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Anotace 

Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První z nich je úvodem do 
problematiky – představení pentekostálního hnutí v celosvětovém měřítku, se 
zaměřením na jeho počátky i pozdější vývoj. Zřetel je tedy kladen jednak na 
historické kořeny hnutí a následný růst tak i na jeho specifickou teologii ve 
svém vývoji. Hned v úvodu je také formulována základní otázka této práce – 
jaký je vztah (dynamika vztahu) pentekostálního hnutí a zavedených, 
tradičních (mateřských) církví, v jejichž středu se hnutí objevilo a snažilo se 
najít živnou půdu pro svůj růst mající vést k transformaci církevního prostředí.  
Jako konkrétní příklad je v druhé části práce analyzována situace 
holešovického sboru ČCE „Na Maninách“, který se v osmdesátých letech 
minulého století, za vedení Dana Drápala stal centrem charismatického hnutí 
v naší zemi. Časovým rámcem druhé části práce je období od nastoupení 
vikáře Drápala do Holešovic v 1977 roce až po odchod tohoto sboru z ČCE 
v roce 1990. Zachycen je tedy růst a proměna sboru, recepce charismatických 
důrazů; dění, které je někdy označováno jako „probuzení na Maninách“. Dále 
také reakce mateřské denominace: napětí, které změny sebou nesly, vedly 
koncem osmdesátých let k rozsáhlým rozhovorům a hledání schůdného řešení; 
vše pak vyústilo v odchodu „Manin“ z ČCE. Takto je pojednána základní 
otázka práce a závěrem i letmý pokus o hodnocení „přínosu“ hnutí a způsobu, 
jak se ČCE s ním vyrovnávala. 
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Summary 
 

This diploma thesis consits of two main parts. The first of them is the 
introduction to Pentecostalism showing the movement in the global scale of its 
expansion with the focus at the movement´s beginnigs and its later 
development. The focal points are the historical roots of the movement and the 



 

later growth of it as well as movement´s specific theology and its development. 
The main problem of this thesis is the relationship (dynamics of  relationship) 
of  pentecostal movement to the estatblished, traditional („mother“) churches. 
The relationship formed by the birth of the movement in the midst of 
traditional churches seeking to transform the church from within aiming to its 
growth. The situation of  the ČCE church Praha 7 – Holešovice („Na 
Maninách“) is analysed as an example in the second part of the thesis.  This 
church fellowship was the center of the charismatic movement in our country 
at the 80´ s  under Dan Drápal´s direction. The historical framework are the 
years 1977- 1990, which cover the period from the beginning of Drápal´s 
ministry in Holešovice until their separation from the mother denomination. 
The growth and transformation of the church fellowship, reception of 
charismatic emphases; so called „Maniny revival“ is depicted; as well as the 
reaction of the rest of ČCE: the tension created by the „revival“ led to 
extensive talks in order to seek the viable solutions; all finally ending in 
separation. At the close there is an attempt to evaluate  the contribution of the 
movement as well as the way how ČCE coped with it. 
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Úvod 
Jak je patrno z názvu práce, cílem je charakterizovat tzv. pentekostální 

hnutí a zaměřit se na otázku vztahu k zavedeným církvím. Pentekostalismus je 
nejrychleji rostoucí misijní hnutí na světě, které během posledního století 
značným způsobem ovlivnilo tvář křesťanstva. V úvodech studií věnovaných 
této otázce se setkáváme s údivem nad explosivním růstem hnutí a 
konstatováním, že pentekostolalismus se rychle stává dominantním výrazem 
křesťanstva a jedním z nejzvláštnějších náboženských fenoménů v dějinách 
světa. Jako příklad za mnohé uveďme: 

„The pentecostal community has evolved from a small band of 
Christian believers  to a world-wide movement with estimated 450 
million adherents…Although the participants at the time of its inception 
were on the margins of society, the expansion of charismatic experience 
has now pervaded all parts of world Christianity…it is becoming self-
evident that the future of world Prostestantism belongs more to 
Pentecostalism than to the old „mainline“ churches.“1  

Někteří jeho významu přisuzují dokonce podobnou váhu, jako například 
vzniku islámu nebo reformaci v šestnáctém století. Nemusíme zacházet do 
extrému, přesto je tato problematika závažná. Růst hnutí z nuly na víc než 400 
miliónů (ač je tento údaj diskutabilní) za jedno století je bezprecedentní 
v celých církevních dějinách. Zatímco počet členů v tradičních církvích ubývá, 
u letničních a charismatických církví jsme naopak svědky trvalého růstu.2 
Statistiky a jejich prognózy, pořízené na základě křivky růstu, rovněž 
nasvědčují tomu, že pentekostalní církve zřejmě budou v dohledné době 
procentuálně největším táborem v rámci křesťanstva. 

Setkáváme se také samozřejmě s konzervativnějším odhadem počtu 
pentekostálních křesťanů, nicméně s konstatováním, že je těžké dojít 
správného odhadu. Pavel Filipi například uvádí: „Celkový počet členů 
letničních církví nelze přesně zjistit vzhledem k jejich neustálému růstu a 
vzhledem k nezřetelné ohraničenosti vůči církvím ostatním. Odhady kolísají 
mezi 15 a 35 milióny. “3 (A to pokud se nepočítá nezávislé a svobodné církve). 
I tak ale nejsou tyto počty zanedbatelné. Přinést nejnovější statistické údaje 
ovšem není cílem této práce. Uvádím je však proto, že v jejich světle je všem 
zřejmě jasný růst hnutí a tedy i vliv, který jako náboženská, společenská i 
politická veličina sebou přináší. 

                                                
1   DEMPSTER Murray W. „et. al.“ , The globalization of Pentecostalism, s. XIII 
2 MOLTMANN Jurgen, KUSCHEL K.J., Pentecostal movements as an Ecumenical 

challenge, (in  Concilium 1996/3), s. 3 
3 FILIPI Pavel, Křesťanstvo: Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, CDK, 

Brno 1996, s. 163-4 
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Zájmem této práce bude sledovat právě tento vliv, tedy specifičtěji, 
vzájemnou interakci pentekostalismu ve vztahu k zavedeným církvím. 
Konkrétním příkladem bude holešovický sbor „Maniny“, který byl hnutím 
výrazně proměněn. Následující citace dobře vystihuje problematickou otázku 
eklesiologie, která je, zdá se, klíčová pro pochopení napětí, které je 
charakteristické pro vztah pentekostalismu k „tradičním církvím“: 

„The Church-ideal of the Pentecostal Movement is very different 
from that of an established Church. The Pentecostal ideal is the society-
church, a fellowship of professed Christians. This becomes evident in 
its puritanism and in criticism of the ´worldly and formal´established 
churches, and is present in the movement´s antisacramentalism and 
revivalistic preaching…The conditions made for Church membership 
imply a demand for a pure congregation, one of the usual prerequisites 
being adult baptism, even though not all Pentecostal churches uphold 
this requirement…the conversion or ´born again experience´ must 
precede the adult baptism, and a ´personal experience of salvation´is a 
necessary condition for church membership.“4  

Je jasné, že v celosvětovém měřítku je pentekostalismus výzvou tradičním 
církvím, kterou nemohou ignorovat, ale ve vlastním zájmu se s ní potřebují 
vyrovnat. Také stoupenci či představitelé pentekostálního hnutí potřebují 
naopak slyšet určitou zpětnou vazbu jako reakci tradičních církví na nové 
důrazy v učení a praxi, které letniční a charismatické skupiny sebou přinesly. 
Jako důležité se nabízejí tyto otázky, na něž se zaměříme a pokusíme se najít 
odpovědi: 

 Jaké jsou tyto výzvy, které pentekostalismus sebou přináší?  
 O co usiluje? Vůči čemu se vymezuje?  
 Jaká je reakce na nové hnutí a posléze i stanovisko vůči němu u 

starších, tradičních církví, z jejichž lůna (nebo v jejichž bezprostřední 
blízkosti) se hnutí zrodilo? 

 Je pentekostalismus přínosem nebo hrozbou pro křesťanstvo/ tradiční 
církve? 

Ve své první části přináší tato práce základní historicko-teologický 
přehled pentekostálního hnutí mapující jeho vznik, vývoj a teologické důrazy. 
Uvádí také významnější místa, události a vůdčí postavy z různých období, aby 
se ukázala míra rozšíření i různá specifika hnutí v celosvětovém měřítku. Poté 
následuje stručný přehled počátků a vývoje hnutí na území dnešní České 
republiky. Tím se také dostáváme k podrobnější aplikaci našeho základního 
problému (výše nadnesených otázek), ve snaze zachytit vztah pentekostalismu 

                                                
4 BLOCH- HOELL Nils, The Pentecostal Movement, s. 151-152 
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k zavedeným církvím, a to na příběhu „probuzení Na Maninách“. Sledování 
vývoje vztahu tohoto specifického sboru s charismatickými důrazy ke své 
mateřské denominaci, pokus o určitou analýzu, bude předmětem druhé části 
této práce. Dříve však uvádím určité závěry, otázky či výčet problémů, které 
pentekostální hnutí sebou přináší a na jejichž základě se pak pokouším 
analyzovat dění „Na Maninách“.  

Ve snaze pojednat toto téma jsem se setkal s dvojím problémem. Prvním 
je fakt, že v češtině v podstatě neexistuje ucelená monografie zabývající se 
tímto tématem. Zato v angličtině je problém spíše opačný, literatura se 
v poslední době značně rozrůstá, proto není snadné se v ní zorientovat, pokud 
jde o důležitost a relevanci vzhledem k tématu. 

Vycházeje z omezených možností dostupnosti literatury, přináším výčet a 
krátkou charakteristiku (těch důležitějších) mnou zvolených monografií, na 
jejichž základě jsem se pokusil načrtnout základní „souřadnice“ či „půdorys“ 
pro pozdější rozbor dění na Maninách. 

Základní orientaci v tématu může případný zájemce získat například 
v encyklopedii „The Cambridge History of Christianity“5, kde jsou v kapitole 
„Pentecostal and charismatic movements“ uceleně a stručně uvedeny základní 
fakta, ať už jde o historický vývoj, teologické důrazy či geografické rozšíření 
pentekostálních církví a jejich lokální specifika. 

Základní monografií, která by se dala charakterizovat jako podrobné 
rozvedení základních otázek, mi byla „An Introduction to Pentecostalism6“ 
britského teologa pentekostalismu Allana Andersona. Kniha je rozdělena na 
dvě části- první se věnuje historii hnutí, druhá pentekostální teologii.  Autor 
sleduje nejdříve historický vývoj, počínaje klasickým pentekostalismem, dále 
mapuje šíření hnutí na jednotlivých kontinentech a závěrem pojednává o 
základních tématech pentekostální teologie a diskusi, které v křesťanstvu 
vyvolává.  

Pro pochopení počátků hnutí je cenným pramenem kniha „The Azusa 
Street Mision and Revival“7  profesora církevních dějin na Fullerově 
teologickém semináři, C. M. Robecka Jr. Jde o první ucelený záznam 
„příběhu“ z Azusa Street, který přináší nové vhledy do historie pentekostálního 

                                                
5 McLEOD Hugh, The Cambridge History of Christianity: World Christianities c.1914-c.2000, 
vol. 9,   Cambridge University Press, Cambridge 2006, ISBN 13 978-0-521-81500-0. 
6 ANDERSON Allan, An introduction to Pentecostalism, Cambridge University Press, 
Cambridge 2004, ISBN 0-521-53280-9. 
7 ROBECK Cecil M. Jr., The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of the Global 
Pentecostal Movement, Thomas Nelson Inc., Tennessee 2006, ISBN 1-4185-0624-9. 
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hnutí, a to nejen v jeho začátcích, ale potažmo do historie světového 
křesťanstva vůbec.  

Zajímavým příspěvkem je rovněž Coxova kniha „Fire from Heaven“8, 
zejména svým důrazem na nečekanou záplavu „původní (primal) spirituality“ 
(jejimž výrazem je pentekostální hnutí) ve vysoce sekularizovaném světě, která 
změnila tvář současného křesťanstva. Kniha rovněž postupně pojednává vznik 
a vývoj hnutí, základní teologický přínos a dílčí rozdílné světové podoby 
pentekostálního hnutí. 

„The globalization of Pentecostalism“9 je kompilací různých teologických 
příspěvků předních teologů pentekostalismu. Ač okrajově, posloužila mi kniha 
několika teologickými vhledy, pokud jde o pentekostální misiologii s její 
naléhavosti „spasit“ celý svět. 

Užitečné podněty přináší rovněž katolický časopis „Concilium"10, jehož 
jedno celé číslo (3/1996) se věnuje otázce pentekostalismu. Na jeho stránkách 
jsou formou dialogu probírány základní stavební kameny pentekostální 
identity, tedy informace nezbytné k pochopení současné světové náboženské 
situace a také východiska pro dialog. Samotný dialog není přirozeně 
samozřejmostí. Editoři „Concilia" si kladou za cíl nejen představit základní 
otázky týkající se historie i současnosti hnutí, ale především chtějí podpořit 
dialog, jehož předpokladem je: „readiness of the traditional theology of the 
church to perceive the Pentecostal movements as a challenge and take them 
seriously.“11 

V části zabývající se situací v České republice pro základní orientaci 
výborně poslouží Vojtíškova „Encyklopedie náboženských směrů v ČR“12. Zde 
nacházíme heslovitě informace k počátkům hnutí na Těšínském Slezsku (což 
jsou počátky letničního hnutí v naší zemi) a stručně a přehledně také k situaci 
v Praze na Maninách.  

O počátcích letničního hnutí na našem území pojednává „populárně“ 
publikace „100. výročí Svazu rozhodných křesťanů“13 vyšlá nedávno 
k letošnímu (2010) výročí vzniku tohoto spolku. Ač nejde o historiografii, je 

                                                
8 COX Harvey, Fire from Heaven. The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of 
Religion in the Twenty-First Century, Cassel, London 1996, ISBN 0-304-33698-X. 
9 DEMPSTER M.W.; KLAUS B.D.; PETERSEN D., The globalization of Pentecostalism: A 
Religion Made to Travel, Regnum Books International, Oxford 1999, ISBN 1-870345-29-0 
10 Concilium 
11 Ibid., s. VII 
12 VOJTÍŠEK Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů v České Republice: náboženství, 
církve, sekty, duchovní společenství, Portál, Praha 2004, ISBN 80-7178-798-1  
13 BUBIK Pavel “et al.“,100-lecie Zwiazku Stanowczych Chrześcijan - 100. výročí Svazu 
rozhodných křesťanů, Wydawnictwo Arka, Cieszyn 2010, ISBN 978-83-924755-6-9  
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knížka i tak cenným zdrojem základních informací o vzniku a osudech 
pentekostálního hnutí u nás v jeho začátcích. Mapuje vývoj až po vznik 
Apoštolské církve (AC), kterážto spatřuje své počátky ve vzniku „Svazu“. 

Určitým výchozím bodem k seznámení s otázkou „Manin“ a děním 
spojeným s „probuzením“ za působení vikáře Dana Drápala v Holešovickém 
sboru ČCE mi byly nedávno vyšlé „vzpomínky“ Dána Drápala. Autor se ve 
svých útlých knížkách pojmenovaných „Jak to všechno začalo“14 (2008) a 
„Léta růstu“15(2009) snaží přinést „historii křesťanského společenství Praha“ 
(jež je také podtitulem obou knížek). Dále jsem používal ještě stále  
rozpracovaný třetí díl Drápalových vzpomínek, který v dohledné době vyjde 
pod názvem „Zlom“. Kromě základních dat a událostí se autor dotýká mnoha 
témat, ať už teologických či „církevně-politických“. Jedná se o cenný 
subjektivní pohled a hodnocení „hlavního aktéra“ dění Na Maninách. Dan 
Drápal rovněž poskytl několik rozhovorů, vesměs jen pro ujasnění souvislostí 
na základě výše uvedených brožurek. 

Pro větší objektivitu jsem původně zamýšlel provést rozhovory i 
s hlavními aktéry z „druhé strany“, tedy faráři ČCE, kteří byli ve věci nejvíc 
angažováni. Bohužel se to však nepovedlo: věc je v ČCE stále natolik citlivá, 
že hlavní aktéři nechtěli o tom mluvit. 

Hlavním pramenem pro rozbor situace jsou však archiválie Ústředního 
církevního archívu ČCE. Jde zejména o tyto archivní fondy: AF: Pražský 
seniorát ČCE (1907) 1919-1991; Farní sbor Holešovice, AF SR ČCE- Dodatky 
1981-1990 a Materiály synodů 1981-1991. Záměrem práce je snaha o to, aby 
tyto církevní záznamy přispěly (ve srovnání se vzpomínkami Dana Drápala) 
k plastičtějšímu vykreslení a poté i zhodnocení vzájemného vztahu a otázek, 
které tato problematika v sobě zahrnuje. Dále se také pokouším zachytit na 
jedné straně pozitivní i negativní stránku vlivu charismatického hnutí, jak 
rovněž pozitivní i negativní „reakci“ mateřské denominace (či přijetí hnutí 
mateřskou církví s jeho možnými důsledky) na straně druhé. 

                                                
14 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo: Historie Křesťanského společenství Praha I , 
Křesťanské společenství Praha, Praha 2008 
15 DRÁPAL Dan, Léta růstu: Historie Křesťanského společenství Praha II, Křesťanské 
společenství Praha, Praha 2009 
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1. Světový pentekostalismus 
1.1. Vymezení pojmů 

Termín „pentekostalismus“ je na stránkách této práce chápán a používán 
v nejširším slova smyslu - zahrnuje tedy pojmy či přívlastky „letniční“ 
(„pentecostal“), který bývá spojován se začátky hnutí a též 
„charismatický“(„charismatic“), jež je používán pro tzv. „druhou vlnu“. 
Zahrnuty v něm jsou též pozdější formy tohoto hnutí, které kvůli novým 
důrazům, mírně pozměňujícím základní „doktríny“ dostaly označení neo- 
(„neocharismatic/neopentecostal“). Místy, podle historického období, které je 
pojednáváno se v textu používá dílčích přívlastků (letniční, charismatický), ač 
by mohlo být vždy použito termínu „pentekostální“. Termín probuzení, jež je 
termínem širším, rovněž není při snaze o definici bez problémů. Proto si 
nejdříve definujme oba tyto pojmy. 

1.1.1. „Revival“ (probuzení) a „revivalism“ (probuzenectví). 
Termíny „revival“ (probuzení) a „revivalism“ (probuzenectví) bývají 

v literatuře používány v různých významech. Webster´s Third New 
International Dictionary definuje „probuzení“ jako „a period of religious 
awakening; renewed interest in religion with meetings often characterized by 
emotional excitement“. Zatímco „probuzenectvím“ se rozumí „the spirit or kind 
of religion or the methods characteristic of religious revivals“.  

Někteří autoři, hlavně reformovaní, definují „probuzení“ jako 
neplánovanou událost, která je výsledkem Boží iniciativy, kdežto 
„probuzenectví“ je lidmi iniciovaná snaha vzbudit zájem o duchovní či 
náboženské záležitosti. V praxi ovšem je těžké vést tuto dělící čáru. Co je však 
společné všem záznamům z dob probuzení je zintenzivnění duchovní  
zkušenosti. „Probuzení“ je záležitostí celého společenství či náboženské 
komunity, kde skupina lidí společně zakouší například vyšší vnímavost na 
duchovní věci, hluboké usvědčení z hříchu, obnovenou lásku k Bohu a velkou 
touhu evangelizovat.  

V dobách probuzení  bývají místa určená k bohoslužbám přeplněná a 
samotné bohoslužby trvají často celé dny, mnohdy do půlnoci i déle. Zprávy o 
probuzení se obvykle rychle šíří, ať už osobně, tiskem, či médii a mnohdy 
přispívají k roznícení probuzení i v jiných regionech. Duchovní bývají vytížení 
pro nevšední zájem lidí hledajících odpovědi na své duchovní problémy. Také 
štědrost je dalším charakteristickým rysem: lidé jsou ochotni věnovat svůj čas, 
peníze i jiné prostředky, aby podpořili tuto práci. Probuzení je zpravidla vysoce 
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kontroverzní záležitostí, kde se znepřátelené tábory jeho zastánců i odpůrců 
vehementně kritizují.16 

Pro zaostření hranic tohoto mlhavého pojmu zmiňme také Jonathana 
Edwardse, teologa probuzení, jehož pozorování by se dalo shrnout následovně:  

1. V probuzení dochází k vyléčení nemoci duchovní otupělosti a odumření 
vůči Bohu a duchovním věcem. 

2. Zdrojem a cílem veškerého probuzení je Bůh a jeho sláva. 
3. Hlavními prostředky k podpoře probuzení je kázání, které hýbe srdcem, 

 a trvalé společné modlitby. 
4. Stálým nepřítelem pravého probuzení je opozice a extremismus. 
5. Esencí pravého probuzení je duchovně osvícené srdce. 
6. Pravé probuzení nutně vede k rozvoji misie skrze aktivizovanou církev.17 

R. E. Davies se zabýval probuzeními napříč historií, jeho studie přináší 
konstanty a proměnné probuzení. Mezi konstanty patří: (1) naléhavá, vytrvalá 
modlitba (2) mocné, naléhavé, relevantní, Kristo-centrické kázání (3) 
neobvyklé vědomí Boží přítomnosti a svatosti. Jako proměnné uvádí: (1) 
fyzické projevy spojené s usvědčením z hříchu a následného odpuštění (padání 
pod mocí Ducha, radost) (2) zázraky a duchovní dary.  

Jsou to právě proměnné, čeho si vnější pozorovatel nejdříve všimne. 
Pravdou je, že mohou být extravagantní, což může vést k odsouzení celého 
hnutí bez pochopení vnitřních zkušeností, které vedou k vnějším projevům.18 

Historicky lze tedy termínu „probuzení“ použít obecně i pro 
pentekostalismus a zařadit jej tak do dlouhé řady dějinných snah (a úspěchů) o 
duchovní obnovu církve, které proběhly v dějinách křesťanstva a poté dostaly 
své označení. Vyjmenujme třeba pietismus, první a druhé velké probuzení 
(Great Evangelical Awakenings) v anglosaském světě jako několik příkladů 
obrodných snah. 

1.1.2. „Pentekostalismus“ 
W.Hollenweger, „otec“ akademického výzkumu pentekostalismu označuje 

termínem pentekostální: 

„A church when it teaches at least two subsequent and different 
cisis experiences in the life of the believer, the second one being mostly, 
but not always characterized by speaking in tongues. This second 
experience is frequently reffered to as Spirit baptism.“19 

                                                
16 BURGESS Stanley M., Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic christianity, s. 410 
17 SHAW Mark, Deset významných idejí církevních dějin, s. 
18 DAVIES, R.E., I Will Pour Out My Spirit,  s. 217-238 
19 McNAMEE John J., The role of the Spirit in Pentecostalism, s. X-XI 
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Termín pentekostální (hnutí, probuzení) také implikuje, že první Letnice 
se mají opakovat v životě všech křesťanů.20 

Samotní představitelé hnutí chápou sami sebe následovně: 

 „Pentecostalism, according to Pentecostals, is an experience of 
the Spirit. This experience they explain on the basis of the reception of 
the Spirit in Acts of the Apostles and the Pauline teaching on the 
charismata.“21 

Viděno v širší historické perspektivě je hnutí hodnoceno následovně:  
„Pentecostalism is but the latest in a long series of prophetic or 

enthusiastic movements that in the course of history have challenged 
the Christian church to renewal of its life and institutions.“22  

V současnosti je však, kvůli nepřebernému množství teologických důrazů 
uvnitř hnutí samotného, velmi těžké najít jednotící definici: 

„It is not always easy to define what is meant by ´pentecostal´, as 
the term refers to a wide variety of movements scattered throughout the 
world, ranging from the fundamentalist and white middle class ´mega 
churches´ to indigenous movements in the Third World that have 
adapted to their religious context to such an extent that many western 
pentecostals would probably doubt their qualifications as ´Christian´ 
movements.“23 

Přestože některé skupiny (zejména klasické severoamerické letniční 
církve) definují samy sebe úžeji doktrínou o glosolalii jako ´initial evidence´, 
přesto platí:  

„The pentecostal movement is more correctly seen in much 
broader context as a movement concerned primarily with with the 
experience of the working of the Holy Spirit and the practice of 
spiritual gifts“.24 

Dále také: 
 „Pentecostals have defined themselves by so many paradigms, that 

diversity itself has become a primary defining characteristic of 

                                                
20 BLOCH- HOELL Nils, The Pentecostal Movement, s. 1 
21 McNAMEE John J., The role of the Spirit in Pentecostalism, s. XI 
22 Ibid., s. XI 
23 ANDERSON Allan H.,  Hollenweger Walter J., Pentecostals after a Century, s. 19-20 
24 Ibid., s. 20 
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Pentecostal and Charismatic identity. It is now probably better to speak 
of a whole ´range of Pentecostalisms´.“25 

„Pentekostální církve nemají svou celosvětovou organizaci, avšak 
počínaje rokem 1947 se v pravidelných tříletých intervalech scházejí ke 
světovým konferencím.“26 

Pro další podkapitoly této práce bude důležité rozlišovat jednotlivé fáze 
(nebo vlny) ve vývoji hnutí, jak činí Hollenweger: 

„He mentions ´the stupendous growth of Pentecostalism/ 
Charismatism/ Independentism from zero to almost 500 million in less 
than a century´ and sees ´Pentecostalism´ as having three distinct forms 
in the global context: (1) Classical Pentecostals; (2) the Charismatic 
renewal movement; and (3) Pentecostal or ´Pentecostal-like´ 
independent churches in the Majority World.27 

1.2. Historicko-teologické pozadí světového pentekostalismu 
Předmětem první části práce je představení pentekostálního hnutí jak se od 

svých počátku rozvíjelo v různých částech světa. K dosažení tohoto cíle mi 
posloužila zejména monografie A. Andersona, jenž píše o pentekostalismu 
kriticky, nicméně jako jeho představitel a sympatizant. Dříve, než se zaměříme 
na jednotlivá místa a události, zastavíme se ještě u historicko-teologického 
pozadí světového pentekostalismu: Širokým dějinným rámcem, do něhož 
bychom mohli pentekostalismus zasadit jsou mnohé pokusy o duchovní 
obnovu křesťanstva. Anderson vzpomíná například rané mnišství jako příklad 
obnovného hnutí. Dále upozorňuje, že ve spisech jako Didaché, Pastýř 
Hermův, nebo pozdější Bonaventurův životopis Františka z Assisi nalézáme 
mnohé zmínky, dokládající přítomnost charismat v životě církve. Důležitější je 
ale užší kontext: 

„Modern Pentecostalism has to be understood in the context of the 
powerful revivals of the 18th and 19th centuries in the Anglo-Saxon world. 
All these movements understood themselves as the work of the Holy Spirit. 
These grow out of a centuries long impulse among ordinary Christians 
toward a deeper spiritual life, beyond mere church attendance, to have 
contact with God“28  

                                                
25 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 10 
26 FILIPI Pavel, Křesťanstvo: Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, CDK, 

Brno 1996, s. 164 
27 Ibid., s. 13 
28 DEMPSTER M.W., KLAUS B.D., PETERSEN D.; The Globalization of Pentecostalism, 

s. 145 
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Víceméně bezprostředním pozadím moderního pentekostalismu je hnutí 
svatosti (holiness movement) z konce 19. století, které bylo zase založeno na 
specifickém výkladu učení Johna Wesley´ho a jeho kolegy teologa Johna 
Fletchera. Oba byli ovlivněni dřívějším německým Pietismem. Základním 
důrazem raného metodismu bylo Wesley´ho učení o „druhém požehnání“, 
zlomové zkušenosti navazující na obrácení známé jako „posvěcení“, 
„křesťanská dokonalost“ (christian perfection). Právě toto učení mělo 
významný vliv na rodící se pentekostalismus, jak je zprostředkovalo 
a reinterpretovalo americké hnutí svatosti v 19. století. 

Hnutí svatosti bylo reakcí na liberalismus a formalismus v zavedených 
protestantských církvích a zastávalo doslovný biblismus, nutnost osobní, 
individuální zkušenosti obrácení a morální dokonalost/zdokonalování (svatost) 
křesťana. Učení „Keswických konventů“ v Anglii (každoročních shromáždění 
zahájených v 1875), které rozlišovalo dvě rozdílné zkušenosti: „znovuzrození“ 
a „plnost Ducha“, také významně ovlivnilo rodící se hnutí. Dalším velmi 
důležitým děním spojeným s hnutím svatosti je „hnutí uzdravování Boží 
mocí“. Mnoho jeho vedoucích učilo, že Boží uzdravení je možné bez lékařské 
pomoci. Do konce 19. století byla myšlenka „křtu Duchem“ jako odlišná 
zkušenost- zmocnění pro službu- základním tématem severoamerického 
probuzenectví. Těmito důrazy byly položeny základy pro zrození a růst 
pentekostalismu.“29  

Také mezinárodní probuzení, tedy ta s téměř celosvětovým vlivem a 
dopadem, hrála důležitou roli. Zde můžeme zmínit především probuzení ve 
Walesu, Indii a Koreji ze začátku dvacátého století. Centrem velšského 
probuzení (1904-5) byla zejména hornická komunita, která zaznamenala 
přírůstek nejméně 32 000 nových konvertitů. (Jiné zdroje udávají vyšší počet, 
dokonce až sto tisíc nově obrácených)30. V průběhu probuzení byla 
zdůrazňována „letniční přítomnost a moc Ducha svatého“. Shromáždění trvala 
často dlouho do noci, byla zdánlivě chaotická a emocionální, se zpěvem 
v Duchu, společnou hlasitou modlitbou (spontánní), s vizemi a proroctvími. 
Evan Roberts učil, že osobní zkušenost křtu v Duchu svatém je nutná pro 
začátek jakéhokoli probuzení. Probuzení bylo pokládáno za letnice na konci 
času (Skutky 2), či jinak „pozdní déšť“ zaslíbený biblickými proroky jako 
začátek celosvětového probuzení. Právě zde je možné vystopovat spojitost 
s pozdějšími událostmi v Azusa street- Joseph Smale, baptistický pastor z Los 
Angeles navštívil Wales v době probuzení; Frank Bartleman zase 

                                                
29ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 25-31 
30 ORR E. J., The flaming tongue, s.17: „ Totals of converts added to the churches were 

published in local newspapers, 70 000 in two months, 85 000 in five and more than a hundred 
thousand in half a year.“ 
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korespondoval s E. Robertsem- tím se zvedla vlna očekávání podobného 
probuzení v USA. 

V roce 1905 došlo k podobnému probuzení v severovýchodní Indii, kde 
pracovali velšští presbyteriánští misionáři a také v „Pandita Ramabai Mukti 
Mission“ poblíž Bombaje.  

Také „Korejské letnice“ z let 1907-08, probuzení, jež začalo 
v Pchjongjangu, patří k hnutím, která vzbudila očekávání podobného „vylití 
Ducha“ i v jiných místech protestantského světa.31 

„The features of the revival still characterize Protestant churches in 
Korea today, and are a feature of Pentecostal churches too: daily early 
morning prayer meetings and all-night prayer, simultaneous prayer, Bible 
study, and and emphasis on evangelism and missions. But beyond this are 
more characteristically Pentecostal practices like healing the sick, miracles 
and casting out demons.“32 

1.3. Severoamerický klasický pentekostalismus 
Za skutečný počátek Letničního hnutí bývají považovány dvě události: 

1. 1. 1901 byla na biblické škole Bethel v Topece (Kansas) po modlitbě a 
vkládání rukou, pokřtěna Duchem svatým s projevem daru mluvení v jazycích 
Agnes Ozmanová, žákyně C. F. Parhama.33 Pentekostální hnutí vzniklo 
uprostřed hnutí posvěcení pod vlivem metafory „pozdního deště“, jež v sobě 
zahrnovala naději na „vylití“ projevů Boží zázračné moci těsně před „sklizní“- 
druhým Ježíšovým příchodem. Takovou moc, potvrzenou glosolálií, hledal i 
kazatel hnutí posvěcení C. F. Parham a spolu s ním studenti jeho biblické 
školy, již založil za účelem přípravy křesťanských pracovníků pro dobu 
„pozdního deště“.34 Parham poté formuloval učení, které je fundamentem 
téměř všech letničních církví 20. století. Totiž, že mluvení v jazycích je 
biblickým znamením křtu v Duchu svatém. Druhou událostí bylo „probuzení 
na Azusa Street“ v Los Angeles v roce 1906. Většina současných badatelů se 
přiklání k dění na Azusa Street jako ke klíčovým událostem pro pochopení 
podstaty i pozdějšího vývoje pentekostalismu, proto se na ně podíváme 
podrobněji. 

                                                
31 McLEOD Hugh, The Cambridge history of Christianity (1914-2000), s.89-90 
32 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s.37 
33 GOOREN Henri, Ars Disputanti, volume 4: „Parham byl původem metodista, který se 

rozhodl pro dráhu nezávislého kazatele a léčitele („healer“). Byl výstředním, mnohými 
kritizovaným mužem s rasistickými názory, bez výrazných organizačních schopností a tudíž 
nevhodným „zakladatelem“ nového proudu v křesťanství.“ 

34 VOJTÍŠEK  Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů v ČR, s. 67 
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1.3.1. W. J. Seymour a Azusa street 1906 
W. J. Seymour (1870-1922) se narodil jako syn otroků v Centerville v 

Lousianě. V lednu 1906 se stal studentem nově založené biblické školy 
Charlese Parhama v Houstonu, kde studoval asi šest týdnů. Tam se naučil 
základním principům hnutí svatosti. Osvojil si také víru, že glossolalie je 
znamením křtu v Duchu, jež měla zásadní význam na další běh událostí 
v Azusa Street. Brzy poté byl pozván do Los Angeles, aby v „Negro Holiness 
Church“ kázal. Seymour prohlásil, že první církev měla duchovní dary (důraz 
na glossolalii) a pokud členové kongregace tyto dary nemají, potom nejsou 
pokřtěni Duchem svatým. Za toto prohlášení byl „vyhozen“ a obviněn 
z bludného učení. Nicméně někteří členové této církve chtěli slyšet více a 
pozvali Seymoura do svých domovů, kde se každý večer konala modlitební 
shromáždění a počet zúčastněných se neustále zvyšoval. Mnozí zakusili křest 
v Duchu a mluvení v jazycích.  

Skupina okolo Seymoura byla z kapacitních důvodů nucena opustit 
soukromý dům a hledat vhodné místo pro shromáždění.  Seymour pronajal 
bývalou metodistickou modlitebnu na Azusa Street 312, a po tři roky zde konal 
bohoslužby. Přijali oficiální název „Apostolic Faith Mission“, avšak populární 
název „Azusa Street Mission (ASM)“ se dostal více do širšího povědomí. 
Setkání začínala každý den dopoledne okolo desáté a trvala do pozdních 
večerních hodin. Byla ryze spontánní a emocionální bez jakéhokoli „rozvrhu“ 
či plánovaných kázání. Zpěv v jazycích a padání na zem „pod mocí Ducha“ 
byly běžnými jevy. Nevídaná byla také vzájemná tolerance, nebo chcete-li 
křesťanská láska: „The racial integration in these meetings was unique at that 
time, and people from ethnic minorities discovered the sence of dignity and 
community denied them in the larger urban culture.“  

Právě rasově smíšená shromáždění byla hlavním terčem útoků tisku, 
některých kazatelů i hlavním důvodem odporu Ch. Parhama. 

 „Parham came to ´control´ this revival in October 1906 and was 
disgusted particularly by the interratial fellowship and what he termed 
´hypnotism´ and the ´freak imitation of Pentecost´. He was rejected by the 
Azusa Street as overseer, was never reconciled with Seymour and went into 
relative obscurity.“   

Probuzení v Azusa street bylo po dobu tří let nejdůležitějším centrem 
pentekostalismu, ačkoli existovala i jiná, na Azusa street nezávislá raná 
centra tohoto hnutí. S proměnnou intenzitou probuzení pokračovalo téměř 
do roku 1915. Důležitým faktem je, že Seymourova „Apostolic Faith 
Mission“ byla převážně černošskou církví, s černošským vedením a 
s kořeny v afroamerické kultuře devatenáctého století se svou tradiční 
spiritualitou a projevy. Od svého začátku byl kladen důraz na misii a 
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evangelizaci. Misionáři z Azusa street během prvních dvou let probuzení 
zasáhli evangeliem více než 25 národů světa. Mnozí lidé přijížděli z různých 
míst, dokonce z Evropy, aby si s sebou odvezli „křest Duchem“. Seymourův 
vliv a význam byl dále umocňován šířením občasníku „The Apostolic 
Faith“, jehož cirkulace dosáhla roku 1908 až 50 000 výtisků prodávaných 
po celém světě. Ještě téhož roku vzniklo ve městě devět letničních sborů, do 
roku 1912 dokonce 12. Závěrem zmiňme ještě Franka Bartlemana. Nejen, 
že se svou aktivitou významně přičinil k šíření probuzení, ale jako primární 
svědek svěřil své vzpomínky knize „How Pentecost Came to Los Angeles“ 
(1925), jež se ve svých osmi edicích stala nejčtenější knihou na toto téma a 
významně ovlivnila pohled pozdějších generací na zmíněnou 
problematiku.35  

1.3.2. Charakteristické rysy hnutí a otázka jeho původu 
William Faupel rozlišuje čtyři vzájemně provázané pojmy používané 

severoamerickými představiteli raného pentekostalismu, které společně 
vystihují jeho podstatu: (1) Plné evangelium- tedy spojení pěti základních 
doktrín (ospravedlnění, posvěcení, uzdravení, druhý příchod Krista, křest 
v Duchu většinou ve spojení s jazyky); (2) Pozdní déšť- dispenzační filozofie, 
jež učila obnovení dosud ztracené moci Ducha v přítomnosti, již chápala jako 
kulminaci dějin spásy; (3) Apoštolská víra- pentekostalismus jako hnutí přináší 
obnovu apoštolského učení (plné evangelium), moci (duchovní dary), autority 
(jednotlivci jako apoštolové, proroci) a apoštolské praxe (obnova církve na 
základě modelu v knize Skutků); a konečně všezahrnující pojem (4) 
pentekostální- s  významem na dvou rovinách: dispenzačně jako nastolení nové 
éry; „duchovně“ jsou Letnice konkrétní událostí i životním stylem ve 
zkušenosti věřících.36 Toto jsou také ohniska teologie, kolem nichž se postupně 
vyvíjela v rámci klasického pentekostalismu. 

Příběh probuzení v Azusa street také vznáší komplexní otázku ohledně 
původu pentekostalimu. Anderson cituje historika A. Cerilla, jenž načrtnul 
čtyři nejčastější přístupy, které můžeme najít v odborné literatuře řešící tuto 
problematiku: (1) „Prozřetelnost, zázrak“ (providential approach): tedy víra, 
že pentekostalismus je hnutí vzešlé přímo z nebe skrze náhlé, spontánní vylití 
Ducha, jak bylo předpovězeno u proroka Jóele (názor zastávaný většinou 
původních letničních); (2) Historický přístup: hnutí vnímáno v návaznosti na 
probuzenecké křesťanství devatenáctého století; (3) Multikulturní přístup: 
„Many of the early manifestations of Pentecostalism came from African 
American Christianity and were also found in the religious expressions of the 

                                                
35  ROBECK Cecil M., Azusa Street, s. 4-16; Anderson, s. 39-45 
36 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism,  s. 60-62 
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slaves…and Seymour himself was deeply affected by black slave spirituality.“; 
(4) Funkcionální a sociologický přístup: na základě funkcí, které má v daném 
prostředí, se usuzuje o jeho původu.37  

Mezi badateli je také diskutována otázka kdo je „otcem“ pentekostalismu, 
jde-li o Parhama nebo Seymoura? Hollenweger, významný švýcarský teolog 
pentekostalismu, se přiklání k Seymourovi. Parham sice sehrál důležitou roli 
svým doktrinálním vymezením (glosolalia/xenolalia), jeho význam však byl 
zastíněn Seymourovou misií se schopností bořit bariéry, teologickými principy, 
na jejichž základě se hnutí šířilo do celého světa. Zdánlivě nepodstatná otázka 
tedy upozorňuje na důležitý aspekt při hodnocení pentekostalismu: probuzení 
v Azusa street se svými důrazy a charakteristickými rysy má být chápáno jako 
fundamentální podstata rodícího se hnutí, nejen jako jeho „dětská léta“. 

„Early North American Pentecostalism typified by Azusa street was a 
revolutionary movement where the marginelized and dispossessed could 
find equality regardless of race, gender or class. The primary purpose of the 
coming of the Spirit as it was practiced in Azusa Street was to bring a family 
of God´s people together on an equal basis.“38  

Právě nevídaná rasová snášenlivost byla významným rysem probuzení, jež 
Seymour vnímal jako dílo Ducha svatého a jako důležitý rys jeho působení jej 
zdůrazňoval snad více než mluvení v jazycích.  

„A distinctive feature…was its interracial, intercultural, and gender-
crossing character, involving blacks, whites, Latinos, and women as well as 
men in key leadership roles. Although racial injustice and even lynching 
were rampant in America at this time, the revival in Los Angeles in its early 
phases exhibited racial harmony.“39 

1.3.3. Vztah ASM k zavedeným církvím 
Los Angeles bylo v roce 1906 rychle rostoucím městem s populací 

238 000 obyvatel. Také počet sborů rychle rostl ze 180 v 1905 roce na 254 do 
konce 1907. Katolická církev byla nejstarší denominací v regionu, nikoli církví 
majoritní. Z protestantských denominací „dorazili“ nejdříve metodisté a 
presbyteriáni; po Občanské válce následovali kongregacionalisté, luteráni, 
adventisté a další. Nejdominantnější byli ovšem metodisté a „Wesleyan 
holiness churches“. V květnu 1906 více než 30 protestantských sborů utvořilo 
„Los Angeles Church Federtion“ (dále jen „Federace“)… „pledging to work 
toward a ´good government´ by supporting a slate of political candidates.“40  

                                                
37 Ibid., s. 42-43 
38 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 45 
39 BURGESS Stanley M., Encyclopedia of pentecostal and charismatic christianity, s.51-52 
40 ROBECK Cecil M.,  The Azusa Street Mission and Revival, s. 53, 55-56 
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V době kolem příchodu Seymoura bylo téma probuzení jaksi „ve vzduchu“, 
jelikož mnozí slyšeli o dění ve Walesu, což vzbudilo touhu po něčem 
podobném v Los Angeles. Ukázalo se však, že otázka probuzení je věcí 
kontroverzní. 

C. M. Robeck v úvodu své knihy „The Azusa Street Mission and Revival“ 
vypočítává důvody, pro které je podnětné znovu studovat tento příběh. Jedním 
z nich je silný vliv, který mělo probuzení na ostatní denominace. „Pastor 
Seymour´s vision of shared experience and communal cooperation between 
various Christian groups needs to be rediscovered.“ Velký evangelizační 
úspěch „apoštolské misie“ se hluboce dotýkal ostatních sborů, jejichž kazatelé 
mnohdy přecházeli do protiútoku a využívali svých kazatelen k tomuto účelu. 
„Federace“, jež sdružovala mnohé protestantské církve (historic protestant 
churches) dala podnět k uspořádání setkání, která měla soupeřit s těmi 
konajícími se na Azusa Street: „Just three months after the Azusa Street 
Mission held its first services, the churches of the federation counseled 
together to develop a plan that would counter the mission´s impact on the 
city.“ Důležitou roli prostředníka mezi oběma stranami sehrál Joseph Smale, 
baptistický kazatel, sympatizant dění na Azusa Steet. Od dob probuzení ve 
Walesu usiloval o podobné v Los Angeles, k čemuž vyzýval i sbory 
„Federace“. Svým otevřeným dopisem povzbudil mnohé církve k významným 
rozhodnutím. Uveďme alespoň některé: 

Představitelé církví se usnesli, že je po vzoru „Azusa Street Mission“ 
potřeba směle zvěstovat evangelium, ale vyvarovat se přílišného entuziasmu. 
Za tímto účelem se mají pořádat pravidelné pouliční shromáždění, ovšem 
spořádaně. Dále byly sbory federace vyzvány, aby pořádaly „modlitební 
skupinky“ (prayer bands) za probuzení ve městě. „Pořádek bohoslužeb“ 
v tradičních protestantských církvích byl tak rozšířen o jedno pravidelné 
setkání volající lidi k disciplinovanému modlitebnímu životu. Také se církve 
zavázaly k vzájemné spolupráci na evangelizační kampani s cílem zasáhnout 
celé město. Snahy federace vyvolaly v mnohých sborech očekávání podobného 
probuzení v jejich vlastních řadách; navíc novinové články z pera vedoucích 
federace skýtaly pravidelnou bezplatnou reklamu pro ASM. Mnohé sbory se 
tak připojily k rodícímu se pentekostálnímu hnutí. Snahy federace nakonec 
vyústily také ve formaci nových letničních sborů v oblasti Los Angeles.41 

Letniční hnutí v Severní Americe začalo jako reakce proti dogmatům a 
archaickým vyznáním:  

„Harvey Cox describes W. Seymour and his band of followers as 
´praying that God would renew and purify a Christianity they believed was 

                                                
41 Ibid., s. 8-10 a 84-86 
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crippled by empty rituals, dried-up creeds, and the sin of racial 
bigotry´…The early Pentecostals believed that something had gone wrong 
with the church after ´the original fire from heaven´ on the day of 
Pentecost.“ 42 

Brzy se však sami letniční začali zaplétat do různých věroučných sporů, 
jak ukázal pozdější vývoj. Uvnitř hnutí samotného záhy začalo docházet 
k napětí a následnému dělení a tříštění, které je trvalým jevem ode dne střetu 
Parhama se Seymourem. Původně ekumenicky laděné hnutí lidí, kteří se hlásili 
ke společné zkušenosti, spíše než ke sdílenému vyznání víry, brzy začalo 
ztrácet některé ze svých charakteristických rysů. Pentekostalismus si svým 
centrálním důrazem na glosolalii jako znamení křtu Duchem (tzv.„initial 
evidence“), jimž se odlišoval od jiných církví, způsobil odcizení a otevřené 
nepřátelství, jemuž musel trvale čelit.  

„The fact that the Pentecostals were isolated, rejected and ridiculed by 
established churches, especially by fundamentalists, eventually resulted in 
an anti-ecumenical attitude. These Pentecostals saw no reason to co-
operate with what they perceived as old and corrupt churches that have 
ridiculed them.43 
Dále také: 

 „Přestože letniční hnutí mělo na počátku svou část i v rámci jiných 
denominací, zvláště v Evropě, brzy se stalo novým proudem mimo historické 
církve, které jim buď pohrdaly, nebo si ho prostě nevšímaly, a na oplátku 
zase letniční hnutí odmítlo historické církve jako mrtvé a neschopné 
obživení.“44  

 
1.3.4. Schizmata, hlavní pentekostální denominace 

Jak jsme již zmínili, začalo brzy docházet k soupeření a k věroučným 
sporům, které vedly ke schizmatům a ke vzniku pentekostálních denominací. 
Mezi nejdůležitější patří spor s W. Durhamem (v roce 1911) v otázce 
posvěcení. Jeho učení (tzv.„Finished work“ doctrine), jež bylo v rozporu 
s učením ASM se stalo doktrinálním základem, na němž vznikly „Assemblies 
of God“ (tzv. „Shromáždění Boží“), pozdější „Oneness churches“ a jiné menší 
denominace. Dalším je pozdější (1916) trinitární spor, kdy určitá uskupení 
prosazovala modalistické pojetí odmítající sv. Trojici. Do roku 1916 byl 
severoamerický pentekostalismus rozdělen do 3 hlavních znepřátelených 
táborů: „Second Work Trinitarian“ (Seymour); „Finished Work Trinitarian“ 

                                                
42ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 44 
43 Ibid., s. 44 a 60-62 
44 HOCKEN Peter, Strategie Ducha?, s. 57 
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(Durham) a Finished Work Oneness Pentecostals“. Seymourova ASM se stala 
malým černošským sborem, nicméně alespoň 26 pentekostálních denominací 
spatřuje svůj původ v probuzení na Azusa Street. Zmiňme závěrem ještě dvě 
významnější denominace, vzniklé následným tříštěním: „Church of God in 
Christ“ (největší afroamerická církev, asi pět miliónů členů); „International 
Church of the Foursquare Gospel“ (známá vysokým počtem ordinovaných 
žen).45 Většina z těchto denominací vzniklých v období klasického 
pentekostalismu se díky misijnímu působení rozšířila do mnohých zemí na 
všech kontinentech a má tam své lokální protějšky, církve sdružené do 
denominací nesoucí obdobné názvy, „konzervující“ svá dílčí odlišná teologická 
stanoviska i církevní praxi. 

                                                
45 McLEOD Hugh, The Cambridge History of Christianity, Vol. 9, s. 91-94 
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1.4. Pentekostalismus v Latinské Americe, Africe a Asii 
Růst pentekostalismu v Latinské Americe je jedním z nejvýznamnějších 

„příběhů“ v církevních dějinách, tvrdí Anderson. Podle statistik z roku 2000 je 
v této oblasti okolo 141 miliónů letničních/ charismatických křesťanů 
(polovina v Brazílii), což je větší počet než na kterémkoli jiném kontinentu. 
Badatelé se shodují, že toto hnutí má silný vliv na proměnu náboženské situace 
celého regionu. Úspěch pentekostalismu je zde hrozbou pro tradičně silnou a 
vlivnou katolickou církev. Chile je první latinskoamerickou zemí, kde se 
rozvíjí toto hnutí. Počátky jsou spojovány s misionářem z USA: Willisem 
Collinsem Hooverem, lékařem, který v Chile působil jako pastor největšího 
metodistického sboru. Nejdůležitější místní denominací je Iglesia Metodista 
Pentecostal (Metodistická pentekostální církev), založená Hooverem, si do 
dnešního dne zachovala metodistické učení i praxi, čímž se odlišuje od 
klasického severoamerického pentekostalismu (odmítla také „jazyky“ jako 
znamení křtu duchem). Jde o autochtonní chilskou církev. První letniční 
denominace v Latinské Americe vznikly o něco dříve než jejich 
nejvýznamnější severoamerické protějšky. Anderson zde vyvrací obecnou 
domněnku, tvrdící opak: import hnutí z USA. Ostatně k těmto závěrům dochází 
i u pozorování historie zrodu a šíření pentekostalismu na ostatních světadílech, 
čímž chce zdůraznit význam místních průkopníků a lokálních kořenů hnutí, jež 
byly zastíněny metapříběhem z Azusa street. 

Afrika je kontinentem s obrovským rozšířením pentekostální zbožnosti. 
Už záhy po událostech v Azusa Street přicházejí první misionáři a ve 
spolupráci s místními křesťany se zasluhují o šíření hnutí. 

„According to one estimate, 11 per cent of Africa´s population was 
´Charismatic´in 2000 (okolo 126 miliónů)…The Pentecostal and 
Charismatic movements are undoubtedly fast becoming dominant forms of 
Christianity on the continent…and Africa now has its own distinct 
contribution to make to the shape of global Pentecostalism.“46 

Anderson používá silný termín „An African Reformation“ aby zdůraznil 
enormní růst a převratný vliv této formy křesťanské zbožnosti v Africe ve 
dvacátém století. Zdůrazňuje také možný důvod růstu. Hnutí, na rozdíl od misií 
tradičních západních církví, uspělo díky tomu, že se mu povedlo nabídnout 
formu zbožnosti vhodnou do afrického kontextu. 

Také v Asii, a to zejména v Indii, Číně a Koreji došlo k explozivnímu 
růstu pentekostalismu. Podle statistiků je na druhém místě, pokud jde o počet 
příslušníků tohoto hnutí, s počtem okolo 135 miliónů v roce 2000. Historicky 
první zmínky pocházejí z Indie (viz výše), kde na několika místech po 

                                                
46 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 103, 121-122 
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lokálních probuzeních (datujících se ještě před Azusa Street) vyrostla vlivná 
centra křesťanského života a misie. V Číně byli misionáři ze západu aktivní od 
roku 1907. Ačkoli se odhaduje, že po vyhoštění lidí ze západu (1949) zůstalo 
v Číně jen asi pět miliónů křesťanů, má dnes Čína snad největší počet 
charismatických věřících, zejména v neregistrovaných, nezávislých domácích 
sborech („house churches“), které se vyvíjejí v izolaci kvůli těžkému 
pronásledování. Zřejmě nejznámějším představitelem čínské církve na západě 
je Ni Doushen (1903-72), známějším jako ´Watchman Nee´. „He has had a 
tremendous influence on global Pentecostalism, particularly through his 
popular devotional books that have made him one of the best-known Chinese 
Christian leaders of all time.“47 Dalším výrazným asijským centrem 
pentekostalismu je Jižní Korea. Ačkoli protestantismus „přišel“ do Koreje 
pozdě (až v roce 1884), do roku 2000 tvořili protestanti již třetinu populace a to 
hlavně díky probuzením z let 1907-10. Probuzení také připravila půdu pro 
pozdější příchod pentekostalismu ve třicátých letech dvacátého století. 
„Probably the best-known and most ´successful´pentecostal preacher in Korea 
is Reverend Cho Yong-Gi (known in the West as Dr Paul Yonggi Cho), whose 
philosophy of ministry is „find need and meet need“48 Sbor ´Yoido Full Gospel 
Church´, který v Soulu založil je dnes největším sborem na světě s počtem 
okolo sedm set tisíc členů. 

Ať už jsou údaje statistiků nadsazené, či nikoli, přesto je i po zběžném 
představení světového pentekostalismu jasné, že toto hnutí je významnou 
součástí světového křesťanstva. Jako tzv. „Third Force in Christianity“ (vedle 
katolických a protestantských církví) výrazně působí na utváření společnosti a 
také ve vzájemné interakci mezi církvemi. 

1.5. Pentekostalismus v Evropě 
Ve srovnání se zbytkem světa zůstala Evropa hnutím relativně nedotčena. 

Předpokládá se, že počet letničních/charismatiků v Evropě nepřesahuje 38 
miliónů. Pouze tři Evropské země mají více jak 5% populace hlásící se 
k tomuto směru, a to Irsko, Finsko a Norsko. Pro většinu západoevropských 
zemí sehrál klíčovou roli u zrodu domácích podob hnutí Nor T. B. Barrat a 
probuzení vzniklé za jeho působení v Oslu.49 V našem přehledu počátků 
světového pentekostalismu se blíže podíváme jen na Británii, Norsko a 
Německo (jež bylo důležitým mezičlánkem pro příchod hnutí na území dnešní 
ČR).  

                                                
47 Ibid., s. 136 
48 HOLLENWEGER Walter .J., ANDERSON Allan H.; Pentecostals after a century, s. 146 
49ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 83  
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1.5.1. Anglie 
Anglie je domovem Keswického hnutí, skýtajícího podhoubí pro rodící se 

pentekostalismus. Také významné probuzení ve Walesu přineslo určité prvky 
extatické zbožnosti a mnoho pozdějších hlavních protagonistů hnutí spojuje 
svou konverzi právě s tímto probuzením. 

V Anglii se o vznik a šíření pentekostálního hnutí zasloužil zejména 
duchovní Anglikánské církve působící ve městě Sunderland, reverend 
Alexander Boddy. Jeho modlitebna se stala základnou letničních v Anglii.  

„The Sunderland conventions became known as ´international´and 
there were increasing contacts between the northern European Pentecostal 
leaders…Boddy edited the widely influential periodical Confidence, which 
reported on the Pentecostal revivals and expounded the doctrine of Spirit 
baptism…Although Boddy was acknowledged leader of British 
Pentecostalism, he remained an anglican minister until his death.“50  

Dění okolo Boddyho nebylo jediným místem spojeným s počátky hnutí: 
„Another source for British Pentecostalism was the Elim Evangelistic 

Band (to become the Elim Church), which began in 1915. The leader was 
George Jeffreys, who came from a Welsh mining background and with his 
brother Stephen was converted during the Revival. The Jeffreys brothers 
ranked among the most effective evangelists in Britain in the twentieth 
century.“51 

Pentekostální hnutí v Anglii zanechalo výrazné stopy v životě církve: 

„Pentecostalism has profoundly affected older churches in Britain, 
particularly Anglican and Baptist churches, which have a significant 
proportion of churches considered ´Charismatic .́52 

1.5.2. Norsko 
Mužem, který „přinesl“ letniční hnutí do Norska byl metodistický kazatel 

Thomas Ball Barrat (1862-1940). Letničními i neletničními badateli je 
považován za apoštola pentekostalismu v Evropě. Jeho práce měla základní 
význam pro šíření a formaci tohoto hnutí v Evropě; norští letniční sehráli 
klíčovou úlohu, pokud jde o začátky celoevropského pentekostalismu. Hnutí se 
šířilo hlavně díky senzačním zprávám v norském tisku (a ozvěnám v tisku 

                                                
50 Ibid., s. 91 
51 RANDALL Ian M., When the Spirit Dones in Power, Lecture delivered at the Keswick 
Convention, s. 14 

 
52 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 95-6 
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světovém), který způsobil příliv poutníků z mnoha zemí, kteří po návštěvě 
přinášeli letniční učení a důrazy domů. Také sám Barrat a další byli aktivními 
misionáři, kteří cestovali po Evropě a šířili letniční poselství. Barrat také 
posílal propagační literaturu v mnoha jazycích, rovněž jeho vlastní noviny 
„Korsets Seier“ („Vítězství kříže“) byly šířeny v mnoha zemích v překladech 
do domácích jazyků.  

Pokud jde o okolnosti při „uvedení“ letničního hnutí do Norska, nesetkalo 
se s žádnými překážkami, co se týká církevního práva. Mnozí uvnitř státní 
církve byli ovlivněni neluterskými trendy. Navíc, jiné, neluterské církve, 
zejména baptisté a metodisté a také Armáda spásy posloužily jako kontaktní 
místa. Ačkoli bylo Norsko luterskou zemí, letniční zvěst nebyla považována za 
herezi. Spíše naopak, kromě výhrad k výstředním emocionálním projevům 
(včetně mluvení v jazycích) bylo hodnoceno kladně: doktrína o křtu duchem 
svatým je cenným důrazem. Také kázání letničního kazatele T. B. Barrata bylo 
vedením luterské církve shledáno jako ryze křesťanské a pravé; tento názor se 
dále šířil v tisku. Zvláštní byl ale postoj metodistů k letničním důrazům: Barrat 
byl nucen odstoupit z pozice pastora už po půl roce svého „letničního“ 
působení a to v létě 1907 roku, (později také opustil svou domovskou 
denominaci). Po svém vystoupení z církve založil společenství nezávislých 
církví známé jako „Pentecostal Revival“. Probuzení v jeho „Philadelphia 
church“ v Oslu bylo poutním místem pro lidi z celé Evropy. Brzy se hnutí 
rozšířilo do dalších severských zemí, kde je dodnes tradičně silně zastoupeno. 
Významnou osobností světového formátu se stal švédský baptista Lewi Pethrus 
(1884-1974), který sehrál klíčovou roli v rozvoji hnutí ve Švédsku a podobně 
jako Barrat se zasloužil o šíření hnutí v Evropě.53 

1.5.3. Německo 
V Německu kolem roku 1907 již byla připravena půda pro přijetí tohoto 

nového hnutí: tzv. „Gemeinschaftbewegung“, hnutí společenství. Pastor 
Jonathan Paul, vedoucí jedné z těchto skupin se vypravil do Osla, aby si 
vytvořil na hnutí vlastní názor. Stal se stoupencem pentekostalismu a spolu s E. 
Meyerem patřil mezi obhájce letničních, kteří se stali výraznými apologety 
tohoto hnutí v Evropě.54 Právě Paul je důležitým článkem řetězu, pokud jde o 
šíření a růst letničního hnutí na území dnešní České republiky. 

Z Norska se dále díky Henrychu Dallmayerovi letniční hnutí přeneslo do 
Německa svědectvím dvou Norek, které Dalmayer v roce 1907 pozval do 
Hamburgu. V Kasselském sboru, kde Dallmayer působil, docházelo k tomu, že 
lidé během shromáždění padali, křičeli a dostávali zjevení a proroctví. Policie 
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poté pod tlakem veřejnosti shromáždění zakázala. Vedoucí probuzeneckých 
hnutí byli nejprve nadšeni, později však mezi nimi došlo k roztržce.  

Policejní zákaz a nezvyklé projevy ve sboru v Kasselu vyvolala roztržku 
mezi německými evangelikály. 15. září 1909, 56 vedoucích mužů v čele 
se Steitzem a Rubanovitschem sestavilo tzv. Berlínskou deklaraci. Tato 
deklarace obsahovala několik bodů. 

 Letniční hnutí není shůry, ale zdola, působí zde démoni, kteří lstivě 
mísí lež s pravdou 

 nejedná se o hnutí darované Bohem 
 církev v Německu je vyzvána k pokání, že něco takového zde našlo 

živnou půdu 
 učení J. Paula bylo odsouzeno 
 Letnice byly jen jedny, neočekáváme proto další, ale příchod Pána 

Ježíše 

Letniční okamžitě reagovali Mulheimskou odpovědí, ve které přiznali své 
chyby. K posunu ve vzájemných vztazích nedošlo ani po Mulheimském 
pokání, kdy letniční ze svých chyb činili veřejné pokání.55 

Právě Berlínská deklarace byla dokumentem, který i v naši zemi přispěl ke 
štěpení a odchodu letničních z mateřských sborů a k zakládání nových 
letničních denominací. Po dlouhá desetiletí pomáhala udržovat nepřátelství na 
obou stranách; démonizovala nové hnutí a bránila v přemostění příkopu, který 
jejím prostřednictvím vznikl mezi hnutím a zavedenými domácími církvemi.  

1.5.4. Pentekostalismus na území dnešní ČR 
 

Zdeněk Vojtíšek ve své „Encyklopedii náboženských směrů v ČR“ uvádí: 
„Pentekostální hnutí mělo i u nás dvě fáze (vlny) časově zřetelně 

odlišné- letniční a charismatickou. Vývoj byl poněkud jiný než na západě, 
počátky se ale rovněž datují na začátek minulého století, ačkoli samostatný, 
stabilizovaný církevní útvar se podařilo vytvořit až roku 1989 kvůli 
odlišným politickým podmínkám oproti západu, kde hnutí v jeho vývoji 
nebyly kladeny výrazné vnější překážky.“56 

                                                
55 http://www.apologet.cz/?q=articles/category/19-cirkevni-historie/id/53-strucny-prehled-

historie-letnicniho-a-charismatickeho-hnutí, staženo 2.9.2010 
56 VOJTÍŠEK Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů v ČR, s. 86 
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Podobně tomu bylo i s charismatickým hnutím: 

„Samotné charismatické hnutí rovněž přichází, vinou totality, se 
značným zpožděním, počátky lze spatřovat v sedmdesátých a převážně 
osmdesátých létech. O pevné struktuře můžeme mluvit až v letech 
devadesátých.“57 

Pokud jde o počátky letničního hnutí, Vojtíšek uvádí: 
„První letniční sbor vznikl v roce 1910 na Těšínsku, kde bylo hnutí 

nejsilněji zastoupeno. Menší skupiny se tvoří také v Praze a na Moravě. 
Společně vytvořily ´Spolek rozhodných křesťanů letničních´, který v letech 
1919-1939 vydával časopis ´Rozhodný křesťan. ´“58 

V otázce kořenů charismatického hnutí nutno uvést: 

„Počátky charismatického hnutí u nás jsou spojeny s postavou 
Angličana J.MacFarlana (1946-2003), který byl ovšem po 3 letech působení 
v roce 1973 ze socialistického Československa vyhoštěn. Nadále však byla 
ze západu pašována česky psaná křesťanská literatura charismatického 
zaměření. Největšího vlivu dosáhla díla Američana Dereka Prince (1915-
2003), čtená pentekostalisty jak letniční, tak charismatické vlny. Centrem 
charismatického hnutí se od roku 1979 stal sbor ČCE v Praze na Maninách 
pod vedením vikáře Dana Drápala (1949-). Tamější charismatické 
společenství, které se nebývale rozrůstalo a mělo dosah po celém státu, 
českobratrskou církev po neshodách opustilo a v prvních měsících 
náboženské svobody (1990) vytvořilo Křesťanskou společnost Maniny, 
později přejmenovanou na Křesťanské společenství Praha (KS Praha). 
Sbory pod názvem KS jsou poté zakládány v městech po celém 
Československu.“59 

Internetové stránky Křesťanského společenství přinášejí aktuální 
informace o situaci v církvi: „Křesťanská společenství jsou svazkem 
samostatných křesťanských sborů a skupin… sdružují 47 sborů a misijních 
skupin. V současné době mají kolem 2 200 dospělých členů.“60 

V průběhu devadesátých let 20. století charismatická orientace převážila 
také v Jednotě bratrské a spolu s učením o sjednocení církví, které se tehdy 
šířilo v charismatických kruzích, způsobila v letech 1998-1999 v této církvi 
rozkol. Poté se Jednota bratrská stala druhou charismatickou církví v ČR. 

                                                
57  Ibid., s. 105 
58  Ibid.  
59 Ibid., s. 106  
60 Co jsou křesťanská společenství?, http://www.kaes.cz/onas/onas.htm, 21.9.2010 
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Jako výsledek probuzeneckých snah maninského sboru vznikla v roce 
1990 „Křesťanská misijní společnost“ (KMS), která sdružuje charismatické 
křesťany ze 70 sborů různých církví, křesťanské organizace i jednotlivce. Za 
cíl si mezi jinými klade vzdělávání, publikace a šíření křesťanské literatury 
(například nový překlad Bible) a vydává časopis „Život víry“. 

Podobně jak na jiných místech světa, přinesl i u nás příchod 
pentekostálního hnutí komplikace a napětí: 

„Počátky pentekostálního hnutí byly velmi kontroverzní. V prvních 
desetiletích minulého století byli pentekostalisté tvrdě odmítáni i 
křesťanskými probuzeneckými kruhy, k nimž měli a mají nejblíže. 
Předmětem kritiky byl hlavně důraz pentekostalistů na glosolálii jako na 
znamení plnohodnotného křesťanského života. Mezi respektované 
křesťanské církve se letniční vlna pentekostalismu dostala v podstatě až 
v polovině minulého století v souvislosti s charismatickou vlnou. Apoštolská 
církev-reprezentantka letničních je přijímána ostatními církvemi i veřejností 
vesměs bez výhrad. 

Ani charismatická vlna se neobešla bez kontroverzí. České církve se na 
konci osmdesátých a v průběhu devadesátých let cílenému ovlivňování ze 
strany charismatických křesťanů bránily. Poukazovaly na elitářství, 
nevyzrálost a manipulativní způsoby charismatických misionářů. Téměř 
všechny protestantské církve i CČH se musely vyrovnat se štěpením svých 
sborů a s odchody skupin svých příslušníků do charismatických sborů. 

Také necírkevní veřejnost byla ostražitá vůči možnostem zneužití 
náboženského nadšení v charismatických sborech (zvláště u mladých lidí), 
náročnému náboženskému životu, vymítání démonů, odmítání lékařské péče, 
„hnutí víry“ a jeho učení o prosperitě (od 1987 byly Maniny pod vlivem 
Margiese a dalších berlínských učitelů víry). Dnes je oceňován přínos hnutí 
pro intenzivní duchovní život, zapojení laiků, obohacení o citový rozměr.“61 

Dříve, než svou pozornost zaměříme na Holešovický sbor a dění kolem 
Dana Drápala; podíváme se ještě (pro úplnost) na počátky letničního hnutí na 
Těšínském Slezsku, které jsou zároveň počátky pentekostálního hnutí na našem 
území vůbec.  

1.5.5. Svaz rozhodných křesťanů (SRK): počátky  pentekostalismu na 
území dnešní ČR 

„Před sto lety, 15. 7. 1910, skupina patnácti lidí zaregistrovala 
v těšínském úřadu starosty Svaz pro Rozhodné křesťanství (později zvaný Svaz 
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rozhodných křesťanů).“62 Tento svaz byl ustaven jako skupina společenství 
působícího uvnitř Evangelické církve. Rostl početně, tvořil sbory, utvářel svou 
samostatnost a postupně se stával podobným evangelikálním, tzv. svobodným 
církvím. Jedním z hlavních činitelů, které ovlivnily vznik Svazu rozhodných 
křesťanů (dále jen SRK), je augsburské evangelictví (luteránství) na těšínském 
Slezsku. 

„Od samého začátku luteránské farnosti v Těšíně (rok 1709) existovalo 
na Těšínském Slezsku (v habsburské monarchii potlačované) pietistické 
hnutí. Na konci 19. století se v německém císařství a také v rakouském 
těšínském Slezsku rozvíjelo neopietistické hnutí společenstev.“63 

Myšlenky duchovní obnovy, obsažené v těchto tradicích byly hájeny a 
dále šířeny Jonathanem Paulem, luterským pastorem. Paul velice ovlivnil 
tvorbu doktríny a duchovní praxe, kterou přijal SRK. 

Svaz vznikl na půdě Křesťanského společenství, náboženské organizace, 
která vykrystalizovala v roce 1906 z probuzeneckého hnutí v těšínské luterské 
farnosti. Probuzenecká hnutí společenstev se objevovala v Evangelické církvi 
na Těšínsku jako reakce proti zracionalizované a zformalizované zbožnosti a 
snažila se znovu zdůraznit často opomíjené jasné učení o spasení. Podobně jak 
i na jiných místech, se hnutí setkalo s nepochopením. Vedení luterské farnosti 
v Těšíně nebylo nakloněno oživené probuzenecké činnosti. Vytrvalým 
bojovníkem zasazujícím se o rozvoj probuzenecké zbožnosti byl Karol Kulisz, 
který na obranu rozvíjejícího se hnutí společenstev zveřejnil v roce 1905 jeho 
program v publikaci „Co chceme“. 

„Kvůli mnoha překážkám ze strany vedení Evangelické církve, které 
odmítalo přijmout jejich důrazy, se členové probuzeneckého hnutí rozhodli 
založit samostatnou organizaci, přitom však nevystupovat z Evangelické 
církve…Křesťanské společenství, oficiálně založené v roce 1906, mělo 
přinést duchovní obnovu Evangelické církve.“64 

S příchodem letniční vlny do Evropy docházelo i na území Těšínska (ještě 
před rokem 1910) k letničním projevům, zejména glosolalii. Po událostech v 
německém Kasselu, kde byla kvůli silným emocionálním projevům během 
letniční evangelizace nucena zasáhnout policie, zejména však po vydání 
Berlínské deklarace (1909), zatracující letniční hnutí, začalo narůstat napětí 
mezi stoupenci hnutí a evangelickou církví i představiteli Křesťanského 
společenství. Vedení církve na Těšínsku bedlivě sledovalo situaci kolem 
letničního hnutí v Německu a postavilo se proti. „Evangeličtí pastoři, kteří za 

                                                
62 BUBÍK P. a kolektiv autorů, 100-lecie Zwiazku Stanowczych Chrześcijan/ 100. výročí 
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křesťanské společenství zodpovídali, modlitby v jazycích zakázali…lidé, kteří 
dále pěstovali tuto formu zbožnosti, byli vyškrtávání z církevního seznamu.“65 
Z toho důvodu vytvořila část vyloučených členů křesťanského společenství 
SRK, aby mohli svobodně rozvíjet letniční zbožnost. Ačkoli SRK pojímal svou 
organizaci jako jednu formu probuzeneckého společenství (neoddělili se od 
těšínského Křesťanského společenství) a členové byli stále evangelíky, přece 
začal proces náboženského osamostatnění SRK. Mezi nejaktivnější členy 
patřili Jan Kajfosz (první předseda SRK), Adolf Malysz a Pawel Wojnar. 

Dnes evangelikální sbory, které zachovávají dědictví Rozhodných 
křesťanů, soustřeďují šest až sedm tisíc věřících. Dějiny SRK jsou také 
„protodějinami“ dnešní Apoštolské církve. 

1.6. Charismatické hnutí: pokus o definici 
Jak jsme již zmiňovali v oddílu definujícím pentekostalismus, hnutí se 

šířilo ve více vlnách, které ač s rozdílnými důrazy reprezentovaly stejné 
obnovné snahy v rámci křesťanských sborů. Druhou vlnou je právě 
charismatické hnutí, které v šedesátých letech 20. století ovlivňovalo dění 
v uvnitř křesťanstva i ve světě. 

„The charismatic movement consist primarily of the Charismatic 
Renewal in the historic Anglican, Catholic, Orthodox, and Protestant 
Churches. It also includes the independent Pentecostal ministries that 
transcended the classical Pentecostal denominations.“66 

Uveďme dále také definici, jak ji podává „Encyclopedia of Pentecostal 
and Charismatic Christianity“:  

„Charismatics are those who attest to an experience of spiritual 
renewal through the power of the Holy Spirit. The term ´charismatic´ 
relates to the spiritual gifts of the Christian Scriptures. It comes from the 
Greek word „charismata“, which is derived from charis, meaning ´grace´, 
conveying the notion of a gift. Hence, charismatisc are so named because 
they put special emphasis on spiritual gifts, including speaking in tongues, 
prophecy, healing and exorcism.“ 67 

Na rozdíl od letničních, kteří brzy opustili stávající církve za účelem 
vytvoření nových sborů (později denominací) zůstali charismatici většinou ve 
svých původních sborech. Mnozí zakusili osobní duchovní obnovu, jež vedla 
k větší úctě k tradici vlastní denominace. „Hlavní rozdíl mezi letničním a 
charismatickým hnutím pocházel z jejich rozdílného kontextu. První rozdíl byl 
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mezi sektářským typem skupin objevujících se mezi chudými společenskými 
vrstvami na jedné straně a vzdělanějšími a společensky lépe postavenými 
skupinami charakteristickými pro prostředí historických církví. Díky své snaze 
„být kvasem uvnitř stávajících církví musel (charismatický proud) spojit svou 
zkušenost s Duchem svatým s dlouhodobými způsoby uctívání, s přijatým 
učením a teologií a se zděděnými strukturami církevní správy.“68 

Také většinou nesdíleli s letničními jejich přesvědčení o brzkém Kristově 
příchodu, a tudíž byla i naléhavost evangelizace umírněnější, čímž se 
charismatici nedostávali do tak silného napětí s vlastní církví.  

„Charismatics are much more ecumenical in 
perspective…Charismatics never made the break with mainstream 
Christianity that the Pentecostals did and so have not had to deal with 
repairing the breach…This is not to say that the formation of charismatic 
groups within the mainline denominations has been uniformly smooth. At 
times, non-charismatic members of these churches have been hostile to the 
renewal movement“.69 

1.6.1. Počátky charismatického hnutí 
Za počátek charismatického hnutí- praktikování darů Ducha a „letniční 

přítomnosti“ v zavedených církvích bývají mnohými pokládány dvě události. 
Vznik hnutí je za prvé spojován s Dennisem Bennetem, americkým 
episkopálním kazatelem. V roce 1960 referoval svému sboru ve Van Nuys 
v Kalifornii o své letniční zkušenosti. Záhy raději odstoupil ze své funkce, aby 
zabránil rozdělení sboru. Přestěhoval se do St Luke´s Episcopal v Seattlu, 
sboru, který byl brzy proměněn ze stavu stagnace a propadu na životem 
pulsující charismatické společenství plné moci. V roce 1968 Bennet společně 
se svojí ženou založil „Christian Renewal Association“, jejímž úkolem byla 
mezidenominační služba. Jejich knihy a „služba slova“ na mezinárodní úrovni 
se těšily širokému ohlasu a ovlivnily mnohé. 

Nová vlna, v důrazech téměř shodná s dřívějším letničním proudem, 
dostala své označení až později. „Do roku 1963 byl tento proud nazván 
´charismatickým´, a to díky ambivalentní touze odlišit se od letničních. V této 
atmosféře vzájemného podezírání mezi letničními a charismatiky byla zvláště 
důležitá jedinečná služba Davida du Plessis (1905-1987).“70 

Druhým milníkem je rok 1967, kdy došlo na univerzitě v Duquesne k 
propuknutí mluvení v jazycích mezi americkými katolíky.  Skupina pedagogů 
zakusila křest v Duchu poté, co si přečetla dvě knihy: „The Cross and the 
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Switchblade“71 (1963) od Davida Wilkersona a „They Speak With Other 
Tongues“ od Johna Sherilla. Jejich přičiněním se podobné zkušenosti dostalo 
dalším 30 studentům. Také církevní tisk brzy zaznamenal obnovné hnutí, když 
se stovka studentů sešla v Notre Dame k víkendu modliteb a rozjímání.  

Charismatická obnova mezi katolíky se dále šířila na jiné univerzity. Dva 
čerství absolventi univerzity v Notre Dame, Ralph Martin a Stephen Clark, 
začali působit na univerzitě v Michiganu. Jejich práce přispěla ke vzniku 
„Word of God Community“ a hrála klíčovou roli v disperzi katolické 
Charismatické obnovy po celém světě. Mnozí považovali tyto události jako 
odpověď na úvodní modlitbu Druhého vatikánského koncilu, jež pronesl papež 
Jan XXIII s prosbou o „nové Letnice“. Hnutí bývá také chápáno jako druhá 
vlna obnovy. Vznik a rozvoj charismatického hnutí je jednou 
z nejvýznamnějších událostí v současných církevních dějinách. Je překvapivé 
(podle slov Vinsona Synana), že hnutí začalo právě v tradičních církvích a ne 
v těch spíše evangelikálního či fundamentalistického ražení. 

Pokud jde o rozšíření a růst hnutí v hlavních církvích (a také o vzájemné 
vztahy), Hocken poznamenává následující:  

„Během 70. let zasáhl charismatický proud doslova všechny země ve 
svobodném světě.  V 60. a 70. letech se projevoval výrazný evangelikální 
odpor proti charismatickému proudu, který byl považován za nebezpečně 
subjektivní a nedostatečně stojící pod autoritou Písma. Jelikož mnozí 
z prvních charismatických vůdců, jako Larry Christenson (luterán), Michael 
Harper a Arnold Bittlinger byli vzdělanější než první letniční, lišili se od 
letničních hrdinů víry, byli vydanými křesťany, (proto byli tolerováni, moje 
pozn.) nebyli zaměňováni s fanatiky. 80. léta zažila rostoucí prostupování 
evangelikálního světa mnoha rysy charismatického proudu: otevřenost vůči 
darům Ducha, především vůči uzdravování; větší důraz na chvály a svobodu 
v nich; zvýšené uvědomění si úlohy Ducha svatého ve službě.“72 

V roce 2000 je charismatická obnova rozšířena ve více jak 250 rozdílných 
církevních denominacích či uskupeních. Od roku 1970 vzrostl počet z 3,3 na 
175 milionů na přelomu tisíciletí. 

V neposlední řadě je potřeba si položit otázku po přínosu charismatického 
hnutí. Navzdory rozdělení vzniklých v různých církvích s příchodem 
„charismatiků“ je nejdříve nutno vyzdvihnout ekumenický impuls hnutí, jehož 
ovocem je mezi jinými katolicko-pentekostální dialog, který přinesl růst 
vzájemného přijetí, pochopení i respektu na obou stranách. Také díky novým 
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formám bohoslužeb, misie a důrazů v učení byly mnohé sbory obohaceny. 
Dále je nutno zmínit jeho transformující vliv na společnost:  

„In a certain respect, the Charismatic movement is socially 
transformative…The Spirit destroys barriers between people whether these 
are created by different church traditions or by ideologies and fears and 
resentments.“73 

Závěrem ještě uveďme širší, maximálně zobecněnou celosvětovou bilanci: 

„The charismatic movement around the world did lead at times to 
renewal within mainline denominations as room was allowed for it, but in 
many other cases, the renewal resulted in schisms and created new 
congregations and denominations.“74 

1.7. „Neocharismatici“ („Neopentecostals“) a „Třetí vlna“ 
Probuzenecké dědictví se v pentekostální tradici projevuje nejen značnou 

misijní aktivitou, ale i typicky probuzeneckým vývojem ve vlnách. Jsou 
většinou neseny nějakým teologickým důrazem či náboženskou praxí a 
dočasně vynesou několik celosvětově oblíbených a obdivovaných postav.75 

Označení „Třetí vlna“ se vztahuje k církvím a církevním uskupením, které 
vznikaly koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let v anglofonním 
světě:  

„As the Charismatic movement began to decline, a new ´non-
denominational´ movement with much weaker links with older churches 
began to emerge, emphasizing house groups and ´radical´ 
discipleship…The terms ´Pentecostal´ and ´Charismatic´ began to be used 
interchangeably and the term ´neopentecostal´ was applied to the 
´nondenominational´churches, alter also referred to as ´neocharismatic´“76   

Hocken dále uvádí: 

 „Od prvopočátku existovali v rámci charismatického proudu věřící, 
kteří nepatřili do žádné z historických denominací nebo se s ní 
neztotožňovali. Někteří byli nezávislí evangelikálové (pokřtěni v Duchu) 
nebo dřívější příslušníci Plymouthských bratří. Tito bratři s sebou přinesli 
charakteristický odpor k denominacím a zájem o novozákonní církve, a stali 
se hlavními propagátory nové formy ´restorationalismu´, který viděl vylití 
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Ducha svatého jako obnovu novozákonní církve, kde obnova v praxi 
znamená přebudování od základu.“77 

Postupně byly vytvářeny společenství nezávislých církví, které se posléze 
rozrostly do stovek tzv. „global networks“. Derek Prince (1915-2003), jehož 
knihy a magnetofonové nahrávky značně ovlivnily i české charismatické hnutí, 
byl jedním z důležitých aktérů tohoto období. Spolu s dalšími čtyřmi 
charismatickými osobnostmi založil a vedl vlivné hnutí sedmdesátých let: 

„´Forth Lauderdale Five´ (…) came together in 1970 to lead a 
movement known as the ´shepharding´ or ´discipleship´movement because 
of its strong and highly controversial emhasis on submission to ´shepherds´ 
or church leaders.“78 

Další odnoží hnutí z tohoto období je tzv. „Word of Faith“ známé také pod 
dalšími názvy jako „positive confession“, „prosperity gospel“ nebo „health and 
wealth movement“. Toto učení zdůrazňující pozitivní vyznávání a prosperitu 
v životě každého křesťana na základě jejich víry je spojováno s baptistickým 
kazatelem E. W. Kenyonem a K. Haginem. Zejména druhý z nich značně 
ovlivnil učení v charismatických kruzích u nás a to rovněž prostřednictvím 
knih a nahrávek. 

Kromě dvou hlavních vln jmenovaných výše zmiňme ještě některé menší: 
hnutí uzdravovací obnovy z padesátých let s výraznou postavou Orala Robertse 
a v neposlední řadě také vlnu tzv. torontského požehnání, jež vznikla roku 
1993. U nás ji proslavil argentinský misionář Claudio Freidzon.79 

V příběhu vzniku a vývoje charismatických společenství u nás sehrál 
(později) také určitou roli svým vlivem John Wimber a jeho hnutí „Vinice“. 

„In the 1980s the ´Third Wave´ was identified particularly with John 
Wimber (1937-97), whose Vineard Christian Fellowship in Anaheim, 
California spearheaded a new emphasis on renewal in the established 
churches throughout the English-speaking world.“80 

1.8. Pentekostální teologie 
Vzhledem k specifické podstatě pentekostálního hnutí je zřejmě třeba 

hodnotit jeho teologii z jiné perspektivy. Někteří badatelé navrhují vycházet 
z jeho spirituality:  
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„The starting point for pentecostal theology is its distinctive 
spirituality:  ´the Holy Spirit who is God with us´. Pentecostalism cannot 
and should not simply be identified with a rationalistic evangelicalism.“81  

V následujícím představení základních teologických problému hnutí však 
místy poslouží určité srovnání s evangelikalismem. 

1.8.1. Teologie Ducha 
Letniční hnutí či pentekostalismus v rámci evangelikálního křesťanství 

zastává zvláštní důraz na přímou osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím 
křtu Duchem Svatým, jak ji ukazuje biblický záznam dne Letnic (Skutky 2). 
Protože pentekostalismus má svůj původ v metodismu či v metodistickém 
hnutí posvěcení, letniční soteriologie je všeobecně spíše arminiánská než 
kalvinistická a tudíž učí, že uvěřit v Ježíše člověk může na základě svobodné 
lidské vůle. 

Ve skutečnosti je tento názor jednou z odlišností klasických letničních 
oproti charismatikům druhé vlny a evangelikálům, kteří tíhnou více směrem ke 
kalvinistické soteriologii. Jedním z hlavních rozdílů je definice věčné jistoty 
spasení, která je u „pozdějších“ evangelikálních denominací důkladně 
kalvinistická, zatímco letniční církve zůstávají v arminiánském pojetí.  

Letniční věří, že vodní křest je vnějším znamením obrácení a že křest 
Duchem Svatým je odlišná duchovní zkušenost, kterou by měl přijmout každý, 
kdo věří v Ježíše. Většina klasických letničních věří, že křest Duchem Svatým 
je vždy doprovázen mluvením v jazycích jako vnějším počátečním důkazem. 
Učení proti této historické pozici je považováno za liberalizující tendence. 
Tento prvek je dalším z hlavních rozdílů mezi letničními a charismatickými 
křesťany, kteří věří, že u Duchem pokřtěného křesťana se mohou projevit 
určité nadpřirozené dary včetně mluvení v jazycích, „spočinutí v duchu“ 
(během kterého člověk upadá na zem jakoby ve spánku nebo se smíchem), 
proroctví (slovo nebo vidění, které Bůh řekl nebo dal prožít), zázračné 
uzdravení, zázračná znamení a jiné. Křest Duchem je zlomová událost 
posvěcení v životě křesťana: 

„Zatímco v metodismu (a celém probuzeneckém hnutí) i v hnutí 
posvěcení je toto posvěcení chápáno jako dlouhodobý, celoživotní a 
v podstatě nekončící proces duchovního růstu, pentekostální hnutí jej chápe 
jako jednorázovou událost, po níž následuje kvalitativně odlišný křesťanský 
život. Díky křtu Duchem, na jehož základě Duch Svatý plněji přebývá ve 
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věřícím, je věřící otevřen pro hlubší společenství s Bohem a také zmocněn ke 
křesťanské službě.“82 

Jako základní biblická východiska, pokud jde o jejich specifickou teologii 
(křtu Duchem, Duchovní dary) je nutno zmínit několik pasáží ze Skutků 
svědčících o přijetí Ducha (chápáno jako následná zkušenost po znovuzrození): 
Sk 8 (služba Filipa), Sk 10, 44-48; 11, 13-18; 15, 1nn (obrácení pohanů); Sk 
18, 24 – 19, 7 (Apollo a Efežští učedníci);  dále Pavlovo učení o charismatech 
(1. Korintským, kapitoly 12 a 14). 

1.8.2. Pentekostalismus a Bible 
K pochopení pentekostální teologie je nezbytné zmínit jejich vztah k Bibli 

(tj. jak čtou Bibli), která je chápána jako zdroj jejich teologie:  
„Their purpose in reading the Bible is to find there something that can 

be experienced as relevant to their felt needs. They read the Bible with a 
thoroughly popularistic, pre-critical, text-centered approach. They believe 
in plenary relevance, that the Bible contains all the answers to human 
questions and must simply be read, believed and obeyed.“83  

Základní hermeneutickou otázkou je tedy: Jak se text Bible vztahuje k mé 
všední, každodenní zkušenosti?  

„The strenght of  Pentecostal and Charismatic hermeneutics lies in the 
serious role it gives both the biblical text and the human experience…the 
role of the Spirit in human experience is an essential part of understanding 
the biblical text.“84  

Teologicky je většina letničních denominací v souladu 
s evangelikalismem, zejména v tom, že zdůrazňují hodnověrnost Bible a 
potřebu proměny životů jednotlivců vírou v Ježíše. Letniční se také drží učení 
o biblické neomylnosti. Od fundamentalistů se letniční liší tím, že kladou 
menší důraz na osobní duchovní zkušenost a větší důraz na práci Ducha 
Svatého v nitru jednotlivce než jiní protestanti.85 

Na tomto místě můžeme zmínit také tzv. „plné evangelium“ (full gospel). 
„The ´full gospel´ is essentially a Christological construct where Christ is 
centrally Saviour, Healer, Baptizer and Coming King.86“ Pentekostální 
křesťané používají Bibli, aby vysvětlili svůj základní důraz na zkušenost práce 

                                                
82 VOJTÍŠEK  Zdeněk, Encyklopedie náboženských směrů v ČR, s. 102 
83ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 225 
84 Ibid., s. 228 
85 http://cs.wikipedia.org/wiki/Letni%C4%8Dn%C3%AD_hnut%C3%AD, 17.9.2010 
86 ANDERSON Allan, An Introduction to Pentecostalism, s. 228 



 

40 

Ducha svatého skrze duchovní dary. Duchovní charismata jsou důkazem, že 
toto (plné) evangelium je pravdivé.  

1.8.3. Otázky eklesiologie 
Dalším důležitým prvkem je charismatické pojetí církve:  

„Despite the diversity of belief and social forms it has a central 
unifying core-belief in the experience of the Holy Spirit and the presence of 
his gifts in the church today, just as they were present at the beginning of 
Christianity.“87  

N. B. Hoell ve své knize „The pentecostal movement“, která je v zásadě 
první seriózní akademickou studií pentekostalismu komentuje pentekostální 
církevní praxi s jejími základními důrazy následovně:  

„The Church-ideal of the Pentecostal Movement is very different from 
that of an established Church. The Pentecostal ideal is the society-church, a 
fellowship of professed Christians. The conditions made for Church 
membership imply a demand for a pure congregation, one of the usual 
prerequisites being adult baptism, even though not all Pentecostal churches 
uphold this requirement…the conversion or ´born again experience´ must 
precede the adult baptism, and a ´personal experience of salvation´is a 
necessary condition for church membership.“88 

Právě otázka křtu (děti vs. dospělí) a s ním spojená problematika členství 
ve sboru je významnou třecí plochou ve vztahu pentekostalismu zejména k 
tradičním, „zemským“ církvím. 

S přihlédnutím k značnému subjektivismu hnutí neudiví, že ve většině 
pentekostálních kruhů je energicky hájena autonomie místního sboru. Od 
každého člena společenství se očekává aktivní účast na životě sboru a podíl na 
„šíření ohně“. Mnozí zdůrazňují, že jakákoli vnější organizace, nevycházející 
z místního sboru je vlastně nebiblická. Církevní praxe pentekostalismu se 
nevyvinula ve vakuu, je zde možné vidět hlavně odkazy metodismu a striktní 
kongregacionalismus baptismu.  

Výrazným aspektem pentekostalní eklesiologie je důraz na misijní poslání 
církve. „Pentecostalism by its very nature is intrinsically missiological“.89 
Mohlo by se dokonce říct, že pentekostalismus a misie jsou v podstatě 
synonyma. 

                                                
87 McNAMEE John J., The role of the Spirit in Pentecostalism, s. 20 
88 BLOCH-HOELL Nils, The Pentecostal Movement, s. 151-152 
89 DEMPSTER M.W.; KLAUS B.D.; PETERSEN D., The globalization of Pentecostalism: 

A Religion Made to Travel,s. 32 



 

41 

„If anything is generally characteristic of Pentecostal churches world-
wide, it is an ethos of growth. In a time of defeatism, stagnation, and retreat 
in many churches, a growth climate may prove to be one of the great 
bequests of Pentecostalism to the larger church of Christ.“90  

Se zkušeností křtu Duchem křesťan dostává zmocnění k misii, misijního 
ducha, sám se vlastně stává misionářem a evangelistou, kdekoli se nachází. 
Jádrem misie je vlastně zkušenost moci Ducha.  

„Pentecostalism is notorious for its sometimes aggresive forms of 
evangelism, and from its beginning was characterized by an emphasis on 
evangelistic outreach, its highest priority in mission strategy. For 
Pentecostal, evangelism means to go out and reach the ´lost´ for Christ in 
the power of the Spirit (…) also church planting is a central feature of all 
Pentecostal mission activity (…) churches were established in many parts of 
the world without the help of any foreign missionaries. “91  

„Agresivita“ v misii byla dána přesvědčením o brzkém příchodu Krista, 
v jehož světle byla zkáza nevěřících alarmující výzvou k horečnaté misijní 
činnosti. V raném pentekostalismu byla misie chápána jako příprava na tento 
brzký příchod Krista. Teologicky vyjádřeno, misijní poslání bylo výrazem 
specificky pojímané eschatologie. „Their eschatology was premillenial and 
dispensational, and it fuelled the urgency of their evangelism from the 
beginning.“92 

Dalším důležitým aspektem pentekostální teologie, který odlišuje letniční 
a charismatické věřící od většiny ostatních církví, je jejich specifické vnímání 
reality, které je „God-centered“ a „transrational“. Otevírá se tak znovu doširoka 
prostor pro „nadpřirozeno“, který byl v důsledku osvícenské koncepce reality v 
podstatě uzavřen. V pentekostálních kruzích se tak setkáváme s důrazem na 
demonologii a „zázračné“ projevy Boží moci.  

„For Pentecostals, healing and deliverance are constitutive aspects of 
the gospel. They are means whereby the ´good news´ is proclaimed in both 
the physical and spiritual dimensions of reality. Such manifestations are 
reflections of the power of the gospel for the whole person and for the whole 
cosmos.“93 
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K uzdravení dochází nejen prostřednictvím jednotlivců, známých pro svůj 
dar a potažmo službu uzdravování. Samotné shromáždění církve je vlastně 
určitou komunitou, ve které dochází k uzdravení: 

 „The ´one-anotherness´ of Pentecostal communities is exhibited in 
corporate prayer in which each person with a need is prayed for and each 
person prays…In this context, healing occurs as a natural part of coming 
together.“94 

1.9. Shrnutí, závěry, předpoklady 
Ještě předtím, než se pokusíme o analýzu situace na Maninách, či o 

zachycení dynamiky vzájemného vztahu (nového hnutí v tradičním prostředí 
církve), si shrneme určité závěry, pokud jde o otázky, které pentekostální hnutí 
sebou přináší. Shrnutí provedeme na základě charakteristiky, jak byla podána 
v textu práce výše. Půjde tedy o nějaký soubor výbušných témat či skutečností, 
kolem kterých vzniká napětí; soubor otázek které zřejmě přinesly napětí i mezi 
holešovické a zbytek církve. V analytické části, tedy ve zbytku práce se ukáže, 
v jaké míře se „konflikt“ (můžeme-li vůbec použít tak silného slova) odehrával 
či neodehrával kolem těchto neuralgických bodů nebo jaká další témata se stála 
důležitá pro dění „Na Maninách“. 

 Jak jsme viděli, pentekostalismus je reakčním hnutím, které od 
svých počátků svou nevšední angažovaností reaguje na deficit, který 
vnímá u starších, tradičních církví. Pokusme se heslovitě vyjmenovat 
alespoň některá důležitá fakta, která se rychle stala „předmětem sváru“: 

 Pentekostalismus je svou podstatou misijní hnutí; „agresivní 
evangelizace“ je častou hnací silou nebo základní charakteristikou či 
klíčovým zájmem hnutí. Jde tedy předpokládat, že půjde v první řadě o 
problematiku růstu sboru/-ů, misie a evangelizace jako třecí plochy 
působící napětí. 

 Pentekostalismus tedy reaguje („útočí“?) na pasivitu církve: 
„Pentecostalism continues a severe criticism of the traditional churches 
for ignoring the marginated populations of the world…and appeals to 
millions of people the other churches have consistently failed to 
reach.“95 V upravené míře, tedy v lokálním a ne v celosvětovém 
meřítku, platí tato Coxova definice i pro náš kontext. 

 Pentekostalismus je v první řadě odlišnou spiritualitou, důležité 
je od začátku vidět jeho zaměření se na přímou zkušenost s Bohem 
v Duchu svatém, a ne primárně na racionalní stránku víry. Na této rovině 

                                                
94 Ibid., s. 50 
95 Ibid., s. 7 
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rovněž dochází k neporozumění a zbytečnému napětí. Ovšem je zřejmě 
pravda, že určitý antiintelektualismus je hnutí vlastní. 

 Pentekostalismus je tak reakcí proti archaickým krédům, či 
filozofickým systémům, které dle jeho mínění jaksi „dusí živou víru“: 
Podobně jako teologové „smrti Boha“, reaguje pentekostalismus na 
skutečnost, že „abstract deity of western theologies and philosophical 
systems had come to the end of its run…but [pentecostalism is] the 
volcanic eruption of a christian movement that relies on the direct 
experience of the Divine Spirit rather than on archaic creeds and stately 
rituals.“96 Zde je rovněž třeba se vyvarovat přílišnému předůraznění, 
aby nevznikla karikatura „pentekostalismu“ jako hnutí bránícího se 
racionálnímu uvažování vůbec. Je možná lépe užít termínu trans-
racionální, jako výraz skutečnosti, že pentekostalismus v učení a praxi 
počítá s „nadpřirozeným a mirakulózním“ rozměrem skutečnosti.  

 To ovšem neznamená, že pro pentekostalismus není učení, 
teologie důležitá. Hlavní rozdíly oproti ostatním církvím jsou v těchto 
oblastech: křest v Duchu (někdy včetně glosolalie), důraz na duchovní 
dary, démonologie a exorcismus atd. Tyto důrazy v učení musely jistě 
vzbudit pozornost. 

 Pentekostalismus má svým důrazem na duchovní dary a s tím 
spojené praxe všeobecného kněžství jako služby všech údů těla (široké 
zastoupení laiků v různých složkách sborového života) jinou koncepci 
církve (eklesiologii). Rovněž důraz na osobní obrácení a posvěcení jako 
předpoklad křtu (tedy preference křtu dospělých) má dopad na jinak 
pojímané členství v církvi. Právě otázka křtu (děti vs. dospělí) a s ním 
spojená problematika členství ve sboru je významnou třecí plochou ve 
vztahu pentekostalismu zejména k tradičním, „zemským“ církvím. 
„Hrozí také určité elitářství, které může být posíleno teologií obnovy, 
která považuje charismatickou zkušenost jako normu danou Novým 
zákonem pro všechny doby, a je tudíž kritická vůči necharismatickému 
křesťanství.“ 97 Dá se předpokládat, že pojmy jako „obrácení“, možný 
důraz na křest dospělých a s tím spojené členství ve sboru spolu s výše 
zmíněnými teologickými důrazy-odlišnostmi vzbudí pozornost a nějak 
se odrazí ve vývoji vzájemného vztahu. 

 Silný důraz pentekostalismu na autonomii místního sboru, tedy 
kongregační zřízení, musí nutně vyvolávat napětí v církvích s jinak 
chápanou základní strukturou. 

 S obnovným důrazem pentekostálního hnutí souvisí i postoj 
k církevním řádům a strukturám. Tlak a napětí zřejmě vznikají tam, kde 

                                                
96 ANDERSON Allan H., HOLLENWEGER W., Pentecostals after a Century, s. 7 
97 PACKER  James I., Choďme duchem, s. 158 
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sborové i denominační struktury nefungují jako prostředek, ale kde spíše 
brání „životu z Ducha svatého“ nebo uskutečňování služby každého 
člena. (otázka růstu sboru, regiony) 

 Pentekostalismus nabádá ostatní církve k bohatšímu, hlubšímu 
duchovnímu životu ve společenství (například společné modlitební 
chvíle), k jednotě a vzájemné spolupráci za účelem misie a evangelizace 

 Silný důraz pentekostalismu na jednotu a naddenominační 
spolupráci,  ekumenismus (jež je jedním z kořenů hnutí, z něhož před sto 
léty vyrostlo), je ale v praxi oslabován  exklusivismem v přístupu 
k jiným denominacím, novým dělením a vznikem nových denominací. 

 Jak bylo uvedeno výše, pentekostalismus (zejména jeho druhá, 
charismatická vlna) přinesla obnovu do církve, pokud byl tomu dán 
prostor; mnohdy ovšem docházelo k roztržce. Je tedy vidět, že je nutné 
na obou stranách určité tolerance a pružnosti, aby hnutí mohlo přinést 
ovoce. Kde jsou ovšem hranice únosnosti pro jednu i druhou stranu? 

Mnohé z těchto prvků byly silnější v počátcích hnutí, v první, tzv. 
„letniční vlně“, na začátku dvacátého století. Druhá, tzv. „charismatická vlna“ 
(počínaje od padesátých let 20. století) ovšem většinou není tak radikální a ve 
snaze obnovit církev zevnitř (a vyhnout se rozdělení) mnohé z těchto důrazů 
zmírňuje. Předpokládejme, že to do určité míry taky platí pro případ Manin.  
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2. Příběh „Maniny“ 
2.1. ČCE Holešovice, sbor „Na Maninách“ 

Nejdříve si pro nejširší kontext uveďme základní fakta o sboru 
v Holešovicích jaksi „v kostce“, jak je nacházíme v publikacích „Církev 
v proměnách času“:  

Holešovický sbor se sídlem „Na Maninách“, Praha 7 je samostatným 
sborem od roku 1951. Dříve byl součástí sboru Klimentského. Po svém 
osamostatnění si sbor zvolil jako prvního faráře Benjamina Vališe (do r. 1959). 
Poté jej v úřadu vystřídal Ota Prosek. Do roku 1965 sbor čítal 903 duší.98  

„Po faráři Otovi Proskovi (1959-76) nastoupil vikář Dan Drápal (1977-
90). Pod jeho vedením získal sbor rychle misijní a charismatický charakter. 
Během 80. let rychle rostl, rozrůstal se o mnoho mladých lidí z necírkevního 
prostředí, mnozí přicházeli i odcházeli. Sbor organizoval rozsáhlé modlitební 
chvíle, jež uváděly účastníky až do vytržení a mluvení jazyky. Sbor pověřoval 
řadu laiků kázáním i vysluhováním svátostí, ti odmítali křest dětí a křtili desítky 
dospělých. Koncem osmdesátých let vedla ostatní církev s přestaviteli sboru 
rozsáhlé rozhovory, avšak na jaře 1990 roku se holešovický sbor s církví 
v dobrém rozešel. Vystoupil z církve jako celek (i s vikářem) a vytvořil 
„Křesťanské misijní společenství“. Několik jedinců, kteří si přáli zůstat 
v církvi, se rozptýlilo do ostatních pražských sborů a tím holešovický sbor 
zanikl.“99 

Tento časový úsek, tedy léta 1977-1990 (od nastoupení vikáře Dana 
Drápala do odchodu „Manin“ z ČCE) je také časovým rámcem, ve kterém 
budeme sledovat základní otázku této práce, kterou je vztah (nebo dynamika 
vztahu) pentekostalismu k zavedeným církvím. Konkrétně nás bude zajímat, 
jak se vztah vyvíjel mezi charismatickým holešovickým sborem a zbytkem 
ČCE v pražském seniorátu. 

2.2. Probuzení na Maninách 
Počátky „obecenství“100. Jako výchozí datum můžeme zvolit rok 1977, ve 

kterém byl dne 1. března zvolen vikářem Dan Drápal, za jehož působení 
dochází během osmdesátých let k výraznému růstu a „charismatizaci“ 
holešovického sboru. Ve výroční zprávě z roku 1977 nacházíme mezi jinými 
tyto informace o stavu a dění v holešovickém sboru:  

                                                
98 BALCAR Lubomír, Církev v proměnách času: Sborník k 50. výročí spojení ČCE, s.206-7 
99 BROŽ Miroslav, Církev v proměnách času: 1969-1999,  II:  Sborník ČCE, s. 258 
100 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo, s. 7-84 (pozn.: tato kapitola je volným 

zpracováním „základních údajů“ z prvních let Drápalova působení) 
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„Počet formálních členů sboru klesl z 603 na 595. Počet skutečných 
členů je ovšem daleko nižší. Dle osobní kartotéky vikářovy vstoupilo loni do 
kontaktu se sborem 172 osob (považujeme-li za kontakt zaplacení saláru 
nebo kladnou odpověď na otázku jestli se cítí být členy sboru). 
V budoucnosti lze (lidsky viděno) očekávat další úbytek jednak v důsledku 
bourání celých ulic, dále vzhledem k tomu, že věkový průměr členů sboru je 
velmi vysoký. Konečně nutno vzít v úvahu, že vztah značné části matrikových 
členů ke sboru je velmi volný a neurčitý. Průměrná účast na nedělním 
shromáždění byla o prázdninách 24 osob, v ostatních měsících 30-33. Vikář 
Drápal zatím nedokázal misijně zapůsobit.“101 

Brzy však dojde, navzdory odhadům, k výraznému růstu za působení Dana 
Drápala.  Jak k tomu došlo? Pro rekonstrukci tohoto dění (zejména jeho 
počátků), které si můžeme pojmenovat „probuzení na Maninách“ budu 
vycházet pro nedostatek archivních materiálů v podstatě jen z nedávno vyšlých 
vzpomínek Dana Drápala, které se místy doplní relevantními informacemi, 
které se v archívu církve povedlo dohledat. Zadní strana prvního dílu 
vzpomínek podává zhuštěně Drápalův životopis, z něhož jsou důležité tyto 
informace, které rovněž stanoví určitý časový i „událostní“ rámec:  

„O rok později (po ordinaci, tedy 1978/79) prožil osobní setkání 
s Bohem a obrácení, několik měsíců později křest v Duchu svatém. 
Následoval explozivní růst sboru. V polovině osmdesátých let už byl tento 
sbor (říkalo se mu „Maniny“) největším z pražských sborů, měřeno jak 
účastí na shromážděních, tak finanční obětavostí. O sbor se stále více 
začala zajímat Státní bezpečnost, Dan Drápal absolvoval řadu výslechů.“102 

Také v jednom pozdějším dopise (datovaném 1. 12. 1987) z doby, kdy se 
rozvinula diskuse mezi pražským seniorátním výborem a holešovickým 
staršovstvem ohledně „učení holešovického sboru“ se dočítáme něco o 
začátcích růstu, jak je interpretováno holešovickým staršovstvem:  

„Probuzení začalo- věříme, že z Božího působení- asi před osmi léty 
tím, že skrze službu jedné sestry bratr vikář a několik dalších bratrů a sester 
došli nového života skrze přijetí Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele 
a Pána…Tehdy vzbuzovaly po evangelické církvi pozornost pojmy jako 
„nový život“, „jistota spasení“, „společenství s živým Pánem“. Mnohé 
z nich mezitím zdomácněly i jinde a teď již problémem nejsou. Skutečnosti, 
jež jsme prožívali na začátku probuzení, ovšem vyvolávaly pozornost o něco 
menší, protože korespondovaly se zkušenostmi některých, zvláště starších 
členů naší denominace. Jsme přesvědčeni, že to, co prožíváme dnes, logicky 
                                                
101 ÚA ČCE, AF SR ČCE, Dodatky, Praha-Holešovice 1950-83, Výroční zpráva o stavu a 

práci sboru v Praze 7-Holešovicích v roce 1977 
102 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo, zadní s. obálky 



 

47 

a vnitřně souvisí s tím, co před léty začalo; že dnešní růst sboru je 
výsledkem tehdy položených základů.“103 

Pokud jde o život sboru v době krátce po nástupu vikáře Drápala, ničím 
nevystupoval z řady klasických evangelických sborů. Hlavní části církevního 
života byly ranní nedělní bohoslužby. Každé úterý se konaly biblické hodiny, 
v pátek se pořádala setkání intelektuálů, zvaná „Kecanda“. Pro pochopení 
počátků růstu sboru je třeba zmínit kartotéční návštěvy členů holešovické 
farnosti, které od začátku své služby Drápal vykonával. O tuto aktivitu začali 
mít brzy zájem další čtyři mladí lidé. Jejich společné evangelizační snahy 
můžeme pokládat za základ pozdějšího růstu. Byly zavedeny čtvrteční setkání 
za účelem získání a vyučování nových „učedníků“. Právě tyto „čtvrtky“ brzy 
doznaly explozivního růstu. Zhruba ve stejné době (podzim 1978) se začali 
scházet k nedělním modlitebním chvílím, které Drápal považuje za snad 
nejdůležitější sborové shromáždění. Tam se zformovalo jádro lidí, kteří hráli 
klíčovou roli v nastávajícím probuzení.  

„Důležité období pro nás nastalo v prvních týdnech roku 1979. Za tuhé 
totality, díky tzv. ´plošným výsečím ,́ kdy podniky a školy musely na chvíli 
zastavit svou pravidelnou činnost se naše hrstka zapálených křesťanů 
scházela na Maninách téměř denně. Modlili jsme se a pak jsme chodili po 
dvojicích na kartotéční návštěvy.“104  

Zásadní význam pro vznikající maninské obecenství bylo setkání 
s „Navigátory“ v roce 1979. Jde o jednu z paracírkevních organizací vzniklých 
ve Spojených státech, která se věnuje osobní evangelizaci. Kontakty s nimi 
trvaly dva nebo tři roky. Díky nim, jejich vyučování a materiálům, získali 
v této oblasti cenné zkušenosti. Dan Drápal považuje rok 1981 za klíčový, 
jelikož do sboru přišlo několik významných osobností, lidí, kteří se postupně 
stávali „sloupy sboru“. 

Výroční zpráva z 1981 roku „shrnuje“ výše zmíněné aktivity 
holešovického sboru následovně:  

„Základním shromážděním zůstávají nedělní bohoslužby, přestože účast 
na čtvrtečních biblických hodinách bývá někdy vyšší než v neděli. 
Evangelizace se koná plánovitě i spontánně, neustáváme v návštěvách 
„kartotéčních členů“ sborů. Upevňování ve víře se děje skrze biblické 

                                                
103 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis 

holešovického staršovstva seniorátnímu výboru ze dne 1.12.1987 
104 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo, s. 39-40 
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studium v menších skupinkách. Vyzbrojování pro evangelizační či učitelskou 
službu se děje ve skupince, kterou vedou dvě sestry H. K. a E. B.“105 

Pokud jde o přírůstek členů sborů, Drápal k tomu poznamenává: 

 „Zatímco v roce 1979 jsem považoval náš růst za jakousi zvláštnost, 
ne-li jakousi anomálii, (…) v roce 1981 jsem ho začal považovat téměř za 
samozřejmost. Koncem školního roku 1980/81 se už na čtvrtečních 
shromážděních objevovalo na 50 lidí (…) po Novém roce 1982 začal 
opravdu rapidní růst.“106  

Zvláštností života sboru byly četné skupinové návštěvy v jiných sborech, 
které společně podnikali v letech 1979-82. Četné žádosti o službu v jiných 
sborech po celém území naši vlasti (rozsáhlou korespondenci s tím spojenou 
nacházíme v archívu holešovického sboru) vzbuzovaly jistě pozornost StB. Od 
roku 1982 už Drápal nedostával od církevních tajemníků nezbytný souhlas ke 
kázání v jiných sborech. 

 

2.3. Růst sboru a jeho proměny 
V roce 1982 začali kvůli růstu pociťovat vážné prostorové problémy. 

Samotné prostory maninského sboru byly totiž velmi omezené. Řešeny byly 
vesměs zapůjčením nebo pronájmem prostor okolních sborů. Brzy také tím, že 
se zavedlo druhé (od roku 1984)107 a později i třetí nedělní bohoslužby. V této 
době měl už sbor několik „laických kazatelů“, kteří se střídali při vedení 
bohoslužeb. Třetí, odpolední bohoslužby byly svým stylem volnější, odlišovaly 
se od těch „klasicky“ evangelických a postupně zřejmě proměňovaly ráz 
bohoslužebného života sboru. Nevýhodu ovšem bylo, kromě časové náročnosti 
(tři kázání místo jednoho), že se sbor nemohl sejít jako celek. Od začátku 
„probuzení“ bylo pro sbor charakteristické také to, že se vytvořila síť domácích 
skupinek jako vhodné prostředí pro „učednictví“, tedy vyučování nově 
obrácených lidí. Bylo to přirozené, jelikož právě prostředí malých domácích 
skupinek se ukázalo jako vhodná půda pro vyučování a osobní duchovní růst 
nově příchozích lidí. Vedle větších otevřených shromáždění (úterní biblické 
hodiny, schůzky „mládeže“ ve čtvrtky, neděle) byly skupinky důležitou 
součástí života sboru. Obou typů shromáždění se účastnila většina sboru. Také 

                                                
105 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Zpráva o stavu 

sboru  (1980) 
106 Ibid., s. 58, 60 
107 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Zpráva o výročním 

sborovém shromáždění ČCE v Holešovicích konaném v neděli  17.3.1985 , č.j. 584, 18.4.1985, 
s. 1 
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bylo charakteristické časté slavení Večeře Páně, jejíž vysluhování bylo přidáno 
po úterních biblických hodinách. 

 „Uvědomujeme si, že možnost slavit Večeři Páně dvakrát týdně není 
samozřejmostí. Opravňuje ji touha po společenství s Pánem Ježíšem 
Kristem, setrvávání v Jeho Slovu a touha po obnově smlouvy bratrství a 
lásky (…).“108  

Drápal ve zpětném pohledu hodnotí: 

 „Mám za to, že síla sboru v osmdesátých letech spočívala mimo jiné 
v tom, že velká shromáždění (především čtvrtky) byla evangelizačně velice 
efektivní, a že skupinky každému umožňovaly osobní zapojení.“109  

Existovaly ještě i další shromáždění, zaměřená na různé „cílové skupiny“; 
díky tomuto širokému spektru aktivit se dařilo oslovit různé typy lidí. 

„Původně sloužily skupinky výhradně biblickému studiu a také k 
´osobnímu sdílení´. V roce 1982 byl růst tak explozivní (noví lidé přicházeli 
v podstatě každý týden), že někdo, kdo chodil tři čtyři měsíce na skupinku, 
začal skupinku sám vést.“110   

Dalším pozoruhodným počinem holešovického společenství, či důležitou 
stránkou života sboru, byla široce rozvinutá sociální služba. V osmdesátých 
letech totiž pracovala řada sester holešovického sboru v pečovatelské službě na 
Praze 7, což bylo pro vedení pečovatelské služby, ale i pro církev dobrým 
svědectvím. I tato služba však byla brzy komunistickým režimem potlačena.  

Pokud jde o „charismatický ráz“ holešovického sboru, Drápal k tomu 
zdůrazňuje, že si nikdy nezakládali na specifickém (tedy ani na 
charismatickém) učení:  

„Nikdy jsem nepovažoval učení za nedůležité…ale viděl jsem je vždy 
jako věc služebnou, nikoli podstatnou. Učení totiž není život sám.“ 
Vzpomíná také: „Charismatické prvky byly v našem sboru přítomné od 
samotného počátku probuzení. Dvě sestry občas prorokovaly, proroctví a 
výklad jazyků se ozývaly většinou na nedělních modlitebních, občas na 
´čtvrtcích´ a prakticky vůbec ne na nedělních bohoslužbách. Ty zůstávaly 
víceméně tradiční (kromě modliteb z pléna)… Několikrát (často) jsme 
zakusili i vymítání démonů a několik významných uzdravení.“111  

                                                
108 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Zpráva o výročním 

sborovém shromáždění ČCE v Holešovicích konaném v neděli 26.2.1984, s. 1  
109 DRÁPAL Dan, Léta růstu, s. 65 
110 Ibid., s.  66 
111 Ibid., s. 22, 25-30 



 

50 

Většina holešovického sboru prožila křest v Duchu. Drápal také ujišťuje, 
že ani otázka křtu v Duchu je ve sboru nějak vážně nerozdělovala, že se nikdy 
sbor nedělil na „křesťany dvou kategorií“ či „křesťany dvojího stupně“. 

V tomto kontextu nutno zmínit, že zhruba od roku 1985 byl sbor v úzkém 
kontaktu s berlínským sborem Philadelphia Gemeinde (později  Gemeinde am 
der Weg) a jeho pastorem W.Margiesem. Lze jej pokládat za důležitý mezník, 
pokud jde o vliv na dění ve sboru. Také návštěva a učení Dereka Prince mělo 
výrazný vliv na praxi sboru ve druhé polovině osmdesátých let. Drápal 
vzpomíná zejména dar uzdravování, který „získal a praktikoval“ po jeho 
návštěvě. 

Výroční zpráva o životě sboru v roce 1986 přináší zajímavé informace. 
Nejdříve, pokud jde o růst:  

„Co se týče počtu členů, živé jádro společenství se v minulém roce 
rozrostlo ze zhruba 120 na 190 členů. Je to poměrně rychlý nárůst, a 
samozřejmě jsou s ním spojeny určité problémy.“112  

S tím spojená je i otázka ztrát: 
„Často je nám kladena otázka, z jiných společenství i od členů 

seniorátního výboru a synodní rady, jaké je procento těch, kteří odpadnou. 
Nemá smysl zastírat, že takoví lidé jsou. Znejte přibližná čísla: ze zhruba 
130 lidí, přijatých do sboru křtem či přístupem v posledních dvou letech, 
jich odpadlo asi 25. Odpadnutím rozumíme nikoli vystoupení se sboru, ale 
praktický odchod do světa. Nejčastěji lidé odpadají v prvním půl roce 
nového života, kdy se ukazuje, že rozhodnutí pro Pána Ježíše nebylo 
dostatečně hluboké.“113 

Zajímavé vzhledem k hlavní otázce této práce jsou i tyto Drápalovy 
komentáře: 

„Postoj většiny evangelíků vůči nadpřirozenu byl spíše vlažný, ne-li 
přímo nepřátelský. Víru v nadpřirozené vesměs ponechávali sektám…v 
evangelické církvi vzbuzovaly jazyky - či spíše jen pověst o nich - téměř 
hrůzu a zděšení; v tehdejší Církvi bratrské spíše rozpaky a podezření.“114 

Uvádí však i opačný extrém- tedy existenci radikálních křesťanských 
skupin, pro které nemá cenu nic, co není na první pohled spektakulární. Zdá se, 
že se ve sboru chtěli vyvarovat oběma těmto polohám. 

                                                
112 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Zpráva o stavu 

sboru přednesena D.Drápalem na výročním sborovém shromáždění 15.2.1987, s. 1 
113 Ibid. s. 1 
114 DRÁPAL Dan, Léta růstu, s. 29-30 
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Z hlediska pozdějších jednání s vedením církve je důležité zmínit 
holešovické staršovstvo, jež bylo velmi početné a čítalo 14 (možná dokonce 
16) lidí, většinou důchodového věku; sbor byl tedy po všech stánkách 
konzervativní. 

„Nepamatuji se, že by se během prvních dvou let mého vikářování na 
staršovstvu probíralo cokoli, co by se týkalo věrouky či podstatnějších 
stránek života církve. Řešily se pouze věci provozní. Nevzpomínám si na 
žádný vážnější konflikt.“115  

Náhlá, nečekaná proměna sboru s sebou přinesla potřebu určitých změn ve 
vedení sboru. Drápal přiznává, že během celých osmdesátých let probíhala 
„vláda“ ve sboru po dvou kolejích: 

„Bylo zde jednak klasické staršovstvo evangelického sboru, které se jen 
pomalu obměňovalo,…postupně se do staršovstva dostávali lidé, kteří vzešli 
z maninského ´probuzení´. Nicméně až do voleb v roce 1989 ve staršovstvu 
převažovali původní členové holešovického sboru. Na druhé straně nutno 
říci, že podstatná rozhodnutí se dělala na skupince lidí, které jsme říkali 
´vedení čtvrtků´. Nebyl to nějaký náš plán, naše volba, nebylo to nějaké naše 
rozhodnutí. Bylo to záležitostí přirozeného vývoje. Dbali jsme na to, aby 
toto vedení nikdy neudělalo nic proti vůli staršovstva, a na staršovstvu jsem 
se snažil vysvětlovat, co se na tomto vedení odehrává. V průběhu 
osmdesátých let začaly tyto dvě skupiny konvergovat, až po volbách v roce 
1989 téměř splynuly.“116  

Jako významné Drápal uvádí také shromáždění vedoucích skupinek. Ti se 
scházeli jednou měsíčně v pondělí k diskusi o věcech sborového života a praxe. 
Jelikož se kvůli růstu sbor stával nepřehledný, byly jejich názory a podněty pro 
vedení sboru cennou zpětnou vazbou usnadňující pastoraci. Závěrem ještě 
uvádím tabulku (Tab. 1) dokumentující účast na bohoslužbách a dlaších 
sborových setkáních (chcete-li možno chápat i jako určitý „členský vývoj“) ve 
sboru117: 

                                                
115 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo, s. 19 
116 DRÁPAL Dan, Léta růstu, s. 81-82 
117 Statistika Dana Drápala 
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Tab. 1. Účast na setkáních sboru 

Rok úterky modlitební NŠ neděle čtvrtky středy pondělky 
1984    63    
1985 64 31 11 87 68 12  
1986 97 36 11 127 84 22  
1987 99 48 20 175 116 53  
1988 165 38 27 221 96 61 32 
1989 167 23 23 232 88 25 17 
1990 244  45   20  

 
1991 377   459    
1992    639    

 

2.4. Ohniska napětí 
V následující kapitole zmíním, pokud možno chronologicky, jakýsi výčet 

událostí, které sehrály důležitou roli ve vývoji vzájemných vztahů mezi 
holešovickými a zbytkem církve: 

 1981 - Čtyři holešovičtí mladí lidé posláni do Kobyliského sboru, aby 
pracovali s tamní mládeží. Drápal k tomu poznamenává: „Vím, že 
z hlediska pozdějšího napětí se „zbytkem církve by se na tento počin dalo 
nahlížet jako na jakýsi ´vývoz kontrarevoluce´, ale tehdy jsme to opravdu 
myslili naprosto nezištně a dobře.“118 Později by to takhle rozhodně 
nedělal. Podobných návštěvníků okolních sborů bylo zřejmě daleko víc. 
Otázka infiltrace a vlivu „charismatiků“ v jiných sborech ČCE (a jejich 
snaha o proměnu sboru zevnitř) byla od začátku velmi problematickou a 
výbušnou. 

 1983 - Sbor začal růst téměř překotně, tedy i stále více křtů: nutnost je 
promýšlet. „Jako sbor jsme po celá osmdesátá léta podávali instanční 
cestou návrhy na úpravu církevního zřízení tak, abychom se se svou praxí 
do evangelické církve ´vešli´“.119 Ve zprávě o životě sboru v roce 1983 se 
píše:  

                                                
118 DRÁPAL Dan, Léta růstu, s. 13 
119 Ibid., s. 61 
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„Uvědomujeme si stále naléhavěji, že křest je znamením znovuzrození – 
skutečného přijetí nového života – jinak, bez této skutečnosti je křest jen 
formálním ujištěním o něčem, co se nestalo.“120 

Co tedy s lidmi, kteří byli pokropeni jako nemluvňata a které tedy ČCE 
pokládala za pokřtěné? Drápal se nechtěl dostat do vzpoury vůči své 
denominaci, a tudíž je sám nekřtil. Ale jelikož byl přesvědčen, že je dobré, 
aby tito lidi byli pokřtěni, přistoupil na kompromis. Někteří byli pokřtěni 
v jiných denominacích, některé křtil jeden bratr, který do holešovického 
sboru chodil, ač do něj nepatřil. Otázka vedla posléze k odchodu „Manin“ 
z ČCE. 

 Návštěvy ze zahraničí. Od 1984-5 sbor v kontaktu s Berlínem (W. 
Margies). V létě 1986 návštěva Dereka Prince. Později holešovický sbor 
žádá o povolení mnoha dalších návštěv, což postupně vyvolává podezření 
a nelibost na straně ČCE. Začínají sílit „cizí vlivy“, přebírání 
charismatických důrazů. Modlitby za uzdravení a občasné charismatické 
projevy (zejména modlitba v jazyku) byly něčím, co se zcela vymykalo 
praxi evangelické církve; začínají nabírat na významu otázky věroučné. 

 Od 1988 roku silné obavy, aby StB nezlikvidovala sbor. Za tímto účelem 
podniknuta reorganizace sboru (aby mohl fungovat v ilegalitě) vedla ke 
vzniku „regionů“: 

„Vážně jsme tedy počítali s možností, že přijdeme o možnost legální 
existence v rámci evangelické církve. Kromě toho jsme již dříve 
reorganizovali domácí skupinky na geografickém základě, byť se 
geografické hledisko nikdy nedodržovalo nějak striktně. Rozhodli jsme se 
ale rozdělit si území Prahy na určité celky, ´regiony´; každý region 
sestával z několika domácích skupinek. Nad tímto regionem byl po dohodě 
na schůzce vedoucích ustanoven ´regionální vedoucí´. Již v roce 1989, 
tedy ještě před sametovou revolucí, se regiony scházely občas na 
Maninách na čtvrtých bohoslužbách, zpravidla od dvou hodin odpoledne. 
Zpočátku nešlo o pravidelná setkání, později se začaly regiony takto 
scházet jednou za měsíc. Tato ´regionální setkání  ́ měla upevnit vztahy 
v rámci regionu.“121 
 Tato struktura se později ukázala jako nepřekonatelná překážka pro 
existenci „Manin“ v rámci ČCE. 

                                                
120 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Zpráva o stavu 

sboru,  26.4.1984 
121 Drápal Dan, Zlom, tj. předloha 3. dílu „Historie Křesťanského společenství Praha“, s. 

20-21 
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 „Slavnosti víry“- zvláštní evangelizační shromáždění pořádána koncem 
osmdesátých let s velkou účastí. Šlo o shromáždění, na kterých se kázalo, 
kde se ale také konaly veřejné modlitby za uzdravení, za křest v Duchu. 
Lidé postupně přicházeli po výzvě dopředu, kde se za jednotlivé potřeby 
modlilo. Od 1988 roku byla pořádána ještě větší shromáždění pod názvem 
„charismatické konference“. Oba vzbuzovaly pozornost v církvi i mimo 
ni. Otázka křtu v Duchu byla (tedy spíše zacílená příprava „členů“ 
holešovického sboru na tuto zkušenost) byla rovněž problémem těžkým ke 
skousnutí pro vedení ČCE. 

 V roce 1988 proběhla také výrazná diskuse korespondenční cestou mezi 
holešovickým staršovstvem a seniorátním výborem týkající se služby žen 
v církvi, respektive otázky proč by žena neměla vést sbor. V dopisech 
zazněla i výzva: „Kéž by církev ČCE byla opět reformovaná podle Božího 
Slova.“122 Za svá stanoviska (získaná na základě jejich čtení Bible; která 
jsou také v podstatě proti zavedené praxi ordinace žen v ČCE) si 
holešovičtí vysloužili nálepku „fundamentalismu“ a „patriarchalismu“ a 
přispěli tím k rozšíření příkopu vzájemného nedorozumění a napětí.123 
V pozadí je další klíčový teologický problém, který vedl k rozdělení: vztah 
k Písmu a způsob jeho čtení. 

 Březen 1990- Holešovičtí se podílejí na přípravě první (týdenní) 
evangelizace se Stevem Ryderem, na které se denně tlačily tisíce lidí. Šlo 
o sérii „uzdravovacích“ shromáždění, fenomén konce devadesátých let. 

 

2.5. Vztahy s  evangelickou církví ve vzpomínkách Dana 
Drápala: počáteční naděje 
Dan Drápal ve svém spisku vzpomíná na pastorálky pražského seniorátu. 

Přiznává, že pro něj byly utrpením. Chyběla mi na nich jakákoli společná 
snaha přemýšlet o tom, jak naši společnost oslovit evangeliem, o společných 
modlitbách ani nemluvě.“124 V počátcích si od nich v tomto ohledu něco 
sliboval, ale později to vzdal. V prvních letech celkem k žádným konfliktům 
mezi holešovickým sborem a zbytkem církve nedocházelo, nebylo ani proč. 
Drápal vzpomíná, že ho občas někdo z kolegů politoval, že musí být 
v Holešovicích, nebo utěšoval, že brzy je možné doufat v přeřazení na jiný, 

                                                
122 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis „Proč 

holešovické staršovstvo nedoporučuje, aby žena vedla sbor“ (a následná korespondence), 
8/1988  

123 Ibid. 
124 DRÁPAL Dan, Jak to všechno začalo, s. 41  
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větší sbor. Důvodem k tomu bylo, jak se sám domnívá „odepsanost“ 
Holešovic:  

„Později mi došlo, když jsem si dal dohromady různé poznámky jak na 
synodní radě, tak u církevního tajemníka, že Holešovice byly jak církví, tak 
státní správou považovány za více méně odepsaný sbor.“125 

Nečekaný růst sboru ze začátku vyvolával u Drápala určité naděje, že 
probuzení může zasáhnout i jiné sbory: 

„Když bylo zřejmé, že se u nás něco děje, a když to bylo staršími členy 
sboru příznivě přijímáno, domníval jsem se, že jsme objevili cestu, kterou by 
mohly jít i jiné evangelické sbory…že by nebylo třeba nějakých 
dalekosáhlých změn, aby i jiné sbory začaly růst. Doufal jsem, že budeme 
pro evangelickou církev skrovným přínosem.“126  

Brzy však tuto naději ztratil. Změnil názor po negativních zkušenostech 
s tím, jak byli nově obrácení lidé „ze světa“ přijímáni v jiných sborech ČCE. 
S politováním vzpomíná na negativní náladu i určitou nevraživost, která se 
vůči holešovickému sboru v církvi zvedla. Vzpomíná na několik případů 
„pomluv“, kdy byli ti nově uvěřivší („Na Maninách“), když se ocitli v jiných 
sborech ČCE místními faráři odrazováni, aby „na Maniny“ nechodili. Přiznává, 
že nově obrácení se často nechovali vhodně, nicméně mnohdy jako nově 
příchozí „naráželi“ ve sborech ČCE i pro věci, které by se dalo charakterizovat 
jako „folklórní“ (vhodné oblečení, církevní žargon). Upozorňuje tím na určitou 
slabost, kterou vnímal u ČCE, že má problémy přijmout tyto lidi, zřejmě pro 
nedostatek zkušenosti. Nicméně stále chtěli být požehnáním pro okolí svoji 
službou (ovšem při zachování svých specifických důrazů), jak ukazuje zpráva 
o životě sboru v roce 1984:  

„Rádi bychom byli požehnáním i jiným společenstvím, ať už v ČCE či 
mimo ni. Nechceme však a nemůžeme opustit dva základní důrazy, které 
stojí v základu našeho probuzení: předně rozpoznání, že skrze Písmo k nám 
mluví Bůh, že Boží Slovo je to neporušitelné semeno, z nějž jediného může 
vzniknout Boží život, je-li oživeno Duchem Svatým. (…) Druhým principem, 
který nemůžeme opustit, nechceme-li ztratit slanost, je rozpoznání, že bez 
znovuzrození není nového života, bez znovuzrození nemá co duchovně 
růst.“127 

                                                
125 Ibid., s. 41-42 
126 Ibid., s. 74-5 
127 ÚA ČCE, AF SR ČCE – Dodatky, Praha-Holešovice 1950- 1983 a 1986-1990, Zpráva o 

životě holešovického sboru  v roce 1984, s. 4 
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V kapitolce nazvané „Proč jiskra nepřeskočila“ Drápal uvádí svůj názor 
na otázku proč se probuzení, které zasáhlo holešovický sbor nerozšířilo i do 
ostatních sborů, proč evangelickou církev výrazněji neovlivnili: 

„Myslím, že určitou roli sehrála i prostá závist. Prakticky nikde se 
práce nějak výrazně nedařila, v církvi bylo velké napětí mezi tzv. „novou 
orientací“, která se orientovala spíše politicky, a lidmi zastávajícími 
smířlivější postoj vůči státu; všeobecně panovalo mínění, že se toho moc 
dělat nedá, a tu se najednou v téměř odepsaném sboru začne něco dít. Dále: 
Evangelická církev si zakládá na své tolerantnosti, a svým způsobem 
tolerantní je. Tato tolerance má ale i určitou odvrácenou stránku, a tou je 
výrazná nechuť vůči prakticky jakémukoliv nadšení.128   

Dále naráží na určitý nezájem zbytku církve: 
Řekl bych, že v evangelické církvi je i notná dávka sebespokojenosti. 

Cokoli, co roste je v podezření, že to používá nějakých nekalých 
prostředků…Za celá ta léta (růstu) se nestalo, že by někdo z mých kolegů za 
námi přišel a snažil se přijít na kloub tomu, čím to vlastně tedy je. Buď je to 
skutečně nezajímalo, nebo předem věděli, že je za tím něco nesprávného. Asi 
to souviselo s tím, že v evangelické církvi se nemluvilo o nějakém poslání, a 
tedy ani ne o „Velkém poslání“ z Matouše 28,18-20.“129  

Kromě synodu věnovanému misii (někdy začátkem osmdesátých let) si 
nevzpomíná, že by se na toto téma někdy mluvilo. Ani v tomto případě však 
nevnímá zájem církve o dění „Na Maninách“, přestože holešovický sbor má 
s misií hmatatelné zkušenosti. Konstatuje, že je to škoda vzhledem k tomu, že 
„osmdesátá léta mohla být zlatá léta růstu“, že církev právě tehdy výraznou 
příležitost k růstu svou misijní pasivitou jaksi zaspala. 

2.6. Exkurz: Zájem StB o dění „Na Maninách“  
Dan Drápal uvádí, že počátky zájmu StB o jeho osobu se datují od roku 

1967, kdy podal přihlášku ke studiu teologie, tedy o mnoho dříve, než 
nastoupil jako vikář v holešovickém sboru.  Absolvoval několik výslechů (asi 
3, první z nich už v roce 1969), poslední v roce 1984, což vnímal jako poněkud 
zvláštní. StB ovšem dění ve sboru dobře sledovala i nadále až do pádu 
komunistického režimu.  

Po nahlédnutí do svazku StB je vidět, že „tajní“ brzy zpozorovali 
zvýšenou aktivitu holešovického sboru, zejména růst členské základny 
přílivem mladých lidí, přicházejících dokonce z jiných církví Středočeského 
kraje. Už záznam z dubna 1979 dokládá zvýšený zájem o sbor a činnost 

                                                
128 DRÁPAL Dan, Léta růstu, s. 14-16 
129 Ibid., s. 14-16 
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mládeže, která „se schází mimo úřední hodiny“. Vlivem stížností rodičů věděli 
také o několika lidech, kteří po příchodu do sboru přerušili studium; nebo o 
případu ženy, která rozvázala pracovní poměr ve prospěch služby ve sboru.  

Vliv Dana Drápala na mládež byl hodnocen jako negativní, proto byl na 
něj založen signální svazek (5. 3. 1980), jehož cílem bylo prověřit jeho 
negativní vliv na sbor a zejména mládež. Chtěli postupovat klasickou cestou - 
získat jej pro spolupráci, v případě neúspěchu zabránit práci s mládeží. Jelikož 
Drápal spolupráci nepodepsal, byl zprvu vyvíjen nátlak na vedení církve, aby 
se Drápala „zbavila“.  

Církev sama spatřovala v činnosti Drápala nežádoucí teologický směr, 
který narušuje dosavadní učení ČCE. Je možné, že někteří z vedení církve nebo 
z Drápalových kolegů farářů by si dokonce přáli, aby byly aktivity 
holešovického sboru státní správou potlačeny, a že k tomu i trochu napomáhali. 
Rozhovory, které církev s Drápalem vedla, však nepřinesly žádné ovoce a 
samozřejmě neuspokojila StB. Drápal nehodlá měnit svůj názor ani pod 
nátlakem ČCE. Vedení církve také vidělo větší nebezpečí v osobě kurátora 
Kábrta, který je podle nich hlavním aktérem dění na Maninách. Důležitost 
přikládána jeho osobě pramení zřejmě z jeho dřívější působnosti u Svědků 
Jehovových. V církvi byl znám jako svérázná, evangelizačně velmi aktivní 
osobnost. Také v záznamech StB jsou „nálezy“ ohledně holešovického sboru 
ze začátku interpretovány jako působení a vliv Svědků Jehovových:  

„Zvýšena aktivita jednotlivých členů sboru je patrná i v oblasti 
získávací činnosti. Jsou registrovány poznatky o získávání občanů na ulici, 
ve veřejných dopravních prostředcích. (…) Způsob získávání je prakticky 
totožný s metodami užívanými SJ. Zde se zřejmě projevila osobnost kurátora 
sboru a bývalého člena SJ P.Kábrta.“ 130  

Kábrt také později (pod tlakem StB, zřejmě ve snaze zabránit rozkladu 
sboru) sám rezignoval na svou funkci. V záznamu ze schůze holešovického 
staršovstva (18. 6. 1984)131 se dozvídáme o jeho rezignaci s tímto 
odůvodněním: vážné rozdíly v učení a praxi mezi ním, Drápalem a zbytkem 
sboru; dále také snaha uvarovat se toho, aby důsledky misijní činnosti, jak ji 
chce nadále provozovat, nesl celý sbor. Jeho rezignaci na funkci kurátora 
můžeme interpretovat jako určitý dílčí úspěch StB. Drápal ve svých 
vzpomínkách sice líčí tyto události jako větší sborovou krizi, ale pokud jde o 

                                                
130 Správa StB Praha, 2b. odbor, 5. oddělení; Návrh na realizaci profylakticko - 

rozkladného  a preventivně výchovného opatření v akci „Vikář“, signální svazek č. 32 747, 
15.6.1984, s. 3 

131 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis 
holešovického staršovstva seniorátnímu výboru, č.j. 84, 26.6.1984 
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pozastavení růstu sboru (který si od toho StB zřejmě slibovala), ničeho 
nedosáhla. 

Podle církevního tajemníka Výtisky (jak se dočítáme v záznamu z jednání 
se synodním seniorem z ledna 1984) byla Drápalova činnost pro státní správu 
neúnosná, hodlala ji vyřešit přesunutím Drápala na jiný sbor mimo Prahu.  

15. června 1984 byl schválen návrh na realizaci profylakticko-rozkladného 
a preventivně výchovného opatření v akci „Vikář“. V jejím odůvodnění stojí:  

„Dan Drápal nepostupuje v souladu se závazky, které pro jeho osobu 
vyplynuly ze složeného slibu při nástupu do funkce duchovního správce 
sboru,…zejména jeho orientace na středoškolskou a vysokoškolskou mládež 
v žádném případě neodpovídá zásadám socialistické výchovy mládeže.“132 

Vadily jim zejména misijní aktivity, prováděné mimo rámec sboru a s tím 
spojený růst sboru. Dále také nezvyklý, „letniční“ charakter sboru.  

„Vzhledem k tomu, že formy ovlivňování mládeže se stávaly předmětem 
kritiky stále širšího okruhu duchovních ČCE, byla přes vlivnou agenturu 
pražského seniorátu ČCE vyvíjena snaha k utlumení jeho negativní 
náboženské činnosti.“133   

Jelikož byla předchozí opatření, prováděná samotnou ČCE, shledána jako 
neúčinná, měla nynější opatření StB za cíl paralyzovat v plném rozsahu 
Drápalovu negativní činnost a vytvořit v holešovickém sboru takové 
podmínky, aby se to „negativní“ více neopakovalo. Průběh realizace tohoto 
opatření byl rozdělen do tří etap: 

1. Výslechy se čtyřmi členy sboru, osobami, které mají ucelený přehled o 
sborové činnosti Drápala. Cíle: 

 Zdokumentovat Drápalovo negativní působení mezi mládeží; 
jejich misijní praktiky, ovlivňování k přerušení studia na VŠ a 
možnost vazby členů na CH77. 

2. Výslech vikáře Drápala a kurátora Kábrta. Cíle: 
 Dokončit dokumentaci v osobě Drápala a věnovat soustavnou 

pozornost skutečnostem, které by se mohly stát podkladem pro 
vyvolání vzájemných rozporů mezi Drápalem a kurátorem 
Kábrtem. 

                                                
132 Správa StB Praha, 2b. odbor, 5. oddělení; Návrh na realizaci profylakticko - 

rozkladného  a preventivně výchovného opatření v akci „Vikář“, signální svazek č. 32 747, 
15.6.1984, s. 4 

133 Správa StB Praha, 2b. odbor, 5. oddělení; Návrh na realizaci profylakticko - 
rozkladného  a preventivně výchovného opatření v akci „Vikář“, signální svazek č. 32 747, 
15.6.1984, s. 3 
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3. Zhodnocení výsledků a příprava podkladů pro církevního tajemníka a 
případné udělení výstrahy či jiných restrikcí. 

Drápal později (1984) dostal důtku s vyhrůžkou, že pokud bude dále 
pokračovat v negativní činnosti holešovického sboru ČCE, bude ze strany 
státní správy požadováno na vedení církve, aby byl přeložen na sbor mimo 
rámec Prahy, jinak přijde o státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. 

Víme však, že nedošlo k uskutečnění ani jedné z výše uvedených 
možností. Po rezignaci Kábrta se v jednom záznamu dočítáme, že „nebyl 
zaznamenán nárůst členské základny ani případy přenesení náboženské 
činnosti mimo sbor“, což bylo zřejmě uspokojující pro StB; tím také záznamy 
končí. Je ale zvláštní, proč v roce 1984 bylo profylakticko-rozkladné opatření 
ukončeno. Růst sboru stále pokračoval, zájem StB také, ale nabral zřejmě jiné 
podoby. 

2.7. 43. řádný konvent, 4. 4. 1987 (Libeň) 
Také uvnitř církve samotné byla stále palčivější potřeba řešit situaci kolem 

holešovického sboru, jeho učení a praxe. Na 43. konventu pražského seniorátu 
byl přijat návrh, aby se na synodu projednalo problematiku charismatického 
hnutí, která začala být významná v pražském seniorátu. V rámci příprav na 
synod byli faráři pražského seniorátu vyzváni dopisem seniorátu (4. 5. 1987), 
aby uvážlivě a pokud možno objektivně odpověděli na tyto otázky:  

1. Je možno pozorovat nějakou podobu tohoto hnutí i ve vašem sboru? 
2. O kolik osob asi jde? (mezi členy sboru? v mládeži? ve staršovstvu?) 
3. Je možno vidět vlivy pozitivní a v čem? 
4. Jeví se vlivy negativní a v čem? 
5. Jaké řešení se Ti (Vám) jeví přiměřené? 
6. Pokus o předběžnou formulaci: 

a) co je na tomto jevu biblické a pro sbory potřebné? 
b) co se Ti (Vám) jeví jako nebiblické a škodlivé?134 

Otázky měly charakter předběžného průzkumu, který měl vést 
k teologickému a pastoračnímu zamyšlení nad tímto aktuálním jevem v životě 
církve ve světě a zvláště u nás. Zdá se, že jako předloha, na jejimž základě byly 
formulovány tyto otázky, posloužila studie biskupa Krusche z Magdeburgu, 
která je uložena ve stejné složce (konventu i ekumenického odboru) spolu 
s dotazníkem a jeho vyhodnocením. Mezitím také probíhaly snahy o 
zformování studijní skupiny zabývající se problematikou hnutí. Zápis 
z jednoho setkání „skupiny pro letniční důrazy“ přináší příklad nálady 

                                                
134 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 20, složka: 43.řádný 

konvent, Dopis seniorátu kazatelům a kazatelkám v pražském seniorátě, č.j. 468/87, 4.5.1987 
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v jednom pražském sboru, zaznívají značné obavy i skepse, pokud jde o smysl 
„preventivních“ rozhovorů: 

„Letniční hnutí je sice dekadentní jev, ale současná doba mu nahrává. 
My k tomu věroučné stanovisko říci můžeme, ale v daném okamžiku to 
nebude mnoho platné. (…) Bylo by třeba formulovat určitou pomoc, aby 
charismatici nevytvořili cizí výsadky, ale našli své místo ve sboru. Jinak 
mohou na různých místech proniknout do správních orgánů bez jakékoliv 
odpovědnosti. Nutno stále znovu a znovu zkoušet biblický rozhovor.“135 

V září 1987 byl průzkum hotov, vyhodnoceno bylo 15 odpovědí ze sborů 
s těmito výsledky136:  

1. Ukázalo se, že v dalších šesti pražských sborech (kromě Holešovic) se 
hnutí nějakým způsobem projevilo. Celkem šlo asi o 55 členů 
v rámci seniorátu, v žádném z  těchto případů nepřekračovala 
skupina „charismatiků“ počet deseti v jednom sboru. Z tohoto 
celkového počtu šlo o 28 mladých (většinou ve vztahu 
k Holešovicím), šest presbyterů. 

2. Jako pozitivní vlivy byly uvedeny tyto: 
všeobecný vzestup aktivity, důraz na dílo Ducha svatého, touha po 
modlitebním životě, jinakost zbožnosti, osobní vztah k Ježíši Kristu, 
obětavost v sociální činnosti, finanční obětavost (desátky), misie- 
přivádění nových lidí, společenství nad Písmem a vážnost k němu, 
objevování charismat ve sboru, výzva tradiční zbožnosti. 

3. Zatímco negativně byly hodnoceny tyto věci:  
suverenita vlastního typu zbožnosti proti jiným, rozdělování údů 
tradiční církve, výlučnost vlastní skupiny, operování s vůlí Páně, 
„strejčkovský styl modlitby“, schematismus mladé víry, biblický 
fundamentalismus, unifikace přijímání daru spasení, diskvalifikace 
církevního života před sebeodevzdáním Pánu Ježíši, přístup 
k svátostem, nevyvážený vztah k darům Ducha svatého, podcenění 
rozumové práce člověka a vědy (i v teologii), sebejistota spasení. 
Byly ještě uvedeny i tyto možné charakteristické rysy: domýšlivá 
skromnost, pyšná pokora, nelaskavá láska. 

4. Jako přiměřená řešení se respondentům zdály tyto varianty:  

                                                
135  ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE, složka: Poradní odbor ekumenický 1985-89 

(Letniční a charismatické hnutí), AF Pražského Seniorátu, karton č. 47, „Zápis ze schůzky pro 
letniční důrazy“, č.j. 645, 22.6.1987 

136 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 20, „Dotazník ke 
´čtvrtému proudu´“, září 1987 
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vzájemná služba, vše v duchu 1K 13, využít aktivity v zapojení do 
činnosti ve sboru, zjednodušenou interpretaci zvěsti zbohacovat, 
vést k překonání extremismu a uniformismu „duchovních džínů“, 
nechat působit na okolí jejich odvahu, krásu a sílu; vést k rozhovoru 
a tím je začleňovat lépe do sboru; předpokládat jejich vývoj; působit 
směrem k širší celocírkevní odpov.povolat do st.; víc než k teorii 
mít zřetel k bratru; dbát na autoritu Bible a více pěstovat 
pneumatologii, Ducha neuhašovat. 

5. Jako biblické a prospěšné se jeví: 
práce s Písmem, osobní vztah ke Kristu, modlitební společenství a 
ochota k obětem. 

6. Za škodlivé a nebiblické byly uvedeny tyto jevy:  
neochota formulovat teologická východiska, nepřiměřený 
verbalismus, triumfální pojetí služby církve, přeceňování 
mimořádných charismat, odmítavé postoje. 

Závěrem: „Lze říci, že působení skupin přináší potřebu formulace 
stanovisek a nutnost překonávat vzájemný odpor.“137 K těmto závěrům, 
vyhodnoceným na koncepční schůzi seniorátního výboru (12. 9. 1987) můžeme 
ještě přidat několik poznámek, které zazněly formou referátu „Co letniční a 
charismatické hnutí připomíná našim sborům“ 138 odpovídajícího na stejnou 
otázku. Uznává se, že jde o něco důležitého: 

„V dějinách církve většinou různá výrazná hnutí upozorňovala na 
opomíjené a nedostatkové hodnoty. Zároveň však se svými důrazy sklouzávala 
do extrémů“.139 

A tak vidíme, že hnutí zve církev k sebereflexi, k pokání a nápravě; 
zároveň však církev sama důrazně varuje a vybízí věřící i k obezřetnosti před 
bludným učením.  

Na koncepční schůzi znovu zazněly také otázky z pražské pastorálky, 
konané rovněž v září 1987. Tam bylo formulováno 5 otázek, které 
charismatické hnutí klade církvi a 5 otázek církve adresovaných 
charismatickému hnutí.  

Otázky církvi neboli výzvy charismatického hnutí: 

                                                
137 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, složka: Poradní odbor ekumenický 1985-89 (Letniční a 

charismatické hnutí), AF Pražského Seniorátu, karton č. 47, Zápis z koncepční schůze 
Seniorátního výboru,  12.9. 1987 

138 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, složka: 43. řádný konvent, karton č. 20, Charismatické 
hnutí – co připomíná sborům?, září 1987 

139 Ibid. 
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 Věříme skutečně, že Duch svatý je církvi dáván? Počítáme 
s ním? 

 Kde jsou jeho projevy v církvi? 
 Počítáme s mocí Ducha v kázání? Nepropadli jsme panice tváří 

v tvář sekularizovanému člověku? 
 Nenavykli jsme příliš starým strukturám? 
 Máme skutečně radost z víry? 

Zatímco církev se obrací na charismatické hnutí s těmito dotazy: 

 Charismatické hnutí překonává konfesijní hranice, netvoří 
hranice nové? 

 Nepřeceňuje nápadné dary a nepodceňuje skromné- jako 
v Korintu? 

 Nezužuje životní obzor na misii a sociální službu? 
 Nepotlačuje apriorními představami autentické výpovědi 

Písma? 
 Nezatlačuje teologie slávy teologii kříže? 

Církev si uvědomovala závažnost chvíle, nutnost přistoupit k sebereflexi i 
ke snaze něco udělat ve prospěch vzájemných vztahů. Citujme zde slova 
biskupa Dr Wernera Krusche z Magdeburgu, která zřejmě byla vodítkem i 
inspirací k podniknutí těchto kroků: 

 „Jestliže otázky, které jsou položeny oběma stranám, nebudou hněvně 
a povýšenecky odmítnuty jako ty, které není třeba brát vážně, budou-li 
naopak vážně promýšleny, dojde-li k odbourávání předsudků, k rozpoznání 
nebezpečí a ke korekturám, pak vzájemná setkání mohou být plodná, pak se 
najdou formy spolupráce a zkušenost charismatických skupin se může stát 
živým podnětem pro celou církev. Pokud církev nechce propásnout Boží 
kairos, je potřeba zahájit rozhovory.“140 

Materiály 43. konventu také podávají určitý obraz, jaký měl seniorátní 
výbor o stavu holešovického sboru v roce 1987 jak rovněž postoje výboru: 

 „Holešovičtí zpočátku počítali s postupným přetvářením sboru. 
Poznali, že je to neproveditelné, proto se rozhodli, že budou budovat nový 
sbor. Existuje tam vývoj…Mají společné teologické základy (holešovičtí 
spolu s charismatickými ostrůvky uvnitř jiných pražských sborů – pozn. 
autora) na základě spisů Dereka Princeho…Škoda, že hnutí přichází 

                                                
140 ÚA ČCE, AF Pražského seniorátu, karton č.47, složka: Poradní odbor ekumenický 

1985-89, Biskup Dr Werner Krusche, Magdeburg: Působení a projevy Ducha sv. v naší církvi. 
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z anglosaského světa, kde je tendence k tříštění. My musíme usilovat o 
jednotu.“141 

Je vidět také palčivost celé problematiky vlivu pentekostalismu v církvi: 
„Věc je závažná, skupina přebírá iniciativu, je třeba urychlit studium.“142 
Vyvstala potřeba: 

 utvořit novou teologickou pracovní skupinu  
 požádat Dana Drápala o formulaci konfese holešovického 

sboru.  
V květnu 1987 tak byli dva bratři pověřeni ustanovením komise pro 

studium letničního a charismatického hnutí, ovšem po několika neúspěšných 
pokusech k jejímu sestavení nedošlo, jak se dozvídáme z pozdějšího dopisu 
jednoho z pověřených. Ten jako určitou „omluvu“ a dodatečnou náhradu za 
neuskutečněný úkol sestavení komise později (16. 2. 1989) posílá vyjádření 
s titulem: „Poznámky k tzv. probuzeneckým hnutím a k jejich pronikání do 
sborů ČCE.“143 Zmíníme je ještě na jiném místě.  Také dialog, započatý 
oslovením Dana Drápala, je předmětem následující kapitoly. 

Určitý výsledek výše zmíněných snah započatých výrazným způsobem na 
43. konventu je shrnut ve zprávě synodní rady pro 25. synod (listopad 1987), 
kde se v oddíle o stavu církve zmiňují o vlivu pentekostalismu. Jde o 
stanovisko ČCE k tomuto hnutí, jak rovněž o hodnocení vzájemné interakce: 

„Bezprostředně se naší církve dotýká proud, nazývaný souhrnně 
letničním. V církvi vyvolává nadšené okouzlení u jedněch, nevraživé 
odmítání u jiných. Soudíme, že bychom měli zůstat pozorní, snášenliví a 
bedliví. Tzv. letniční hnutí je složitý a nestejnorodý jev. Právě ve vztahu 
k církvi se jeho řady dělí. Jedni dosavadní církve odmítají a raději by 
utvořili církev vlastní- druzí chtějí žít ve stávajících církvích a vnést do nich 
svá oživující rozpoznání. Pokládají za správnější postižení svého postoje, 
jsou-li nazýváni „hnutí charismatické obnovy“.144 

Dále jsou skupiny ovlivněné letničním/charismatickým hnutím 
charakterizovány trojím způsobem:  

                                                
141 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, složka: Poradní odbor ekumenický 1985-89 (Letniční a 

charismatické hnutí), AF Pražského Seniorátu, karton č. 47, Zápis z koncepční schůze 
Seniorátního výboru,  12.9. 1987 

142 Ibid. 
143 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, karton č. 20 složka: Poradní odbor ekumenický 

(charismatické a letniční hnutí), dopis adresovaný seniorátnímu výboru s přílohou: „Poznámky 
k tzv. probuzeneckým hnutím a k jejich pronikání do sborů ČCE“, 16.2.1989, s. 1-2 

144 ÚA ČCE, AF SR, Svazek XXV. synodu, tisk č. 7, Zpráva Synodní rady o stavu církve 
pro 25. synod, s. 1 
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1. „Jsou v rozpoložení „postkonfesní“ situace. Dosavadní hranice 
mezi vyznáními, vzniklé historickými zápasy je neoslovují. Nová 
rozpoznání, na něž kladou důraz, nejsou historickými vyznáními 
zachycena, a naopak historicky vzniklé protiklady jsou novým 
rozpoznáním převýšena. Řada stoupenců charismatické obnovy 
nadto přišla zvenčí, z nevěry; není poznamenána konfesní 
výchovou a není ani ochotna se tomuto (jak se domnívají) 
balastu učit- připadá jim, že jen problematizuje jasný rozdíl víry 
a nevěry. 

2. Ve zracionalizovaném světě našeho denního života, 
podmíněného technikou, je pro ně velkým objevem iracionální 
zážitek. Touží po něm, je jim protiváhou jednostrannosti 
moderního pohledu na život. Hledají v Bohu především 
iracionálno, v tom, co se vymyká předpokládanému a 
vypočitatelnému, vidí přímo projevy jeho moci a důkazy jeho 
existence. 

3. Únava z pluralismu vede k patrnému sklonu k fundamentalismu. 
(…) Objevuje se touha po závazné pravdě. Tito bratři a sestry ji 
nalézají v slovním znění bible, na které chtějí v poslušnosti ´bez 
mudrování´ spolehnout.“145 

Zpráva také upozorňuje na nebezpečí, která tento nový proud s sebou 
nese: 

1. „Jak nezájem o zápasy, probojované v minulosti, tak i 
přímočaré spolehnutí na verbální inspiraci bible vedou 
k jistému primitivismu. Je lákavý tím, že nabízí veliké 
zjednodušení všech problémů- ale právě tím je nebezpečný. 
Předně nejsou problémy odstraněny tím, že je nevidíme. 
Zadruhé zjednodušující pohled nemívá daleko k nesnášenlivosti; 
kdo nevidí problémy, s tím nemožno diskutovat. 

2. Důraz na osobní stránku víry zůstává zdravý, jen pokud trvá 
v polaritě se svým opačným pólem- objektivními Božími činy, 
které se staly nezávisle na nás, ´když jsme ještě hříšníci byli´. 
Zkušenost víry není theologicky nelegitimní pojem- ale v žádném 
případě se nesmí osobní zkušenost stát normou duchovního 
života. Potom nejen že rozkládá sounáležitost církve, ale 

                                                
145 ÚA ČCE, AF SR, Svazek XXV. synodu, tisk č. 7, Zpráva Synodní rady o stavu církve 

pro 25. synod, s. 1 
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samotnou ryzost biblické zvěsti naměšuje osobními pohnutkami 
a sklony.“146 

Závěrem ještě zaznívá určitá výzva k bdělosti a pokyn, na co nezapomínat, 
v čem pokračovat:  

„Jakkoliv je pro nás podivuhodným poučením, že i tzv. moderní, 
sekularizovaný člověk je oslovitelný tradičními formulemi víry, neměli 
bychom podlehnout iluzi, že není třeba usilovat o současnou interpretaci 
biblické zvěsti. Vlna obnovné religiozity nezachvacuje všechny a může zase 
pominout. Ale „slovo Páně trvá od pokolení do pokolení“- tj.: každé 
generaci je nově živé.“147 

25. synod usnesl mimo jiné i tyto návrhy: Nejprve vyslovil odpovědnost 
za národ, vyzval k většímu podílu laiků na bohoslužbách, odmítl dvojí křest a 
vyzval, aby se církev hlouběji zabývala křtem. Je vidět, jak se zde odráží výše 
zmíněná reflexe otázek, které přineslo charismatické hnutí přítomné v církvi. 
Také je možné tato usnesení hodnotit jako určitý přínos charismatického hnutí, 
které upozornilo na slabé stránky církevního života. 

V tomto kontextu uvedu ještě záznamy z 26. synodu, který se konal v 
listopadu 1989. Ačkoli tím předbíhám, chci ukázat, jak se vyvíjely postoje 
církve k otázce pentekostalismu: 

 „V posledním dvouletí od 25. synodu se prokázalo, že je to jev složitý, 
různorodý a ve vztahu k církvi se jeho specifické důrazy dělí. Zůstává 
ponejvíce hnutím. V křesťanské církvi nemůže každé seskupení hledat pro 
své specifické důrazy hegemonní postavení. Má v ní však místo služebné, 
uprostřed i mezi širším spektrem charismat charakterizujících živý 
organismus Kristova těla – církev.“148  

2.8. Zahájení dialogu, jeho průběh a výsledky  
Konventem započaté práce na otázkách, které v pražském seniorátě 

vyvolává letniční a charismatické hnutí nemohly dojít k pevným závěrům, 
pokud by se mělo zohlednit jen výpovědi několika místních farářů, a obejít 
rozhovory s osobami hnutím ovlivněnými. Otázkou však bylo, jestli tito lidé 
budou chtít vést dialog. Účastníci konventu přiznávali, že rozhovor s nimi je 
nesnadný, ne-li těžko myslitelný. Byla ovšem naděje, že dialog ukáže značnou 
věroučnou shodu. Nebo, v případě rozdílů, přinese vyjasnění a vyrovnání 
stanovisek a rozhodne se o míře tolerance. V rozhovorech se mělo postupovat 

                                                
146 Ibid., s. 2 
147 Ibid., s. 2 
148 ÚA ČCE, AF SR, Svazek XXV. synodu, tisk č. 7, Zpráva Synodní rady o stavu církve 

pro 26. synod, s. 1-2 
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podle rady v seniorově zprávě na konventu: věci společné, věci otevřené, věci 
nepřijatelné. 

Na koncepční schůzi seniorátního výboru dne 12. 9. 1987 bylo také 
rozhodnuto, že je třeba zahájit rozhovor s holešovickým staršovstvem.149 Byl 
poslán dopis (23. 9. 1987)150, vyzývající holešovické staršovstvo, aby stručně 
podalo přehled a zdůvodnění těch teologických důrazů, na které je kladen ve 
sboru v učení i v životě důraz.  

Z reakce holešovického staršovstva (dopis 6. 10. 1987) uveďme některé 
důležitější body: Pokud jde o učení, je dle jejich mínění nebezpečné a časově 
velmi náročné podávat „souhrn učení“. Necítí se být teologickými odborníky a 
svůj čas chtějí spíše věnovat evangelizaci a vyučování nově obrácených. 
Nechtějí zastávat nic, co není v Písmu, nebo co je s ním v rozporu. Nechtějí 
klást důraz na nic, co by mohlo vést k rozdělení nebo třenicím v Božím lidu. 
Důležitý je rovněž jejich postoj k církvi:  

„My jsme se od ČCE nedistancovali, naopak se snažíme plnit 
povinnosti plynoucí z členství v ní příkladně. Není naším přáním, a soudíme, 
že ani naší vinou, jsme-li označováni za ´druhou stranu´“.151  

Projevují také údiv nad tím, proč je o ně najednou takový zájem. Dotýkají 
se i citlivého bodu, a tím jsou obvinění a pomluvy týkající se působení 
charismatiků z Holešovic v jiných sborech. Ujišťují: „Pokud víme, nijak 
nezasahujeme do života jiných sborů, nešíříme o nich pomluvy, chodíme 
důsledně jen tam, kde jsme zváni.“152 Staršovstvo rovněž žádá jasnou 
specifikaci, pokud jde o sporné články víry a také případné vznesení přímého, 
konkrétního obvinění. 

Dopisem 9. 11. 1987 seniorátní výbor neskrývá pocity zklamání nad 
vyhýbavou odpovědí. Doufali, že správně porozumí jejich prosbě, „která není 
motivována ničím jiným, než odpovědností za jednotu církve v učení a životě 
podle Písma, odpovědností, která byla (výboru) v rámci seniorátu svěřena.“153 
Také byl sepsán výčet zvláštních důrazů sborového zvěstování i praxe, které 
v některých sborech pražského seniorátu vyvolaly zneklidnění. Jednalo se o: 

                                                
149 Dan Drápal byl zván už dříve na rozhovory se seniorátním výborem o odlišnostech 

jejich učení a otázkách, které vyvolává charismatický pohyb v církvi, jak dokládá dopis 
seniorátního výboru  (18.2.87): ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton 
č. 77 

150  ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis seniorátního 
výboru holešovickému staršovstvu, č.j. 793/87, 23.9.1987 

151 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis 
holešovického staršovstva seniorátnímu výboru, č.j. 836, 6.10.1987 

152 Ibid. 
153  ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis seniorátního 

výboru holešovickému staršovstvu, č.j. 914/87,  9.11.1987 
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křest Duchem a jeho projevy, užívání některých darů Ducha svatého 
(glosolalie, výkladu jazyka, uzdravování, daru proroctví, daru vidění); původ a 
smysl nemoci v životě křesťana a vztah k lékařské péči; otázky démonologie a 
exorcismu; vztah ke křtu dětí. Staršovstvo bylo vyzváno, aby se ve světle SZ i 
NZ zamyslelo nad těmito otázkami.  

V dopise z 1. 12. 1987 staršovstvo reaguje obšírně jen na otázku křtu dětí, 
dotýká se rovněž otázky křtu v Duchu a s ním spojených darů glosolalie a 
proroctví. Vrací se také k počátkům probuzení, v jehož kontextu je možné 
správně pochopit a zhodnotit současný život a praxi společenství. Je vidět 
rovněž snaha o udržení společenství s jinak smýšlejícími křesťany, vzájemně 
se od sebe učit a obohacovat a zároveň si udržet svoje vlastní důrazy 
a specifika:  

„V situaci, kdy milióny křesťanů smýšlejí takto a milióny onak, 
považujeme za sektářský každý postoj, který by chtěl tu druhou část 
vylučovat. A soudíme, že chceme-li být církví Kristovou, nemůžeme se 
ustanovovat na denominačním základě; proto nemůžeme přijmout radu: 
´dejte se k baptistům nebo k letničním! ´ Neboť tím se věc neřeší, pouze 
bychom byli z jednoho sektářského postoje přetlačeni do druhého.“154  

Řešením je postupovat podle slova: ´Každý nechť má jistotu vlastního 
přesvědčení´ (Ř 14,5).“ Tento princip, podle soudu staršovstva, dobře funguje 
v rámci holešovického sboru, což dokazuje trvalé požehnání a růst sboru. Pro 
další vývoj dialogu je důležité i toto tvrzení:  

„Existence tohoto společenství není založena na společném držení 
nějakých důrazů v učení. (Ty tedy na druhé straně nemohou toto 
společenství charakterizovat). Co spíše pokládáme za podstatné pro naše 
společenství je služba k tomu, aby každý skutečně stál v tom přesvědčení, ke 
kterému ho Pán přivedl, aby každý podle poznané pravdy skutečně žil; 
abychom se navzájem přijímali tak, jak nás přijal Kristus; abychom 
prakticky milovali Boží děti, a abychom chodili v čistotě a ve světle před 
Bohem a před sebou navzájem.“155 

Tentokrát seniorátní výbor odpovídá (dopisem 8. 2. 1988) s určitou 
spokojeností se stavem rozhovoru. Zároveň chce připravit půdu pro brzké 
osobní rozhovory nad Biblí; dosavadní korespondence má připravit určité 
písemné podklady pro pozdější dialog. Zásadní otázkou k projednání je 
problematika křtu. „Už teď nás ale potěšilo vaše stanovisko, pokud jde o křest 

                                                
154 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis 

holešovického staršovstva seniorátnímu výboru ze dne 1.12.1987 
155 Ibid. 
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nemluvňat; umožňuje nejen rozhovor, nýbrž i soužití v rámci jedné církve.“156 
Výbor proto nadále požaduje podobný biblický průzkum ostatních výše 
zmíněných problematických bodů „učení holešovického sboru“, protože pro ně 
nenachází oporu u reformátorů a jiných teologických klasiků. Hlavním 
důvodem jejich snah je:  

„Na rozhovoru o zmíněných tématech nám záleží zejména též proto, že 
právě náš seniorát je s nimi konfrontován a může otevřít rozhovor 
v časovém předstihu, dříve než se tyto otázky stanou aktuálními jinde. Může 
se tak leccos ujasnit a předejít nepochopení z jedné strany a třeba i 
´dětským nemocem´ ze strany druhé.“157 

Holešovické staršovstvo si ve své odpovědi (dopis 6. 4. 1988) klade 
otazník po smyslu formulování stanovisek k dalším otázkám, zejména ve světle 
v budoucnosti zamýšlených osobních rozhovorů. S dopisem však posílá ukázky 
svého učení formou magnetofonových nahrávek. Co je však důležitější je jejich 
stanovisko k dosavadní korespondenci:  

„Rozumíme Vašim obavám z dětských nemocí, a chceme s Vámi sdílet, 
že i my neustále očekáváme na vedení Ducha svatého a chceme přijímat 
podněty z celé šíře Božího slova. Jsme zajedno v tom, že Duch svatý nás 
nikdy nepovede proti Božímu slovu, které sám inspiroval.“ Pokud jde o 
důrazy „nejde nám o to žít z nějakých novot, nechceme opomíjet to, co znaly 
generace před námi (…) jde nám o Boží království, o probuzení našeho 
národa, ne o reformy učení a církví.158  

Jsou inspirováni svědectvími o Božím jednání v jiných zemích (jmenují 
Jižní Koreu, Indonésii a Argentinu, kde mnozí nacházejí nový život v Kristu, 
uzdravení a vysvobození od démonických svázaností), a vyhlížejí a chtějí být 
otevřeni podobnému Božímu jednání „v našem městě a naší zemi“. 

V tomto kontextu (tedy vyhlížení probuzení) je nutno rozumět jejich 
důrazům- duchovní dary zde nejsou samoúčelně. Holešovičtí přiznávají, že 
jsou v těchto ohledech „v plenkách“, jsou vděčni za každou novou zkušenost 
v této oblasti. Znovu obracejí pozornost na jiné (základní) důrazy jako jistota 
spasení, pokání, odpuštění hříchů, vztah k Božímu Slovu atd., o kterých by se 
sdíleli raději. Bez těchto důrazů nejde hovořit o dalších (těch výborem 
požadovaných). Dopis končí touto nabídkou a konstatováním:  

                                                
156 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis seniorátního 

výboru holešovickému staršovstvu, č.j. 103/88, 8.2.1988 
157 Ibid. 
158 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Dopis 

holešovického staršovstva seniorátnímu výboru, č.j. 310, 6.4.1988 
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„Pokud budete mít zájem, rádi Vám příště napíšeme o tom, co 
považujeme za základní- o vztahu k Pánu Ježíši Kristu a o vztahu k Božímu 
Slovu. Máme za to, že právě v těchto bodech je třeba zvláštní pozornosti, 
abychom viděli jasné Boží pravdy, které viděli reformátoři a od kterých se 
mnozí nezřídka vzdálili.“159 

Zde zřejmě také načas končí i korespondence, jež si kladla za cíl zjistit 
učení a stanoviska holešovického sboru. 

O dalších osudech dialogu se dozvídáme z návrhu holešovického 
staršovstva na konvent v roce 1989 (podán 23. 1. 1989)160. K plánovaným 
osobním rozhovorům (zmiňovaným v posledním dopise seniorátního výboru), 
zejména o křtu, už nedošlo. Nyní, podobně jako v „zamítnutém“ návrhu na 
konvent v roce 1987, se holešovický sbor znovu dožaduje změny církevního 
zřízení v otázce křtu.  

Také v seniorově zprávě pro 44. konvent (18. 3. 1989) je vidět 
nespokojenost se stavem rozhovoru:  

„Dává nám hodně práce alespoň se vzájemně snášet a začít se v klidu 
a bez předsudků poslouchat. (…) V poslední době letniční a charismatický 
proud přináší do sborů uspokojení i znepokojení. (…) Toto rozdílné 
hodnocení je důsledkem toho, že jsme se dosud ani v seniorátě, ani 
v povšechné církvi nedostali k biblickému zhodnocení tohoto proudu. 
Skrovné rozhovory nevedly k žádným výsledkům. Novozákonní 
mnohovrstevnost křesťanského života nás zavazuje k hledání jednoty 
v různosti, jednoty plné lásky, pokoj a snášenlivosti.“161  

Jeden z bratří, dříve (1987) pověřený sestavením komise ke studiu 
charismatického hnutí, zneklidněn vývojem situace, zejména důsledky 
infiltrace „charismatiků“ do jiných sborů, posílá později (16. 2. 1989) 
seniorátnímu výboru svá stanoviska k pentekostálnímu hnutí. Zdá se, že jeho 
hlas je dobrým vyjádřením nálady v církvi (pomineme-li skupinu sympatizantů 
s hnutím). Také v jeho výpovědi vyplouvají na povrh určité základní 
resentimenty:  

„Já sám se netajím tím, že…považuji tyto proudy za cizí těleso v ČCE. 
Návrat k teorii o verbální inspiraci, zdůrazňování náboženské zkušenosti, 
citové rozvlažení a soustředění na nitro, démonologii…vybízející k pálení 
knih a rozlamování gramofonových desek, to považuji za dekadentní jev, 

                                                
159 Ibid. 
160 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, karton č. 20, složka: 44. řádný konvent (přípravný 

materiál),   Návrh Holešovického staršovstva na 44. konvent, 23.1.1989 
161 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, karton č.20, složka: 44. řádný konvent (přípravný 

materiál), Zpráva seniorova pro 44. konvent, 18.3.1989  



 

70 

který přece nemůže být cestou k oživení církve…Mám rád tuto…´svou´ ČCE 
a není mi lhostejno ani to, že je často mdlá, ani to, že místo, aby se poučila 
od otců, hledá pomoc v importu diskutabilních a často i scestných názorů. 
Nemůže mi být jedno, když se tzv. charismatici dívají svrchu na kazatele 
sboru, považují ostatní za méněcenné křesťany, protože podle jejich měřítek 
nejsou prý znovuzrození a nemají Ducha.“162  

Nejcitlivější jsou případy (uvádí ty z vlastní zkušenosti), kdy se tzv. 
charismatici dívají svrchu na kazatele sboru, považují ostatní za méněcenné 
křesťany, protože podle jejich měřítek nejsou prý znovuzrozeni a nemají 
Ducha; kdy se nechtějí podřídit jejich autoritě. Konstatuje, že se takové věci 
dějí tam, kde do sborů infiltrovali tito „probuzenci“, což evidentně nevede 
k budování, nýbrž k rozkladu sborů. Alarmuje, že je s tím třeba něco dělat a 
nakonec dochází k tomuto závěru:  

“Domnívám se, že po pokusech o dialog a vzájemné porozumění se 
nakonec nevyhneme tomu, abychom jim bez zloby a v lásce řekli: ´Milí 
bratři a milé sestry, sami se rozhodněte, zda můžete respektovat to, co věří, 
vyznává a učí tato jedna a dílčí církev českobratrská evangelická anebo 
nemůžete. My se na vás nebudeme zlobit, když najdete místo v jiné dílčí 
církvi. Bude to lepší, než kdybychom spolu zůstávali ve vzájemné nedůvěře a 
napětí. Je nám ovšem líto, že to jinak nejde. Vina je na obou stranách.“163 

Podobně, ale snad o něco „nadějněji“ vyznívá pozdější pastýřský list 
(sepsán 28. 4. 1989), který seniorátní výbor adresoval holešovickému sboru.  
Napomenutí i snaha o udržení jednoty byly zřejmě důležitým motivem 
k sepsání dopisu. Také je vidět, že si vedení církve stále naléhavěji uvědomuje, 
že věci už dále nemohou „zůstat ladem“. V první řadě v dopise zaznívá 
důrazná prosba o odpuštění: 

„Prosíme vás, abyste nám odpustili, že jsme vás nechali tak dlouho a 
tak daleko samotné. Přiznáváme, že jsme si po vzoru tohoto světa říkali, že 
máme dost vlastních starostí a úkolů. Prostě se nám nechtělo nést ještě i 
vás. Je to náš hřích.“164  

Je to však dopis volající holešovické k pokání. Po slovech „uznání“ 
zaznívají konkrétní „obvinění“. Cituji oboje:  

                                                
162 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, karton č. 20 složka: Poradní odbor ekumenický 

(charismatické a letniční hnutí), dopis adresovaný seniorátnímu výboru s přílohou: „Poznámky 
k tzv. probuzeneckým hnutím a k jejich pronikání do sborů ČCE“, 16.2.1989, s. 1-2 

163 Ibid., s. 2 
164 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, „Pastýřský list“ 

seniorátu adresován holešovickému staršovstvu, 28.4.1989, s. 1 
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„Po celé církvi se povídá o vaší víře a opravdovosti, o vašem nadšení i 
početním růstu…Pán Bůh si vás vyvolil, aby na vás ukázal moc Ducha 
svatého. Měli bychom mít všechny důvody, abychom se vámi chlubili a 
děkovali Bohu za vás, jeho služebníky. Ale po celé církvi i mimo ni se 
zároveň mluví o vaší pýše a tvrdosti, o vaší bezohlednosti a vašem klamání. 
Když pak dojde na vaše holá slova a činy, shledáváme, že to tak opravdu je, 
že to není pomluva. Shlédli jste se v obraze, který jste si o sobě utvořili. 
Odmítáte se na sebe a na druhé podívat pravdivě. Říkáte, že chcete 
s druhými mluvit, ale pak mluvíte sami, dlouho a druhé neposloucháte. To 
není rozhovor. Písmo máte stále na jazyku, ale když se vám něco nehodí, na 
Písmo rychle zapomínáte nebo je překrucujete. “165 

Důležitá jsou také slova v závěru, kde zaznívá i snaha zabránit rozdělení, 
přesto je vidět výrazné znepokojení, pokud jde o možnost udržení jednoty:  

„Myslíme na to, abyste byli zachováni pro naši českobratrskou církev 
evangelickou. To je i pro vás to nejlepší. My si však čím dál zřetelněji 
uvědomujeme, že se věci ubírají jiným směrem. Vaše rozcházení s učením a 
řády církve není dobrým znamením.“ 166 

2.9. Vztahy s evangelickou církví ve vzpomínkách Dana 
Drápala: Růst napětí a potřeby holešovického sboru 
Rovněž na situaci uvnitř holešovického sboru, jak je vykreslena ve 

vzpomínkách Dana Drápala, je vidět růst tlaku a s tím spojené hledání řešení:  
„V poslední třetině osmdesátých let narůstalo napětí mezi naším 

sborem a evangelickou církví. Pravda je, že jsme se od praxe běžné 
v evangelické církvi vzdalovali mílovými kroky a že vývoj nepostupoval 
řadou lineární, ale spíše geometrickou.“167 

S přibývajícím počtem lidí vyvstávaly čistě praktické problémy, jejichž 
řešení vyžadovalo změnu církevního zřízení, aby se mohli se svou praxí jaksi 
„vejít“ do řádů církve. O to se holešovické staršovstvo pokoušelo během 
celých osmdesátých let: šlo zejména o pozměňující návrhy, pokud jde o 
problematiku křtu dětí a „překřtívání“, také udílení Večeře Páně. Jako příklad 
si uveďme žádost holešovických, kterou vznesli opakovaně na konventu 
v 1987 a poté i v 1989 roce: 

„Navrhujeme doplnit řád pro kazatele, (…) za větou ´Ordinovaný 
kazatel slouží také svátostmi´ o toto ustanovení: ´Kazatel může z důvodu 

                                                
165 Ibid., s.1 
166 Ibid, s. 2 
167 Dan Drápal, Zlom, s. 12 
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svědomí požádat rodiče, kteří jej žádají o vykonání křtu nemluvněte, aby se 
obrátili na některého z jiných kazatelů. ´“  

Odvolávají se na dřívější usnesení synodu, umožňující rodičům svobodu 
volby, pokud jde o křest dítěte. Stejně tak by onu svobodu měl mít dle jejich 
mínění i kazatel.  

Oba tyto návrhy byly zamítnuty, určitě ne lehkovážně. Tato otázka 
vyvolala v církvi výraznou diskusi. Uznává se:  

„Charismatický proud připomíná význam křtu věřících podle NZ, tlačí 
na naši praxi. Církev musí se křtem něco udělat. Snad první krok: Obnova 
křestních slibů formou co nejméně instituční.“168  

Rychlý růst sboru, nával nově příchozích a jiný ráz sborového života; to 
vše vyžadovalo také větší počet ordinovaných služebníků, kteří by mohli udílet 
svátosti. Ač holešovický sbor dříve nikdy neměl v úmyslu opustit ČCE, začali 
ve staršovstvu (kvůli rostoucímu tlaku a neporozumění s vedením církve) 
uvažovat o jiných variantách, ale ne dříve než v roce 1988. Pokoušeli se také 
jednat s letničními o možnosti „vzájemné cesty“, jednání ovšem ztroskotala. 
Problematická a stále neřešena byla otázka křtu. Měla se řešit na konventu na 
jaře 1989 ustanovením komise; k zdárnému řešení ale nedošlo. Drápal k tomu 
později (11. 5. 1990) poznamenává:  

„Přestože stanoviska byla připravena, nebyla na konventu ani 
přečtena. Je to v podstatě výsledkem nezájmu ostatních sborů o to, co 
zajímá nás; byli jsme pociťováni jako jakési cizorodé těleso, které je nejlépe 
ignorovat v naději, že se snad s časem srovná.“169  

Jelikož otázka křtu byla ve vzájemné diskusi klíčovou, uveďme si na 
tomto místě stanovisko holešovického sboru:  

„Každý má mít jistotu vlastního přesvědčení. Křest nebyl dán církvi 
proto, aby se o něj přela. Netvrdíme, že kdo neabsolvoval vodní křest na 
svou vlastní víru, není křesťan. Jsme však přesvědčeni, že jestli někdo 
rozpoznává, že potřebuje křest jako důsledek svého rozhodnutí přijmout 
Boží milost, náleží se, aby byl pokřtěn. Není to- přinejmenším z jeho, ale ani 
z našeho hlediska- opakování křtu. Křest vskutku je jen jeden.“ 170   

                                                
168 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát, složka: 43. řádný konvent, karton č. 20, Charismatické 

hnutí – co připomíná sborům?, září 1987 
169 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Křesťanská misijní 

společnost,  Bulletin č. 4 (11.5.1990): K odchodu Manin z ČCE, s. 1 
170 Ibid., s. 2 
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V zásadě tedy jde o rozdílné intence v základní eklesiologické otázce. 
Drápal chtěl budovat církev vyznavačskou, kdežto vedení ČCE zůstávalo u 
pojetí lidové církve. 

Dan Drápal dále připomíná jiné oblasti vyvolávající napětí. 
„Kromě nesrovnalostí v jeho osobním životě, které vzbuzovaly v církvi 

pozornost, zde byly ´slavnosti víry´, které vzbuzovaly značný rozruch. Byly 
pořádány ´Místním odborem Kostnické jednoty v Praze 7´. Vyskytly se 
náznaky, že vedení Kostnické jednoty je našimi akcemi značně znepokojeno. 
Předpokládám, že na vedoucí funkcionáře tlačila StB. Kromě toho jsme měli 
několik náznaků, že StB hodlá náš sbor nějak „řešit“, i když mě na výslechy 
od roku 1984 nezvali. Museli jsme se tedy připravovat na eventualitu, že 
budeme z evangelické církve nějak vypuzeni. Nejspíše by došlo k tomu, že 
bych přišel o „státní souhlas“, možná bych mohl přijít i o „církevní“ 
souhlas kvůli svému novému sňatku (ten se nakonec uskutečnil 1. dubna 
1989).“171  

Tyto netradiční „bohoslužby“ byly jistě rušivým elementem, v neposlední 
řadě i pro vyšší návštěvnost ve srovnání s jinými „akcemi“ pořádanými 
ostatními sbory ČCE. Drápal také dává nahlédnout, jak se měly jeho vztahy k 
duchovním  okolních sborů:  

„Zatímco zpočátku jsem se snažil svým kolegům vysvětlovat, co děláme 
a proč to děláme tak, jak to děláme, v poslední třetině osmdesátých let jsem 
se o to již příliš nesnažil. Ne snad proto, že ´by mi za to nestáli .́ Spíše jsem 
měl pocit – a dodnes si myslím, že oprávněný – že o to celkem nestáli oni. 
Ještě důležitější ale bylo, že všichni vedoucí našeho sboru měli plné ruce 
práce s vyučováním nově příchozích. Snažili jsme se budovat prudce 
rostoucí sbor a řešili jsme spoustu problémů, které si noví lidé přinášeli. Na 
nějakou apologetiku prostě nezbýval čas.“172 

Také časté žádosti holešovických o návštěvy hostů ze zahraničí 
vyvolávaly napětí a nelibost v ČCE (v případě zamítnutí na obou stranách). 
Řešení otázek vzniklých díky překotnému růstu sboru hledali holešovičtí u 
„služebníků“ ze zahraničí. Očekávali pomoc v oblastech, ve kterých 
potřebovali praktickou radu a vyučování ze zkušenosti, které nenacházeli 
v řadách „služebníků“ ČCE. (Je otázkou, jestli oprávněně nebo ne). Zamítnutí 
jedné z požadovaných návštěv (listopad 1989) vyvolalo ostrou výměnu názorů: 
Vedení církve vyčítalo, že opomíjejí obdarované lidi z řad církve, kteří by 
ochotně posloužili. Holešovičtí ale nevidí jinou možnost (z důvodu svých 

                                                
171 DRÁPAL Dan, Zlom, s. 17 
172 Ibid., s. 13 
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nevšedních potřeb), než zvát zkušené odborníky ze zahraničí. Postup vedení 
církve si vykládají jako snahu zbrzdit vývoj probuzení a brání se:  

„My nehodláme ustoupit z aktivního zvěstování evangelia našemu 
národu. Přijali jsme jako úkol, abychom pro Pána Ježíše získali co nejvíce 
lidí. Jsme přesvědčeni, že tím ČCE neškodíme…máme však za to, že jsme 
stále více nahlíženi jako cizorodý element, který je potřeba co nejvíce 
omezit.“173  

Toto zamítnutí zřejmě způsobilo definitivní ztrátu trpělivosti na straně 
holešovického sboru a také rozhodnutí věc definitivně dořešit:  

„Prosíme vás, abyste zařadili na pořad jednání Synodní rady 
v nejbližších měsících setkání s naším staršovstvem. Stojíme na křižovatce. 
Potřebujeme v tomto roce vyřešit otázku případné stavby. Potřebujeme 
vyřešit otázku dalšího strukturálního utváření našeho sboru. V minulém 
roce (1989) jsme se dostali do problémů, které nás dříve netížily (únava 
z překotného růstu, vznik nových charismatických společenství v Praze). 
Bylo by dobré, kdybyste si před naším jednáním ujasnili určité otázky: 

1. Zda je dle mínění Synodní rady setrvávání holešovického sboru v ČCE 
vůbec žádoucí. 

2. Jaké jsou příčiny toho, že nejsme přijímáni, a co by se muselo změnit, 
abychom přijímáni byli.“174 

Výsledkem byly rozhovory, které vedly k odchodu „Manin“ z ČCE dne 3. 
6. 1990 a ke vzniku „Křesťanského společenství Maniny“ (původní název: 
„Křesťanská společnost Maniny“). 

2.10. Vznik Křesťanského společenství Praha175 
V této podkapitole mi jako podklad posloužila předloha třetího dílu 

Drápalových vzpomínek s titulem „Zlom“. V zásadě zde jen obšírně cituji nebo 
parafrázuji důležité informace, které místy doplňuji archivním materiálem 
ČCE: 

„Dne 6. února 1989 se konal první rozhovor zástupců holešovického 
sboru se Synodní radou ČCE. Ze strany holešovického sboru se účastnilo 
rozhovorů 11 starších, ze strany Synodní rady byli přítomni synodní kurátor 
(bratr Miloš Lešikar), a další dva bratři (Litomiský a bratr Trusina). Chyběl 
především synodní senior (Josef Hromádka), který byl v tu dobu 
místopředsedou vlády, i jeho zástupce (Pavel Smetana). Rozhovorů se 

                                                
173 ÚA ČCE, AF SR ČCE – Dodatky, Praha-Holešovice 1950- 1983 a 1986-1990, Dopis 

holešovických Synodní radě: Žádost o  setkání se Synodní radou, č.j. 100/90, 9.1.1990, s. 2 
174 Ibid., s. 3 
175 DRÁPAL Dan,  Zlom, s. 30 
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zúčastnili i zástupci seniorátního výboru pražského seniorátu. (Byli to 
senior Bohuslav Otřísal, dále (laičtí) bratři Kocna a Šimek a konečně bratr 
farář Jiří Lejdar.“176 

Toto setkání se uskutečnilo v době, kdy se rozvíjela regionální struktura 
holešovického sboru. „Sbor měl tehdy kolem 400 členů a domácí skupinky 
(přes 40) po celé Praze. Vytvořili 7 regionů, každý má své ministaršovstvo.“177  

Dan Drápal k tomu uvádí: 

„Problémem bylo, že Večeři Páně mohou v ČCE vysluhovat pouze 
„ordinovaní“ služebníci. V ČCE působili laičtí ordinovaní kazatelé; 
ordinace ale byla prakticky vázána na získání dekretu laického kazatele. 
(Existovali laičtí kazatelé, kteří nebyli ordinováni. Ti měli právo kázat, 
nikoli ale vysluhovat svátosti.) Získání tohoto dekretu bylo poměrně 
zdlouhavé. Navrhovali jsme, aby nám synodní rada ordinovala presbytery, 
aniž by tito presbyteři měli dekret laického kazatele. Dle našeho názoru 
nebylo v církevním zřízení ČCE nic, co by tuto možnost vylučovalo.“ 178 

Zásadnějším problémem bylo působení na území jiných sborů:  
„Chtěli jsme se se svými regiony ´vejít´ do církevního zřízení ČCE a 

navrhovali jsme, aby se z regionů staly tzv. ´samostatně hospodařící 
kazatelské stanice´. Ty by ovšem působily v geografické oblasti jiného 
sboru, což se ukázalo jako pro seniorátní výbor i synodní radu nepřijatelné. 
Synodní rada by ovšem akceptovala vznik samostatných nových sborů, a to 
zejména na sídlištích, kde žádné sbory pochopitelně nepůsobily.“179  

Na tomto únorovém jednání se tedy ještě zdálo, že se snad administrativní 
jednotu podaří zachovat. To také dokládá v seniorátním archívu ČCE uložený 
zápis z tohoto setkání, kde je ze vzájemných rozhovorů vidět snahu o 
zachování jednoty. Vedení ČCE si uvědomovalo výsledky „misijního 
obdarování“ holešovických, právě proto by měli zůstat: „V jednom holešovické 
napodobit nemůžeme: mají přírůstky z oblasti mimocírkevní. Proto je dobré, 
aby s námi zůstali pod jednou střechou.“ 180 

Jedním dechem však byli holešovičtí důrazně vyzváni: 

                                                
176 Ibid., s. 30- 31 
177 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Několik poznámek 

z rozhovoru holešovického staršovstva ze zástupci synodní rady a seniorátního výboru 
6.2.1990, s. 1 

178 DRÁPAL Dan , Zlom, s. 30 
179 DRÁPAL Dan, Zlom, s. 31 
180 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Několik poznámek 

z rozhovoru holešovického staršovstva ze zástupci synodní rady a seniorátního výboru 
6.2.1990, s. 2 
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„Můžete-li, zůstaňte, ale nechtějte po ČCE věci nemožné. Regiony 
(kazatelské stanice) jsou věci nemožné.“181 Drápal, podobně jako v dřívějších 
dopisech (výše), vyjadřuje svoje znepokojení nad (zdánlivým) přílišným 
lpěním na církevních řádech ve světle misijní naléhavosti: „Bereme církevní 
řády jako věc služebnou. Jde o záchranu lidí pro věčný život. Otázka učení není 
prvořadá. Původně (jsme) posílali své lidí do okolních sborů, ale teď je jasné, 
že se nemohou zapojit.“182 Rozdělení vnímá jen jako formální či pragmatické. 
Zdá se tedy, že by také rád zůstal v rámci ČCE, snad v trochu rozvolněných 
strukturách. 

Závěrem jednání bylo, že holešovický sbor bude usilovat o získání 
ordinace pro své presbytery „tradiční“ cestou (tedy přes dekret laického 
kazatele). Holešovičtí oznámili i to, že jsou pro pokojný odchod z ČCE. Také 
ČCE smýšlí podobně:  

„Zde vzniká společenství, které nese rysy samostatné církve. Je-li 
Holešovickým tato cesta dána od Pána, nemohou z ní ustoupit a my bychom 
je měli v lásce propustit.“183  

Další schůzka byla naplánována na polovinu dubna, v centru byla věrouka 
a předmětem rozhovorů Písmo sv. v církvi. Východiskem měly být „Zásady 
Českobratrské církve evangelické“, sepsané Prof. J. L. Hromádkou.  

Druhé, dubnové setkání se synodní radou se konalo 17. 4. 1990. 
V rozhovoru se objevil nový prvek: Velké evangelizace se Stevem Ryderem, 
na nichž se holešovický sbor podílel.  

„Tento fenomén byl v naší zemi zcela nový, byl překvapivý a nezvyklý i 
pro nás samotné. Pro některé tradiční křesťany byl zřejmě přímo děsivý. Na 
nějaké věcné projednávání, co je na těchto evangelizacích dobré a co zlé, 
ovšem nedošlo. Hlavní námitka byla, že takového akce ´neodpovídají 
evangelické zbožnosti .́ “184  

Otázka těchto evangelizačních setkání byla probírána i na 26. synodu:  
„Vedle tradičních evangelizačních způsobů se setkáváme s prvky 

charismatickými. (…) Poradní odbor pro evangelizaci považuje za svůj úkol 
udržet kontakt (…) s charismaticky zaměřenými sbory. Většina členů odboru 
s nimi vede ´přejně kritický´ rozhovor. Toužíme po stejném přístupu z druhé 
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strany.(…) Zůstane-li charismatická aktivita v biblickém řečišti, bude 
přínosem.“185  

Také je vidět jisté hledání, jaký postoj k nim zaujmout. Ve změněné 
politické situaci po listopadu 1989 totiž začala evangelizační shromáždění 
nabírat na síle a ČCE si rovněž uvědomovala svoji odpovědnost při oslovení 
národa evangeliem v nové situaci. A tak jsou formulována tato stanoviska: 

„Velká veřejná misijní shromáždění nepatří k pracovním metodám naší 
církve především z vážných teologických důvodů. (…) Sotva budeme v tomto 
směru rozvíjet vlastní evangelizační činnost. Je však vážnou otázkou, zda 
bychom se neměli připojit k dalším evangelickým církvím, které se budou 
pokoušet oslovit veřejnost také službou zahraničních hostů. Není přece 
možné přenechat tuto oblast extrémním křesťanským proudům, které 
s velkou určitostí takové formy evangelizace využívají.“186 

Na tomto druhém setkání se obě strany začaly smiřovat s myšlenkou, že 
rozchod je nevyhnutelný. Jako příčiny rozchodu uvádí Drápal následující: 
otázky věroučné, osobní, organizační.  

„U věroučných otázek jde především o vztah k Písmu a o vodní křest. 
Kupodivu kolem křtu v Duchu svatém tolik napětí nevznikalo, což bylo dáno 
tím, že tato otázka ve Vyznáních, k nimž se ČCE hlásí, ani v církevním 
zřízení není pojednána. Jelikož nebylo žádné oficiální stanovisko, nebylo ani 
co ´překračovat´.“187  

Pokud jde o osobní příčiny, které nejsou v žádném sporu zanedbatelné, 
uvádí Drápal určité rozpaky nad jednáním některých představitelů církevního 
vedení, které by jen těžce dokázal přijímat jako autoritu. „Nicméně ani ty 
osobní důvody nevidím jako hlavní. Kdyby zde byly jenom ony, udělal bych 
mnohem víc pro nějakou domluvu.“188 Jako hlavní vidí problémy organizační, 
týkající se dosavadní struktury holešovického sboru (regiony) a otázku jejich 
„legalizace“. Najít společné řešení v této otázce se nepovedlo.  

Poslední setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 3. května 1990. „Jelikož se 
ukázalo, že naše rozpory jsou nepřekonatelné, schválilo staršovstvo na své 
schůzi 7. května roku 1990 dopis Synodní radě, žádající o ´propuštění 
holešovického sboru z ČCE´.“189 Tento dopis byl schválen jednomyslně. Je 
v něm líčena určitá rekapitulace vývoje vztahu holešovických a zbytku ČCE, 

                                                
185 ÚA ČCE, AF SR, Svazek XXVI. synodu, Tisk č. 7, s. 31- 32 
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popis charakteru sboru a napětí rostoucí v procesu jeho proměn. To vše ústí 
k vysvětlení „potřeby odejít“ a vyjádření nadějí s tím spojených jak rovněž 
uvedení praktických kroků, které za tímto účelem hodlají podniknout.  Na tento 
požadavek holešovických  odpovídá Synodní rada „dopisem na rozloučenou“, 
kde zase naopak vedení ČCE vyjadřuje své stanovisko vůči minulému dění i 
chystanému rozchodu; se zármutkem se „matka“ ČCE loučí se svým „dítětem“. 
(Oba tyto dopisy jsou uvedeny jako příloha 1. a 2. na konci této práce). 

Drápal dále uvádí, že už během května nechal zaregistrovat „Křesťanskou 
společnost Maniny“. Měla velice stručné stanovy, a to zjevně na základě 
dlouholeté negativní zkušenosti s církevní administrativou. Drápal sám 
popisuje svůj postoj k řádům církve takto: 

„Měl jsem dojem (o němž jsem dodnes přesvědčen, že odpovídal 
realitě), že jsme v ČCE naráželi na řadu ustanovení, která kdysi vznikla na 
základě určitého precedentu, ale která v průběhu desetiletí ztratila smysl, 
nicméně zůstala součástí stanov ČCE. Toužili jsme po tom, aby církev byla 
vedena Duchem svatým a aby nebyla zbytečně sešněrována různými 
zbytečnými ustanoveními.“190  

Co se týká procesu rozchodu, dále vysvětluje:  
„V průběhu května 1990 lidé také postupně podepisovali přihlášky do 

nově vznikající „Křesťanské společnosti Maniny“. Právně holešovický sbor 
v té době existoval nějakou dobu jako sbor ČCE Praha 7 – Holešovice a 
Křesťanská společnost Maniny.“191 

Drápal také přiznává své obavy v otázce, jaký výsledek přinese jejich 
brzký odchod z ČCE, pokud jde o jednotu sboru a členství v něm: 

„Náš sbor měl tehdy na 500 členů. Počítal jsem s tím, že určitá část 
sboru bude chtít zůstat v ČCE. Nakonec jich bylo jen asi dvacet, mnohem 
méně, než jsem předpokládal. Zato se stala jiná věc, s níž jsem naopak 
vůbec nepočítal. Asi osmdesát členů se nám ztratilo – nezůstali v ČCE, ale 
ani nevstoupili do ´Křesťanské společnosti Maniny .́ Mnohdy to bylo 
v důsledku zvlažnění; někteří lidé měli vůči sboru nějakou námitku a část 
z nich vstoupila do nějakého jiného evangelikálního sboru.“192 

Jako tečku za celým procesem rozchodu můžeme považovat sborové 
setkání holešovického sboru, k němuž Drápal poznamenává: 

 „V neděli 3. června se konalo v Kulturním sále Dopravních podniků na 
Vltavské celosborové shromáždění, které odchod sboru z ČCE zpečetilo. Na 
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tomto shromáždění byl přítomen i představitel seniorátního výboru bratr 
Jiří Lejdar (jinak farář ČCE Strašnice), který shromáždění rovněž oslovil.“ 

Po tomto rozhodnutí vydat se vlastní cestou přišlo na řadu řešení mnoha 
praktických problémů sborového života. Nejzávažnější v prvních měsících byla 
otázka místa pro setkání sboru a konání bohoslužeb:  

„Po odchodu z evangelické církve jsme museli definitivně opustit 
prostory libeňského sboru a začali jsme se scházet v Kulturním domě na 
Vltavské. Naše celosborová shromáždění se už nikdy do církevních prostor 
nevrátila – až do chvíle, kdy se sbor začal scházet ve vlastních prostorách 
v budově, kterou sbor zakoupil nedaleko metra Palmovka v ulici Na 
žertvách, kde sídlí dodnes.“193 

Zde začíná nová kapitola v životě holešovického společenství, období 
mnoha změn a hledání vlastní cesty v nové situaci – vlastní samostatnosti i v 
nové politické svobodě po listopadu 1989 roku. Zde také končí námi sledované 
období.  

Závěr 
Závěrem se ve světle v úvodu nadnesených otázek pokusím zhodnotit 

interakci charismatického hnutí, zastoupeného holešovickým sborem, 
s tradičním prostředím Českobratrské církve evangelické. V textu výše jsme 
viděli tlak a pnutí, které charismatici uvnitř církve vytvářeli, jak rovněž způsob, 
jakým se ČCE s ním vyrovnávala. Zdá se, že ojediněle zaznívaly hlasy 
jednoznačně vybízející k zachování jednoty a úsilí o vzájemné soužití. Byly 
ovšem i takové, které od začátku hnutí nepřály a nepokrytě přiznávaly, že by 
bylo dobré jej umlčet. To se ukázalo i na spolupráci s StB, kde se projevily obě 
skupiny – sympatizanti i odpůrci hnutí.  

Sledovali jsme různé peripetie vzájemného vztahu a určité vzájemné 
hledání řešení, které nakonec vyústilo v rozhodnutí o rozchodu obou „aktérů“. 
Šlo zde nepochybně o důležitou událost (a změnu) pro obě strany; určité 
trauma pro mateřskou církev propouštějící po vnitřním zápase své 
„nezvládnutelné“ dítě, a samozřejmě zejména v případě holešovických se jedná 
o zahájení nové, samostatné životní cesty.  

Nabízí se zde určitě otázka, jestli k rozdělení muselo nutně dojít a zda bylo 
dobré, že se tak stalo. Existují totiž případy, kdy tradiční církve byly schopny 
obejmout v sobě přítomné (a působící) charismatické skupiny, a to zřejmě 
k prospěchu a radosti „obou stran“. Příkladem velkého přínosu pro život církve 
může být (v první části práce zmíněná) charismatická obnova, která uvnitř 
katolické církve přináší dobré ovoce.  
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Situace každé církve poznamenané charismatickým hnutím je jiná a tudíž 
se nedá najít žádná šablona pro hodnocení možnosti a také „žádoucnosti“ 
vzájemného soužití. V případě Českobratrské církve evangelické, jak jsme 
viděli, došlo k tomu, že nedokázala do svých struktur pojmout nový proud, jak 
ani „využít“ k dobru věci podněty hnutím nesené. Důležité je stále 
zdůrazňovat, že chyba byla na obou stranách. Holešovičtí, nositelé změny, jako 
první jednali často netrpělivě, vystupovali suverénně a sebejistě, neústupně 
hájili svá absolutní stanoviska a z této pozice pohlíželi shora na ostatní sbory 
ČCE a jejich členy. Nadšení a s tím spojené „misijní“ působení jejich členů 
(většinou nově obrácených) uvnitř jiných sborů vyvolalo ostrou negativní 
reakci. Mnohdy docházelo k rozkolu a potažmo k prevenci proti rozkladu sborů 
různými opatřeními proti charismatikům.  

Další vážnou oblastí, kde se (zdá se) oprávněně snášela kritika, bylo jejich 
nepokryté pohrdání tradicí. Snaha se odříznout od všech tradic, považování 
mnohého z církevní praxe (liturgii, nakonec i teologii) za něco nepotřebného, 
nebo za přežitek. Tento postoj mohl být vnímán jako urážka: pohrdání vším, co 
ČCE je a čím byla. Zřejmě zde chybělo porozumění tomu, že ČCE není a ani 
nechce být církví charismatickou a tudíž jakýkoli tlak či snaha ji nějak 
„předělat“ tímto směrem se musí zákonitě setkat nejen s nezdarem, ale i 
s jasným odporem. Protagonisté charismatického hnutí snad měli (při 
zachování respektu k tradici) spíše hledat cestu k „okořenění“ církve tím 
nejlepším, co hnutí sebou nese (tedy právě jeho spiritualitou, důrazem na moc a 
přítomnost Ducha svatého), než si klást vysoké nároky změny „od základů“ 
bez respektu k jakýmkoli církevním řádům a strukturám. Tímto svým 
necitlivým vystupováním určitě provokovali k hněvu; právě zde je také možné 
hledat chybu na straně ČCE: její „emoční“ reakci či odpovědi na dráždivé 
vystupování „mladých ve víře“.  

Církev ČCE na výše zmíněné problémy reagovala tak, že se vesměs 
s charismatiky „odmítala bavit“ nebo je odbývala administrativní cestou. Byly 
samozřejmě i pokusy o dialog a porozumění, převážila ale zřejmě vzájemná 
nevraživost a averze vůči charismatickému hnutí, kterou ČCE nabyla díky 
negativním zkušenostem s hnutím v jeho počátcích. Určitý projev zájmu a 
uznání ze strany ČCE (hodnotící charismatického hnutí jako v mnohém 
inspirativní a přínosné) v počátcích „probuzení“, spolu s citlivým poukázáním 
na chyby, mohla v mnohém pozitivně ovlivnit další vývoj vzájemných vztahů.  

Nicméně počáteční ignorace napomohla k nárůstu příkopu odcizení a 
pozdější snaha situaci řešit (jak jsme viděli až v roce 1987) už nedokázala 
zabránit pozdějšímu rozchodu. Na základě působení a rázu života 
holešovického společenství uvnitř církve ČCE jsme viděli, že toto déle zrající 
rozhodnutí o propuštění Manin z ČCE bylo oběma stranami nakonec vnímáno 
jako nezbytné řešení, přinášející uvolnění (oběma stranami) neúnosně 
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vnímaného tlaku. Vedení církve ovšem poznamenalo, že ač bylo toto řešení, 
zdá se, nevyhnutelné, chápalo jej jako újmu, kterou si obě strany způsobují, 
zmaření potenciální spolupráce, která mohla přinést dobré ovoce.  

Možnost samostatné existence po pádu totality byla holešovickými vítána 
jako dobré řešení stávající situace. Je ale zřejmé, že se jednalo o bolavou 
událost, která poznamenala obě strany. Dělení církve je vždy ránou na těle, 
které by mělo prokazovat jednotu. Stejně tak i z pozice vnějšího pozorovatele 
je skandální vidět tříštění církve. Mnohdy je slyšet námitky, že jde o nedostatek 
dobré vůle i tolerance nezbytné k vzájemnému soužití údů církve. To není 
dobré svědectví okolnímu světu.  

 Důležité jsou rovněž otázky po přínosu charismatického hnutí – přineslo 
nějaké oživení do církve? Oživení, které je základním „předsevzetím“ 
charismatického hnutí?  

Velkým přínosem, jak jsme viděli bylo oživení teologické debaty, 
teologické tříbení. Církev byla nucena znovu důkladně promýšlet dílčí 
teologická témata, teoretická i ta ryze praktická. Stále znovu a výrazně byl 
církvi hnutím připomínán důraz na moc a přítomnost Ducha svatého, důležitost 
osobního vztahu s Ježíšem Kristem, pěstování osobní zbožnosti s důrazem na 
důležitost četby Písma atd. Rostoucí, misijně (i v sociální práci) aktivní sbor se 
značnou finanční obětavostí byl hádankou, ale svým způsobem možná i 
rušivým elementem, který čeřil stojaté vody církve nucené (a ochromené) 
k pasivitě vnějším tlakem režimu socialistického Československa. 

A jak reagovala církev? Jistě oprávněnými a správnými byly v rámci 
pražského seniorátu podniknuté kroky k „prošetření“ teologie i praxe 
holešovických. Správná byla jejich poslušnost povolání chránit církev před 
bludným učením a praxí a tím předejít rozkolům a svodům, které přicházejí. 
Také pozdější sebereflexe ve světle hnutím nesených důrazů ukázala, že církev 
začala brát hnutí vážně a chtěla hledat pozitiva, naslouchat mu a 
nepřeslechnout hlas Ducha svatého, který mohl církvi skrze hnutí připomínat ty 
opomíjené oblasti jejího učení a života. 

Také v rámci shrnutí je při hodnocení znovu třeba připomenout základní 
oblast, na kterou naráží a vůči které se charismatické hnutí vymezuje: Předně, 
ze zpráv a vzpomínek Dana Drápala je vidět důrazy na misii a naléhavost 
evangelizace, ve spojení s počáteční snahou být požehnáním a oslovit zbytek 
církve. Nutno zmínit i jejich vnímání církve ČCE jako vyčpělého a teologicky 
rozbředlého náboženského útvaru. Jde tedy v mnoha obměnách o podstatu věci 
– být elementem oživení uvnitř domněle mrtvé (spící?) církve. Také v bulletinu 
z dob procesu rozchodu vysvítá podobné hodnocení. Po vyjádření vděčnosti 
ČCE za snahu o porozumění holešovickým a projevovanou trpělivost (po 
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dlouhá léta, kdy je musela uvnitř sebe snášet) a laskavost při procesu rozchodu 
Drápal konstatuje následující:  

„A přece jsem přesvědčen, že ČCE zhruba před pěti či sedmi lety 
přehodila výhybky nesprávným směrem a že odmítla Boží zavolání. Že 
přeslechla pozvání k větší misijní účinnosti a k tomu, aby se stala tím 
městem na hoře ležícím, které do daleka svítí všem hledajícím.“ 194  

Tato slova dobře vystihují základní přesvědčení holešovických o zbytku 
církve a dala by se považovat za trvalý a podstatný rys, kterým se vymezují od 
zbytku církve, kritizované za svou misijní pasivitu. Bylo by hezké, kdyby 
Drápalův ideál z dob začátků probuzení – tedy misijní aktivita všech 
společenství a s tím spojený členský nárůst dalších sborů ČCE - vešel ve 
skutek. Ovšem věci se nikdy nemají černobíle. Určitě je potřeba brát vážně 
Ježíšova slova vybízející k misii a evangelizaci. Ale je potřeba reflektovat co to 
v praxi v důsledku znamená. Důvodem nedorozumění v této otázce bylo jiné 
pojetí misie, jinak chápána praxe. Je otázkou, jak výše zmíněná tvrdost a 
elitářství odrážejí lásku a pokoru, jež jsou jádrem evangelia, které má být 
hlásáno. Misie byla důležitým problémem nedorozumění, důvodem, pro který 
se obě strany vzájemně „neslyšely“. Je zřejmě pravdou, že ČCE misii 
v podstatě prvoplánovitě „moc neřešila“ (otázky co je misie a zda ji konat či 
nikoli), což byla jedna strana problému. 

Druhou stranou byla jednostranně (či vyhroceně) pojatá misie formou 
různých akcí (pouliční evangelizace, návštěvy bytů po vzoru Svědků 
Jehovových), které byly cizí našemu kulturnímu prostředí i zvyklostem ČCE. 
Do určité míry je možné toto hodnocení chápat jako alibi ze strany ČCE, proč 
misii nedělat; přesto ale určitě není vhodné nátlakové, manipulativní 
zvěstování „za každou cenu“, jak praxi holešovických ČCE vnímala. Viděli 
jsme také určité výstřednosti a přehmaty holešovických v době růstu a změn 
jejich obecenství, které byly mateřskou církví rozpoznány a které způsobily, že 
se od důrazů hnutím nesených distancovala a varovala členy svých sborů.  

Zdá se, že spíše docházelo k „míjení“, kdy kvůli prudkosti a netrpělivosti 
(a také oslabené schopnosti naslouchat kvůli zahlcení vlastními důrazy) 
holešovických na jedné straně a určité nedůvěřivosti a neochotě ke změnám 
(skepse ještě před zahájením rozhovorů) na straně ČCE se nepovedlo dojít k 
pochopení, které by mohlo vést k vzájemnému obohacování a vzájemné 
spolupráci. Jak jsme viděli, koncem osmdesátých let tato vzájemná 
neschopnost (či spíše neúčinnost) komunikace jen rozšiřovala příkop 
nedorozumění mezi oběma stranami, který zřejmě logicky a tedy snad i 
nevyhnutelně vedl k rozchodu. 

                                                
194 ÚA ČCE, AF Pražský seniorát ČCE (1907) 1919-1991, karton č. 77, Křesťanská misijní 

společnost,  Bulletin č. 4 (11.5.1990): K odchodu Manin z ČCE, s. 2 
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Ač byli holešovičtí „problémem“ již dříve, výraznější zájem zbytku 
církve, jak jsme viděli, lze spatřovat až v roce 1987. Dalo by se namítnout, že 
církev nějak zaspala, že kdyby se věci začaly řešit dříve, mohlo by se 
mnohému předejít a využít příležitosti osmdesátých let (viděno optikou Dana 
Drápala) k růstu církve. Koncem osmdesátých let, v době zvýšeného zájmu už 
byli charismatici, zdá se „daleko“ – jejich praxe sborového života se výrazně 
lišila od praxe běžné ve zbytku ČCE.  

Dále také ztratili naději, že by se ještě dalo věci se zbytkem církve nějak 
rozumně „vykomunikovat“, jednak byli plně zaměstnáni životem sboru, svou 
misijní činností, od níž se nechtějí nechat odvést tím, že by se „zbytečně 
zaplétali“ do rozsáhlých teologických rozprav. Odtud neochota a netrpělivost 
v rozhovorech. Z Drápalových vzpomínek je „slyšet“ určitý povzdech nad 
oním „míjením“: počáteční „nezájem“ v dobách nadějí viděných v možnosti 
oživení pro zbytek církve (počátky „probuzení“), jak rovněž neschopnost si 
porozumět později. Jak už bylo uvedeno v citaci výše: chyba byla na obou 
stranách. 

 V textech, které zmiňují rozchod holešovického sboru se zbytkem ČCE, 
je vidět, že se jednalo o pokojný odchod. Jednání určitě proběhla korektně, 
snad i v pokojném duchu. Navzdory vzájemným šrámům a vší neshodě v učení 
i praxi (a s tím spojenými přehmaty na obou stranách) je možné přínos hnutí 
spatřovat v zdůraznění biblické výzvy k hlásání Božího slova a potažmo 
(navzdory vší lidské nedokonalosti) v osobě každého nově obráceného člena 
církve, ať už z období vzájemné cesty do roku 1990, nebo z pozdějších dob 
samostatného života Křesťanského společenství. 
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Přílohy 
 
I. Dopis Synodní radě se žádostí o propuštění z ČCE 
 

V Praze dne 7. května 1990 
Vážení bratři, 
pokoj vám a milost od našeho Pána Ježíše Krista! 
 Na základě předchozích jednání (naposledy ve čtvrtek 3. května t. r.) se 

na vás nyní obracíme písemně se žádostí o propuštění holešovického sboru 
z ČCE. 

 Jak je známo, zakouší náš sbor zhruba od roku 1981 probuzení spojené 
se značným přílivem nových členů. Účast na nedělních shromážděních stoupla 
z průměru 29 v roce 1977 na 234 v loňském roce. Počet lidí aktivně se 
účastnících sborového života se zhruba zdvanáctinásobil (ze cca 45 na 550, 
počítáme-li děti). Největší příliv jsme zaznamenali mezi mladými lidmi 
z nevěřících rodin.  

 Tato situace nás nutila k promýšlení otázky křtu a jeho smyslu pro život 
člověka. Dospěli jsme postupně k přesvědčení, že křest je lidskou odpovědí na 
Boží milost, tedy že předpokládá pokání a víru křtěného. Tím jsme se postupně 
ocitali mimo běžné pojetí křtu v ČCE.  

 Vzhledem k tomu, že se postupně proměňoval ráz našich shromáždění, 
objevovalo se napětí mezi jinými členy církve a námi. Bylo nesnadné se s tím 
vyrovnávat, protože velice zřídka měly námitky věcný řád a byly adresovány 
nám. Snažili jsme se pokud možno vyhýbat potenciálním střetům a fyzickou i 
materiální obětavostí dávat najevo svou loajalitu s ČCE (duchovní služba, až 
na určité výjimky, nebyla vítána). 

 Jak sbor postupně rostl, objevovaly se i prostorové problémy. Ochota 
libeňského sboru zapůjčit nám své místnosti na čas naším problémům ulevila. 
Jak se postupně mladí lidé ženili a vdávaly, jak se nám rodily děti, stával se 
sbor méně pohyblivým. Některé rodiny trávily po hodině v dopravních 
prostředcích cestou tam i zpět. Z těchto důvodů začaly existovat jednak domácí 
skupinky, jednak regionální shromáždění v různých částech Prahy. Celý sbor je 
nyní rozdělen na 7 regionů (Praha 1 + 7, Praha 5, Praha 5 + 6 + Kladno, Praha 
8 + 9, Praha 10 a část Prahy 4, Krč + Písnice + Novodvorská, Nusle + Podolí + 
Nové Město + Vinohrady + Vršovice). Každý z těchto regionů má své vedení, 
jakési ministaršovstvo, a svá vlastní shromáždění jednou či dvakrát do měsíce. 
A touhu, aby v něm mohla být vysluhována Večeře Páně.  

 Je nám kladena otázka, proč nemohou ti lidé chodit do sborů, které již 
v příslušných lokalitách existují? Můžeme odpovědět protiotázkou: Proč je ty 
sbory nezískaly pro Krista, když to k nim mají blíž? Faktem zůstává, že ti lidé 
přišli k Pánu Ježíši v našem obecenství, zvykli si na určitý způsob života v něm 
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a nezaintegrovali by se do existujících sborů ČCE. O důvodech jsme již 
hovořili a máme za to, že by bylo užitečné o nich hovořit i dále, ale nemá 
smysl je rozvádět v tomto dopise.  

 Tak postupně došlo k tomu, že zde vyrostla církev v církvi. Organizační 
rámec – struktury ČCE – nám další růst neumožňují a třecí plochy by se spíše 
zvětšovaly. Cestu k dosažení ordinace považujeme za velmi zdlouhavou a 
kromě toho nejsme přesvědčeni, že člověk by měl být laickým kazatelem, aby 
měl právo vysluhovat Večeři Páně.  

 Soudíme proto, že nám bude lépe mimo rámec ČCE. Jsme zodpovědní 
za dary, které nám Pán dal, a za lidi, jež nám svěřil. V žádném případě si 
nemyslíme, že jsme jediní, kteří poznali pravdu, a že ostatní sbory by se měly 
úplně přizpůsobit nám. Pokud chceme jít samostatně, pak neodcházíme 
s nějakým bouchnutím dveřmi a s odsuzováním ČCE, ale ve vědomí, že mimo 
její rámec budeme moci lépe sloužit Pánu Ježíši Kristu. Předpokládáme, že 
napětí poleví a že snad bude možné vést o celé řadě otázek smysluplný dialog.  

 Jsme ČCE vděčni za to, že nás ve svých řadách po léta trpěla, budeme 
se upřímně modlit za její požehnání a současně vás také o požehnání prosíme.  

 Na 3. června (15:30) jsme svolali mimořádné sborové shromáždění, kde 
by se mělo definitivně rozhodnout, chce-li určitá část sboru zůstat v rámci 
ČCE. Zveme vás na toto shromáždění. Koná se v Kulturním domě Dopravních 
podniků, stanice metra Vltavská. Předpokládáme, že podle poměru členů 
rozdělíme sborový účet a dohodneme se s vámi o dalším používání místností, 
které má sbor v pronájmu od OPBH (jedná se o místnosti Na Maninách 20 a 
farní byt na ulici Dukelských hrdinů 24). 

 Předpokládáme, že náš sbor – či jeho podstatná část – bude do 
schválení nového církevního zákona existovat právně jako společnost s názvem 
„Křesťanské společenství Maniny“. To je rozhodnutí všech starších. Tak 
budeme moci mít právní subjektivitu v mezidobí do vydání nového církevního 
zákona. 

S bratrským pozdravem  
staršovstvo sboru 
Václav Rohan, kurátor   Dan Drápal, vikář 
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II. Odpověď Synodní rady ČCE 
 
V Praze dne 31. května 1990 
 
Vážení bratři a sestry, 
obracíte se na synodní radu s žádostí, abychom Vás propustili ze svazku 

naší církve. Jde o bezprecedentní událost, se kterou naše církevní řády 
nepočítají. Protože však Vaše rozhodnutí je důsledkem dlouhého procesu 
krystalizace uvnitř holešovického sboru i uprostřed společenství naší církve, 
nezbývá nám než Vaše sdělení vzít s politováním na vědomí, s prosbou, aby 
byla dána každému zapsanému členu holešovického sboru příležitost svobodně 
se rozhodnout, zda odejde či zůstane.  

 Své rozhodnutí zdůvodňujete především tak, že mimo rámec naší církve 
budete moci lépe sloužit Pánu Ježíši Kristu. Dobře rozumíme tomu, že 
společenství, které nevyrostlo z tradiční podoby církve, nýbrž se formovalo 
misijní službou především mezi mladými lidmi z nevěřících rodin, nemohlo 
mít docela stejnou podobu, jako naše tradiční sbory, v nichž se vyvinuly 
liturgické formy, které svazují přítomnost církve s její hlubokou minulostí i 
s širokým ekumenickým společenstvím křesťanů. To samo o sobě by ovšem 
nebylo důvodem k tomu, abyste utvářeli struktury nezávislé na současné 
podobě Českobratrské církve evangelické. Rozhodnutí jít samostatnou cestou 
rostlo z dvojího: 

1. Především z problému, jak se vyrovnat se křtem nemluvňat, který byl 
udělen mnoha mladým členům Vašeho společenství a kteří nyní toužili po 
vyznavačském křtu. Křest dospělých v naší církvi není sám o sobě žádným 
problémem a je běžně udělen těm, kteří dosud nebyli pokřtěni. Stáli jste před 
otázkou, zda platí křest nemluvněte, které není schopné učinit jasné vyznání 
víry. Tedy před otázkou, která není nijak nová, kterou si kladli pravděpodobně 
již křesťané prvních generací, zvlášť tam, kde se ještě nevytratil význam 
obřízky – znamení příslušnosti ke Staré smlouvě. Toto napětí, které není 
schopna církev dořešit, napětí mezi svrchovanou milostí Kristovy oběti a mezi 
aktem rozhodnutí, provází církev po celé její dějiny. A snad právě ono je 
zdrojem „semper reformanda“, procesu, který trvale provází Kristovu církev. 
Chceme při tom Vás ujistit, že jsme přesvědčeni, že jsou stejně závažné 
důvody pro křest dětí jako pro křest dospělých. Nejen na základě přímých 
dokladů, kterých je více, než si běžně členové uvědomují. Ale především na 
základě samotné podstaty Kristovy milosti, která je jedinečně vyjádřena v řadě 
Kristových podobenství a vrcholně v podobenství o Marnotratném synu. 
„Mrtvý“ se vrací domů. A přece je přijat jako milovaný syn a to ne na základě 
vyznání vin, ale jen proto, že ho otec nepřestal milovat. Není nakonec i řada 
mladých lidí, v dětství pokřtěných, vyrostlých však mimo církev, kteří byli 
osloveni Evangeliem, nejhlubším důkazem, že nepřestali být dětmi Otce, že 
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jejich prvorozenství platí, protože je darováno a ne získáno? Nechceme však 
nyní otvírat rozhovor, který nikdy beze zbytku na této zemi nebude ukončen. 
Chceme jen ukázat, že při vzájemném naslouchání by mohla být obohacena 
celá církev Páně.  
2. Ten druhý problém vidíme v pastýřské péči o ty, kteří byli získáni pro 
Krista. Nemohli a nechtěli jste je svěřit našim sborům jistě ne proto, že by byli 
právě Vámi získáni, i když rozumíme, že duchovní rodiče jsou se svými 
duchovními dětmi spojeni zvláštním poutem a cítí za ně mimořádnou 
zodpovědnost. To by apoštolové do sborů prvotní církve nemohli přivést nové 
konvertity. Nejsme přece kongregačním společenstvím, ale církví, která 
vzájemně spolupracuje, kde členové jednoho sboru jsou současně členy celé 
církve a mohou najít v kterémkoliv sboru svůj duchovní domov. Problém 
nevidíme ani v tom, že byste pochybovali o odpovědnosti mnoha našich 
kazatelů a presbyterů sborů. To, co vás vedlo k samostatné, nezávislé péči o 
obrácené, byla zacílená příprava k další zkušenosti, kterou nazýváte křest 
Duchem svatým. A v tomto bodě se opravdu církev ve své většině s Vámi 
rozchází. My jsme na základě Písma dospěli k takovému závěru, že kdo je 
křtem a vírou vštípen do církve – těla Kristova - , má podíl na Duchu svatém, 
který byl církvi o Letnicích darován jednou provždy právě tak, jako je 
neopakovatelná Kristova oběť a jeho vzkříšení. Tak tomu učíme ve sborech a 
povzbuzujeme členy církve, aby za Ducha svatého děkovali, jemu se otvírali, 
rozpoznávali svěřené duchovní dary a za další potřebné v budování církve 
prosili. Základním znamením přítomnosti Ducha svatého por nás není 
glosolalie, ale život z opravdové Kristovy lásky, která umožňuje jednotu církve 
v rozmanitosti a která překonává napětí přirozeně vznikající mezi námi lidmi. 
Toto vyučování v církvi přirozeně narušovalo proces, který Vaše pochopení 
Písma sledovalo. A tak Vám připadalo, že jste mezi námi nenašli dost duchovní 
hloubky a příležitostí k rozvinutí služby. Je nám to velice líto a domníváme se, 
že Vaše rozhodnutí bude ke ztrátě obou stran a především bude příčinou 
k znevěrohodnění misijní služby lidu Páně. Loučíme se s Vámi tak, jako se 
loučí matka s dětmi, které se rozhodly opustit domov a jít svou vlastní cestou. 
Jsou chvíle v životech jednotlivců i společenství, kdy není možno už nic jiného 
než povědět „s Bohem“. Takovýto rozchod ovšem znamená nové dělení církve, 
a to je vždycky dokladem hříchu, obvykle na jedné i na druhé straně.  Co se 
nyní jeví jako usnadnění budoucí cesty, může se stát začátkem nových a 
větších nesnází. Poroučíme Vás do Boží milostivé ochrany a svěřujeme Vás 
jeho péči. Přejeme Vám pak, abyste došli hlubší pravdy, kterou naši otcové 
viděli v ospravedlňující milosti Kristově, na kterou má a smí hříšný člověk 
s hlubokou důvěrou spolehnout. Přejeme Vám, aby byly rozmnoženy mezi 
Vámi dary misie mezi nevěřícími a bylo Vám dáno přivádět je k živému 
Kristu. A přes všechnu bolest Vám vyprošujeme, aby Bůh žehnal Vaší cestě.  
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Na začátku jsme psali, že s podobným případem odchodu celého sboru 
církev ve svých řádech nepočítá. Počítá však s možností návratu těch, kteří 
odešli. Naše církev je církví, která dveře nezavře. A která dovede čekat 
v naději, že se Boží děti jistě vrátí.  

 
S bratrskými pozdravy jménem celé církve Vaše synodní rada. 


