

příchodu, kdy obdržíme nové tělo.  

Proto víme, že ne všichni budou uzdraveni. I v prvotní církvi se objevují 

nemocní (2Tm 4,20; Fp 2,25-27), Timoteus nebyl zcela zdráv (1Tm 5,23), i 

příběh samotného apoštola Pavla o tom svědčí. Proto spolu s modlitbami za 

uzdravení musí v církvi být stejný důraz na navštěvování a povzbuzování 

nemocných, službu v nemocnicích, praktickou pomoc, péči a milosrdenství. 

Při službě druhým jsme vedeni Kristovým soucitem k lidem okolo nás, a 

proto se plně spoléháme na Krista a nejednáme mechanicky. Jelikož nemáme 

(nevlastníme) „dar uzdravování“, uzdravení není na nás, ale na Bohu. Proto 

křesťan nemocnému nemůže uzdravení zaručit nebo slibovat, neboť 

uzdravení nepochází z člověka a není pod jeho kontrolou. A stejně tak, pokud 

po modlitbě není nemocný uzdraven, není možné jej obvinit z nedostatku víry 

či ho označit jako podřadného křesťana apod. Takové deformované jednání je 

odsouzeníhodné a neetické a vychází z porozumění, že je to „naše“ víra jako 

výkon, která uzdravuje. Výraz „dary uzdravování“ (1K 12,9) je lépe přeložit 

jako „milosti uzdravení“. Tento projev je darem z milosti od Boha, ve smyslu, 

že člověk na něm nemá podíl. Není to „dar“ pro toho, kdo jej vlastní a modlí se 

za druhé lidi, ale je to „dar“ pro nemocného, pokud je uzdraven z Boží milosti. 

Je to věc nezasloužené a nepochopitelné milosti Boží. Řecké „charis“ (milost) 

zcela vylučuje myšlenku výkonu nebo zásluhy. 

7. Zcela tragickou deformací objevující se v charismatickém hnutí je tzv. 

teologie prosperity, která prohlašuje, že Boží vůlí pro každého je, aby byl 

bohatý. To vnímáme jako jednoznačné znásilnění Božího slova. Vede to 

k manipulaci s lidmi, ke kupčení s Božími zaslíbeními a k touze po majetku. 

Materiální bohatství nikdy nebylo cílem Božího království. 

V Kristu umíme mít hojnost i trpět nedostatek. „Neříkám to proto, že bych měl 

nedostatek; vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskrovnit 

a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek 

i nedostatek. Všechno mohu v Tom, který mě posiluje.“ (Fp 4,11-13) 

Důvěřujeme Otci, že se o nás postará, ale nerozumíme tomu ve smyslu „mít 

bohatství“. Naopak, to že jsme Jeho syny, nevylučuje pronásledování, 

problémy a strádání. Jistě přitom nezapomínáme, že Boží požehnání se také 

mnohdy vztahuje na zlepšení podmínek a standardu života. Důvodem 

takovéto prosperity často bývá skutečnost, že člověk, který se cele poddá 

Kristu, mění svůj dosavadní způsob života. Např. přestane pít, brát drogy, 

hrát hazardní hry či nesmyslně utrácet ve snaze něco si tím dokázat nebo 

někoho “koupit”, místo toho začne poctivě pracovat, spravovat své hmotné 

statky a slepovat poničené rodinné vztahy, a jako důsledek se dostaví i 



 

 

zlepšení materiální úrovně života. Požehnání v materiální oblasti je nám 

přitom vždycky dáváno jako příležitost k žehnání druhých. „Bůh je mocen 

rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek 

a měli hojnost pro každý dobrý skutek.“ (2K 9,8)  

Vnímáme kolem sebe i chudé a potřebné a péče o ně je také součást poslání 

církve. To platí jak v lokálním měřítku místního sboru, tak v rámci nestejných 

ekonomických možností v globálním rozměru, obzvláště pak v rodině víry, 

kterou je světová Jednota. 

Všecko co mám, jsem dostal z milosti a ke službě v Jeho království.  

8. V charismatickém hnutí se také objevuje důraz na pomazání a pomazané 

služebníky. To jsou lidé, kteří jsou tzv. „pomazáni“ Duchem a tito „pomazaní“ 

jsou potom vybaveni „větší dávkou Ducha ke speciálním úkolům“. Bývají to 

však lidé, kteří koncentrují pozornost na sebe. Mnohdy právě oni jsou 

představiteli teologie prosperity. Mnozí lidé jsou ochotni pro jejich 

„pomazání“ jet stovky a tisíce kilometrů a utratit spoustu peněz, aby od nich 

něco načerpali. Často jde v takových případech o zoufalé lidi, kteří hledají 

uzdravení, radu nebo pomoc pro konkrétní situaci, a to mnohdy opakovaně. 

Pomazání je starozákonní akt, jehož porozumění bylo mylně přeneseno do 

doby Nové smlouvy. Pomazaní lidé ve Starém zákoně byli předobrazem 

pomazaného Mesiáše. Ve Starém zákoně byla dotyčná osoba (kněz, prorok, 

král) vybrána Bohem; takový člověk byl speciálně pomazán – zmocněn 

Duchem k určitému úkolu. Joel prorokoval, že Bůh vylije svého Ducha na 

všechny. To se stalo při Letnicích, Duch byl vylit. Od té doby už není nikdo k 

čemukoli speciálně pomazáván.  

Bůh pomazal Ježíše Duchem svatým a mocí (Sk 10,34). Tohoto Pomazaného 

jsme přijali. 

V Nové smlouvě se nikde nevyskytuje vybídka k tomu, abychom čekali na 

nějaké speciální pomazání nebo jej hledali. My už Jeho pomazání máme: „Vy 

však máte pomazání od Svatého a víte všechno.“ (1J 2,20) Jeho Duch dnes žije v 

nás. My jsme Jeho chrámem, přičemž Pomazaný žije v nás. „Ve vás však 

zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo 

učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak 

zůstávejte v něm.“ (1J 2,27) Nejde tedy o vyhledávání pomazaných lidí, ale o 

poddávání se Kristu, který žije v nás. Tím samozřejmě nechceme popírat, že 

jsou v církvi jedinci pokorní a vydaní Ježíši, jejichž jednání a slova jsou 

inspirací a pomocí pro mnohé, a kteří jsou proto vyhledáváni třeba i zástupy. 

Jsou-li to lidé Boží, pak veškerou slávu a dík směřují k Otci nebeskému tak, 

jak to dělal i náš Pán Ježíš Kristus. 



 

 

9. Charismatické hnutí přineslo také oživení bohoslužeb. Do přísně liturgického 

až formálního obřadu přineslo mnoho kreativity, živé interakce, rozmanitosti 

a inspirativnosti. Nicméně v charismatickém pojetí se většinou jedná o 

starozákonní porozumění a pochopení bohoslužby jako modelu chrámu, kdy 

Bůh sestupuje, aby jednal se svým lidem. Velice často pak dochází k 

soustředění se na lidské emoce a prožitky, někdy až mystické, a hrozí 

nebezpečí manipulace. Nová smlouva rozumí jedinou správnou („logickou“) 

bohoslužbou toto: vydat Bohu svoje fyzické tělo plně k dispozici (Ř 12,1-2). 

Proto není shromáždění („bohoslužby”) speciálním místem vymezeným pro 

jednání Ducha. 

10. Dalším častým tématem charismatického hnutí je posvěcení jako snaha o 

opravdový křesťanský život. Nicméně tato touha o posvěcení, byť je mnohdy 

myšlena upřímně, vede často k sebestřednosti. Objevuje se zde též nebezpečí 

vlastní snahy, která končívá zpravidla v zákonictví a pýše. Proto riziko 

charismatického hnutí spatřujeme hlavně v tom, že přes veškeré dobré touhy 

a přání se veškerá pozornost nakonec zaměřuje na člověka, na jeho potřeby i 

na jeho výkon, nikoliv na Krista. Ježíš je nejen naší spravedlností, ale i naším 

posvěcením (1K 1,30). Nejde o to přijmout Krista a pak se snažit co nejlépe 

vlastními silami žít křesťanský život. Jde o to zůstávat v Něm. 

Závěr: 

Uvědomujeme si, že tato studie určitě nezahrnuje všechny aspekty 

charismatického hnutí a ani se o to nesnažíme. Nepokoušíme se o dogmatický 

rozbor a ani nechceme vynášet nad nikým soudy. Chceme potvrdit, že se těšíme 

ze všech projevů Ducha svatého, jak je máme obsaženy v Písmu, bez ohledu na to, 

zda jsou označeny za charismatické, či nikoli. Jednota bratrská nikdy v historii 

nestavěla doktríny, ani nevynášela anathemata. Nicméně bratři byli schopni 

jednoznačně pojmenovat, s čím nesouhlasili a v čem se nemohli s jinými 

„jednotami“ identifikovat. A to je ve stručnosti i náš záměr. Nemůže jít o to, 

odsoudit charismatické hnutí jako takové, nebo někoho nálepkovat, aniž bychom 

ho poznali. Jednoznačně se však chceme distancovat od nebiblických, 

extrémních, nemorálních, manipulativních či mocenských praktik, bez ohledu na 

to, zda jsou důsledkem charismatické, evangelikální či liberální teologie. Máme 

přitom za to, že jako Unitas Fratrum potřebujeme najít především odpovědi na 

důležitější otázky. Jako např.: Ježíš Vrchní starší – co to v praxi znamená a jak se 

to projevuje v našich provinciích a sborech dnes? Nebo: Co prakticky znamená 

pro každodenní život v našich provinciích, že „zvítězil Beránek náš, následujme 

jej“? 

 

  Toto vyjádření bylo vytvořeno pro účely světové Jednoty bratrské. 


