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Článek je zkrácená a přepracovaná verze studie, která vyšla polsky pod názvem Etyczne 
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Auutor působí na katedře filosofie Univerzity Stefana Wyszinského, vydal víc publikací, na 
internetu je k tomuto tématu od něho „Is Pentecostalization the New reformation? The 
Causes and Consequences of the Contemporary Pentecostalization of Christianity „,  2017- z 
této práce vkládám do článku poznámky a  úryvky v závorce  a označené jako IP= zkratka 
začátku názvu.

  Vlastní poznámky překladatele jsou kurzívou v závorce.  

Zvýraznění textu přidáno překladatelem.

1. Úvod

V posledních letech se  stále více rozšiřuje v Evropě a v celém světě  tzv. pentekostalizace 
křesťanství.  Pentekostalizace, zletničnění anebo charismatizace  křesťanství znamená 
extrémně rychlý nárůst různých druhů letničních společenství a současně celosvětový proces
pozvolné proměny mnoha jiných křesťanských konfesí  do univerzální formy charismatického
křesťanství.  Jako výsledek tohoto procesu pozorujeme  na bázi tradičních křesťanských církví
vznik nových společenství, náboženských společností a sekt  s letničním nebo 
charismatickým charakterem  především v Africe, jižní Americe a Asii, ale také v severní 
Americe a v Evropě.

          Proces hluboké proměny na rovině kázaného učení a praktických forem náboženského 
života existuje také uvnitř tradičních křesťanských církví. Takto chápaná pentekostalizace 
dnes zasahuje katolickou církev na celém světě a také většinu protestantských konfesí 
(anglikánství, luteránství, episkopální společenství, metodisty a baptisty , i tzv. svobodné 
církve- free churches atd.) Zdá se, že problém pentekostalizace  a charismatické obnovy- 
zvláště na doktrinální rovině- se nejméně dotýká ortodoxního křesťanství, které se snaží 
střežit tradici s  maximální věrností. (IP : V r. 2013 vydala mladá americká teoložka Ashley 
Neil Smith,  s doktorátem z evangelikálního semináře, knihu“ Pentekostální reformace. Ticho 
před bouří“…V r. 2017 J. F. Goméz, vedoucí západní sekce Papežské rady pro jednotu  uvedl 
v L´Osservatore Romano, že „ pentekostalizace křesťanství je faktem“. Tentýž autor v r. 2007 
uveřejnil Uzdravení pro letniční a pro katolíky- český překlad na kapucini.cz)

Poznámka v článku pod čarou: 12. 3.2015 vydala polská biskupská konference dekret k zákazu tzv. 
vrátkové zpovědi (gateway))  a k praxi zpytování svědomí  dle koncepce vrátek  pro zlého ducha. Tato
zvláštní náboženská praxe, typická  pro mentalitu černého kontinentu, která se opírá o africkou 
antropologii a kosmologii, upomíná na africkou představu o existenci duchů a jejich moci nad lidským
životem.  (( z IP. zlí duchové vniknou do našich životů při poslechu rockové hudby, při tetování nebo 
četbě Harryho Pottera)). Je to bez pochyby jeden z mnoha příkladů moderní pentekostalizace 



křesťanství. V posledních letech se rozšířila  tato nová forma vysluhování svátosti smíření a zpytování 
svědomí  v mnoha katolických kruzích v Polsku. (téhož roku byl vydán dekret polské biskupské 
konference ohledně uzdravování rodových kořenů, mezigeneračního uzdravování.)

            Tématu charismatizace křesťanství  se věnuje v mnoha zemích stále více  publikací, 
výzkumných projektů a vědeckých konferencí, které se snaží diagnostikovat tyto fenomény.  
Objasnění   těchto velmi komplexních a vícedimenzionálních procesů pentekostalizace  
vyžaduje interdisciplinární přístup. K tomu je nutná i diagnóza sociologického a kulturního 
charakteru. Při hluboké analýze těchto fenoménů  nesmějí chybět ani poznatky z vědeckých 
disciplín jako z náboženské filozofie, antropologie, teorie poznání, etnografie a folkloristiky, 
teologie etiky atd. V této studii budou prezentovány především některé etické aspekty 
těchto fenoménů.  Takovému druhu analýzy musí předcházet  pozorování z hraniční oblasti 
sociologie, filozofie, náboženství a teologie, která představují nutnou bázi  pro to, abychom 
mohli  uchopit etické důsledky charismatizace křesťanství. Bez takovéto prezentace 
fenoménů pentekostalizace  by byla samotná analýza jejích etických aspektů  prakticky 
nesrozumitelná a vlastně  by  visela ve vzduchoprázdnu.

2. Současné proměny křesťanství

Na začátku třetího tisíciletí   se stále znovu a znovu  objevují otázky filozofické a teologické 
povahy  křesťanství. V mnoha oblastech se pokoušíme znovu uchopit jeho povahu   
v kontextu dialogu s jinými náboženstvími a ve sporu se sekulárním ev. ateistickým obrazem 
světa a člověka. Co je dnes skutečně křesťanské a co ne?  Jak křesťanské poselství utváří 
sociální závazky? Můžeme hovořit o specificky křesťanských prvcích morálky? Co jsou 
křesťanské inspirace v etice?

             Na podzim r. 1942 se v jednom filosofickém časopise v Itálii objevil rozsáhlý článek: 
Perché non possiamo non dirci “Cristiani“? Proč se nemůžeme nenazývat  „křesťany“?  Jeho 
autor Benedetto Croce (1866- 1952) byl italský myslitel, který se zabýval estetikou, sociálním 
liberalismem a filosofií duchovního života. Croce  zastával kritický postoj vůči náboženství, 
současně ale oceňoval zvláštní roli křesťanství při vytváření myšlení a kultury Západu. Věřil, 
že zrození křesťanství představovalo největší revoluci v dějinách  lidstva, která vedla ke 
vzniku křesťanské civilizace. Křesťanství děkujeme totiž za novou podobu dějin, v nichž jsme 
byli vyzváni k tomu, abychom respektovali hodnotu každého člověka, nezávisle na jeho 
původu, jeho sociálním statutu anebo náboženství. Croce  tvrdí, že obyvatelé Západu  
nemohou o sobě říci, že nejsou vůbec křesťany – bez ohledu na jejich osobní náboženské 
přesvědčení nebo světový názor,- protože jejich základní hodnoty a jejich nejvýznamnější 
kategorie myšlení mají křesťanské kořeny.

           Croceho otázka  po povaze křesťanského náboženství a jeho vlivu na mentalitu 
západního světa se dnes  vrací ještě silněji  v kontextu současné pentekostalizace  
křesťanství.  Je letniční křesťanství schopné vytvořit příští široce přijímanou kulturu? Může 
být základem pro demokracii, lidská práva a správné principy náboženské svobody? Jakým 
způsobem se prezentují letniční křesťané  ve veřejném životě?  Mohou v budoucnu vytvořit 
kulturní díla na výši filosofie sv. Tomáše Akvinského nebo hudby J. S. Bacha?



               Tyto  otázky vyvstávají dnes ve zcela novém historickém kontextu, kdy letniční 
spiritualita stále více definuje  církve a křesťanská společenství téměř všech konfesí v mnoha 
zemích světa. Oficiálně vycházíme z toho, že letniční hnutí vzniklo  v r. 1901 v USA v Bethel 
Bibel College,  v biblické škole v Topeka v Kansasu, i když   formy projevů typické pro 
pentekostální religiozitu (mluvení jazyky, proroctví,  pády silou Boží,(( někdy tzv. spočinutí 
v Duchu)), extatický tanec, svatý smích a jiné nové formy zbožnosti, které jsou připisovány 
působení sv. Ducha) se objevily už na konci 19 století v americkém   Holiness Movement 
hnutí posvěcení,( vycházejícím z metodistů)

             Není pochyb, že pentekostalizace jako socio-religiosní hnutí má překvapivý úspěch.  
Během 100 let se pentekostalizace  stala druhým největším křesťanským proudem, pokud už 
není prvním. Charismatici dobývají nejen jižní  Ameriku, ale také misijní území  jako Asii a 
zvláště Čínu. V Latinské Americe  je nyní  už 52% katolíků současně  charismatiky

            V Evropě mají nová náboženská uskupení s charismatickým nebo letničním 
charakterem asi 20 milionů členů, především ve Velké Británii a Rusku. Naproti tomu  
v zemích jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko  máme co do činění v první řadě  
s charismatickou spiritualitou a religiozitou v tradičních církvích, zvláště pak v katolické církvi.

                     Ročně stoupá celosvětově počet letničních  asi o  20 milionů věřících, kteří  
většinou opouštějí tradiční církve  a přicházejí do nových společenství. Očekává se, že r. 2025
dosáhnou různá společenství, církve  a sekty  letničních  víc jak 800 milionů. Dnes je  oficiálně
katolíků  1,2 miliardy. Velmi často jsou tyto osoby ale jen pokřtěny v katolické církvi, ale ve 
skutečnosti  nemají co do činění se žádným náboženstvím a  jsou de facto  bez vyznání. Tedy,
pokud  budeme přihlížet jen ke skutečně věřícím, kteří autenticky praktikují vlastní 
náboženství, pak jsou dnes letniční křesťané de facto největší skupinou křesťanstva, která 
rok od roku posiluje svou pozici početně i na významu.

                Nová letniční hnutí a společnosti dávají svým vyznavačům pocit významu a identity, 
posilují vědomí jejich vlastní hodnoty, dávají lidem pocit stability a domova, kam patří. 
Extrémně důležitý je pocit bezpečí a skutečnost, že získají rodinu v sociálním smyslu slova, 
zvláště je to důležité pro přistěhovalce anebo lidi, kteří se cítí být vyloučení. V mnoha zemích 
charismatická společenství pomáhají svým členům zvítězit nad chudobou a sociálním 
vyloučením, podporují je a dávají jim naději do budoucna. Lidé, kteří trpěli nebo trpí  hladem,
nezaměstnaností, bezdomovectvím, nemocemi a drogovými závislostmi , přijímají snadno 
učení letničních vůdců o zázracích, uzdraveních a satanově vládě nad světem. ( z IP: 
„atraktivita pentekostalismu je v tom, že míří na základní lidské potřeby: zdraví, úspěch, 
štěstí, osobní naplnění, uzdravení“).

               Jsou tedy nové formy religiozity a nová náboženská hnutí, zvláště letniční a 
charismatické hnutí, šancí, výzvou  anebo ohrožením pro tradiční církve a náboženská 
společenství? Co jsou hlavní znaky charismatického křesťanství? Jak dalece mění 
pentekostální křesťanství  tradiční porozumění pravdám víry a morálky? Jak vypadá 
budoucnost katolicismu v Evropě a ve světě,  jestliže  se jeho tradiční poselství spojí  se 
základními prvky teologie letničních církví? Není tomu náhodou tak, že před našimi zraky  
vzniká nový synkretický a ekumenický obraz křesťanství, který do určitého stupně zneplatní 



prastaré filosofické a teologické rozdíly mezi křesťany různých konfesí, týkající se vztahu 
filosofie a teologie, možnosti rozumového poznání Boha anebo pravé, reálné a substanciální 
( vere, realiter et substantaliter) přítomnosti Ježíše Krista v svátosti Eucharistie?  

          Na takové otázky se hledaly poslední dobou odpovědi  mimo jiné na třech významných 
mezinárodních konferencích. První se konala 4-6. 2.2013 ve Varšavě. Bylo to setkání velmi 
důležitého grémia našeho kontinentu – společné zasedání Rady biskupských konferencí 
Evropy a Konference evropských církví, která sjednocuje téměř všechny evropské církve. 
Téma setkání bylo definováno následovně. „ Víra a religiozita v proměňující se Evropě. Nová 
křesťanská hnutí v Evropě: Výzva nebo šance? „Druhou konferenci organizovala německá 
biskupská konference v Římě pod záštitou Vatikánu 9 – 11. 4. 2013. Téma znělo: 
„Evangelická, letniční, charismatická, nová náboženská hnutí – výzva pro katolickou církev.“ 
Třetí konference se konala také v Římě 27. 5. 2014  a  organizovalo ji oddělení historie, 
kultury a náboženství na Univerzitě La Sapienza pod záštitou  Associazione Italiana per le 
Scienze Ethno-Antropologiche. Téma znělo: „ Transnacionalismus, pentekostalismus a 
procesy pentekostalizace. Překrývající se roviny  vnímání náboženských hnutí.“  Během této 
konference  měla prof. Cecilia Pennacini z turínké univerzity, která se zabývá  demo-etno-
antropologickými disciplínami (demografie, etnografie a kulturní antropologie) velmi 
zajímavou přednášku:“ Combattere contro le stessi. La demonizazzione degli spiriti nell
´Uganda contemporanea“. Filosofické, teologické a sociologické porozumění  pro aktuální 
spirituální a religiózní situaci v Ugandě  má např. v Polsku dnes velký význam, protože 
katolický charismatický kněz John Bashobora pochází právě  z Ugandy a od r. 2007 je často 
v Polsku a každý rok se setkává s tisíci lidí na více místech. 6. 7. 2013 shromáždil John 
Bashobora 60 tisíc lidí na národním stadionu ve Varšavě během Národního dne obnovy -
rekolekce .(( akce během Roku víry v katolické církvi, pořádaná biskupstvím a se mší sv. 
pontifikální, Bashobora se zaměřil na uzdravování ))  Podobné setkání tam proběhlo i 18. 7. 
2015.

3. Charakteristika letniční religiozity

                   Moderní letniční hnutí můžeme  označit jako proud v rámci křesťanství, jehož 
hlavním znakem je důraz na Ducha sv. v životě křesťana. „ Letniční“ píše Andrzej Migda „ 
vyjadřují obecně uznání možnosti  bezprostřední, přímé komunikace s Bohem. Neděje se tak 
skrze Písmo, svátosti, jiného člověka nebo jeho vedení, ale přímo.“ Tímto způsobem je 
zpochybněno tradiční katolické přesvědčení, podle kterého  můžeme Boha prožívat jen 
nepřímo, protože přímý kontakt s Bohem je ojedinělým  darem, typickým pro mystickou 
zkušenost. „ Mohli bychom říci, že letniční společenství  se skládají z lidí, kteří usilují o 
mysticismus. Tito lidé cítí, že staré formy víry  jsou vyhořelé a  mají silnou potřebu zázraků. 
Pentekostalismus se zdá být spontánním výrazem této lidové zbožnosti.“( A.Migda 
Egzorcyzm pentekostalny 2010. evangelikální duchovní, religionista a kulturolog, 
spolupracující s Ústavem náboženských studií Jagellonské univerzity a Laboratoří současných 
forem duchovnosti Fakulty humanitních věd.)



              Letniční hnutí má různé formy  podle sociální, kulturní a náboženské identity svých 
členů. Jako duchovní hnutí nemá teritoriální ani náboženské hranice. Sestává z mnoha 
autonomních církví a společenství vyznavačů. „ Letniční hnutí se rozvíjí také uvnitř tradičních 
církví a  je v nich zastoupeno formou různých charismatických společenství a formačních 
skupin“. ((Migda Mistycyzm pentekostalny v Polsce2013)).

              Letniční extatické zkušenosti se zakládají v prvé řadě na novém  chápání smyslu 
Písma sv. Přívrženci pentekostalismu do určité míry zpochybnili katolickou a evangelickou 
teologii. Vytvořili si  vlastní obraz náboženství, morálky a společenského života. Domnívají se,
že všechny mimořádné fenomény jako např. zázraky a uzdravení, které jsou popsány v bibli, 
se  mohou stejně často vyskytovat i  dnes, pokud víra  členů církve nebo modlitebních skupin 
bude  odpovídajícím způsobem živá a silná. Máme co do činění s formou náboženství, která  
přehnaným způsobem vyzdvihuje roli zázraků  v náboženském životě člověka  a jehož esencí 
je vůbec zázrak jako základní kámen náboženství. Zástupci letničního proudu jsou 
přesvědčení o tom, že můžeme i v 21 století pozorovat stejně jako za dob apoštolů  
neobvyklé znaky působení moci Boží v životě věřících. 

               Pentekostální religiozita znamená podle A. Migdy pokus „ navrátit se k 
elementárním formám náboženského života jako je tanec, trans, sny a uzdravování. Tímto 
způsobem se často zde zdůrazňuje  subjektivní náboženská zkušenost. Pentekostální 
spiritualita  se jeví jako konglomerát víry, emoční sensibility a zkušenosti. Pentekostální 
zkušenost, která by mohla být popsána klíčovým heslem sola experientia ( jen zkušenost 
oproti protestantskému sola Scriptura= jen Písmo), přináší s sebou více nebo méně  úspěšný 
pokus o interpretaci na základě textů, většinou fundamentalisticky chápaného Písma sv. 
„  Letniční křesťan  se zdá, že zastává takovéto mínění: “ Věřím, protože zakouším“. Je tu 
čistý primát zkušenosti oproti reflexi a  oproti aktu víry samé.

            Od 90tých let 20 století  je v charismatickém hnutí tendence k velmi širokému  použití 
nových akustických technologií a multimédiálních  efektů. V letniční náboženské zkušenosti 
začíná hrát dominantní roli rovina hudby, zvuku a světla. Výmluvným potvrzením této formy 
zbožnosti a náboženského života jsou  bohoslužby a večery chval, organizované v mnoha 
zemích.

            Typickým fenoménem pro letniční spiritualitu jsou psychosomatické symptomy 
projevující se během řady různých modlitebních setkáních,  které se vyjadřují  formou 
tělesného třesu, záchvatů smíchu anebo tzv. spočinutí - pádů silou Ducha sv. A. Migda 
ujišťuje, že takové chování je v náboženské psychologii klasifikováno jako „změněné stavy 
vědomí“.  „ Psychosomatické letniční fenomény vznikají podle jeho mínění na základě 
stejných psychických mechanismů jako šamanské tance, chůze po žhavém uhlí anebo tanec 
dervišů.“  Noví členové charismatických společenství jsou ubezpečováni, že mohou prožít 
extázi a mystické stavy.

4. Tři vlny vývoje pentekostálního hnutí



            V dosavadním vývoji letničního hnutí můžeme rozlišit tři období označované jako 
„ vlny“. První vlna je v první polovině 20 století klasické letniční hnutí a začátek nových církví 
a náboženských společností,  které se oddělily od tradičních forem náboženského života. 
Letniční hnutí první vlny zdůraznilo takové extatické zkušenosti jako je „křest v Duchu sv.“ 
anebo modlitbu v jazycích. Vyznačovaly se morální přísností a asketickým životem a byly 
orientovány na určitý druh útěku z pozemského světa při současném zdůraznění posmrtného
života.

              Druhá vlna začala v 50tých letech 20 století jako charismatické hnutí a pronikla do 
tradičních církví jako katolické, anglikánské, luteránské atd. Letniční hnutí druhé vlny se 
dostalo do katolické církve v USA v r. 1967 a začalo velmi rychle se rozvíjet v mnoha zemích 
jako katolická charismatická obnova.

                   Třetí vlna je současný neo-pentekostalismus, který začal v 80tých letech 20století. 
Vedl k ustanovení velmi mnoha  tzv. svobodných církví, sekt a náboženských společností 
s nadkonfesijním charakterem. Vyznačuje se zvláště intenzivní manifestací znamení a 
zázraků, které “znamenají tělesná uzdravení, osvobození od démonů a jiné somatické 
manifestace síly, které se vyjadřují např. kolektivními pády na podlahu, hysterickým smíchem
a všemi druhy konvulzí. Tento způsob praktikování spirituality měl velký vliv na styl setkání, 
která se konala také v Polsku.“ ( Migda). ( z IP: v r.2016 média informovala o školní rekolekci 
v Lesznu u Poznaně pro 700 dětí. Během setkání někteří účastníci padali na zem, křičeli, byli 
v šoku. Kněží, katecheté a učitelé byli svědky těchto nebezpečných náboženských praktik. 
Během následné diskuse  v médiích, teologové formulovali, co považují za nepřijatelné. Zcela
naproti tomu bylo v mnoha výrocích zdůrazněna katolická povaha těchto forem  služby 
v církvi “ a že „tyto nové formy jsou už stálou komponentou katolické zbožnosti 
v Polsku“ .Podobné rekolekce probíhají ve stovkách škol a farností).

                Novost religiozity třetí vlny spočívá v silnějším zdůraznění tématiky uzdravování 
v Duchu a v použití internetu, rozhlasu a televize k zvěstování radostné zvěsti. Moderní 
letniční hnutí používá elektronická média a moderní marketingové stratégie. Podstatou 
náboženské zkušenosti  se stává Boží uzdravení. Někdy se církve stávají formou záchranné 
služby pro různé druhy duševního a tělesného utrpení, mezi jiným i pro chudobu a 
nezaměstnanost.

                Neo-pentekostalismus třetí vlny dává věřícím to, co je pro ně  svaté zásadně ne 
skrze bibli- jako to dělalo klasické letniční hnutí-, ale skrze posvátné symboly jako pomazání 
olejem, vkládání rukou, spálení kartiček s modlitebními přímluvami,  exorcismy všech druhů, 
osvobozování od zlých duchů atd. V pentekostalismu třetí vlny je mimořádně významná 
proměna chování  směrem k lidové zbožnosti. Pro klasické letniční hnutí  první vlny byla 
taková zbožnost formou religiosního synkretismu. Byla hodnocena negativně, velmi kriticky a
jako škodlivá, zatímco pro neo-pentekostalismus hraje lidová zbožnost velmi pozitivní roli.

             Proto také se můžeme dnes v letničních společenstvích setkat s mnoha prvky, které 
pocházejí z afrických náboženství, např. uznání přítomnosti zlých duchů a jejich vlivu na život 
člověka a různé metody osvobození člověka od každé formy zla. V důsledku toho dnes velmi 
často statisíce katolíků- pod vlivem neopentekostální religiozity třetí vlny- používají tzv. nové 



sakramentálie ( exorcizovanou vodu, exorcizovanou sůl a exorcizovaný olej) jako prostředky, 
které by měly pomoci odehnat zlé duchy a chránit lidi před vlivem démonických sil. ( z IP: 
„stále více lidí pije exorcizovanou vodu, používá exorcizovaný olej a sůl, zažívá tzv. pády silou 
Boží během modlitebních setkání.( otroctví v Duchu, hypnóza, transový stav, autosugesce) Je
soustředěná excesivní pozornost na exorcismy a aktivity zlých duchů“…). (pro africké vnímání
světa je typické, že existuje více úrovní duchovního světa mezi Bohem a člověkem, andělé, 
duchové, duchové předků a nakonec Bůh. Duchovní svět – duchové působí běžně. Vše 
v životě, co je negativní, - nemoc, narození postiženého dítěte, neplodnost, neštěstí, 
nezaměstnanost, neúspěch hospodářský či jiný je zapříčiněn působením duchů – zlých či 
předků, eventuálně prokletím. To je obecné přesvědčení a  zda se jde k šamanovi pro zjištění 
původce –ducha a odstranění nebo ke křesťanskému Božímu muži, apoštolovi atd. není až tak
rozdílné. Zajímavě o tom hovoří Conrad Mbewe, evangelikální pastor ze Zambie, 
v přednáškách“ Jsme kazatelé nebo šamani?“ A „Africký import charismatického chaosu“ na 
evangelikální konferenci í v USA r. 2013. Viz youtube pod konference Cizí oheň. Anglicky, 
český překlad)).

                  Razantní rozvoj třetí vlny charismatické religiozity v posledních letech potvrzuje 
přesvědčení J. Habermase o postsekulární epoše vznikající před našima očima. Německý 
filosof  měl 14. 10. 2001 obsáhlou řeč na téma Víra a Vědění při příležitosti obdržení Mírové  
ceny německých knihkupců.  Právě v této řeči  zavedl kategorii „postsekulární společnosti“, 
aby tak označil sekulární západní společnosti, v nichž sekularizační procesy koexistují s 
náboženskou sensibilitou mnoha lidí. Habermas zdůraznil, že, když hovoří o „postsekulární 
společnosti“, nemyslí tím jen skutečnost, že současná náboženství nalézají své místo ve stále 
sekulárnějším prostředí a že společnost musí brát vážně existenci různých náboženských 
společností. Pojem „ postsekulární“ vyjadřuje uznání náboženských společností samotných 
nejen pro jejich funkční přínos, ale protože jsou zobrazením žádoucích motivů a postojů. Ve 
veřejném vědomí postsekulární společnosti se objevuje spíše normativní náhled s důsledky 
pro vzájemné vztahy věřících a nevěřících občanů.   V postsekulární společnosti proniká 
vědomí,  že „ modernizace veřejného vědomí“  zahrnuje jak náboženskou tak sekulární 
mentalitu a že vede k oboustranné transformaci.

5. Zvláštnosti letničního hnutí v Polsku

                  Pentekostalismus není homogenní, je doprovázen velkou různorodostí. Někdy 
v sobě spojuje i protikladné elementy. Neexistuje žádná určitá forma pentekostální 
religiozity. Je to závislé na kontinentu, zemi, kultuře a tradici. Zdá se, že v Polsku od r. 2007 
můžeme mluvit o vážném urychlení  procesu pentekostalizace  náboženského života a o 
nahrazování tradičních forem katolické zbožnosti novou religiozitou letničních společností. 
Průnik letničních idejí  do katolické religiozity zasahuje dnes většinu oblastí církevního života:
kněžské semináře, mužské i ženské kláštery, pastoraci vysokoškoláků, vyučování náboženství 
na školách, různá náboženská hnutí a modlitební společenství, školy nové evangelizace, farní 
pastoraci atd. ( z IP: Pentekostalismus „ se stává pomalu oficiálním názorem“ v církvi…je to 
nejčastěji synkretické křesťanské náboženství, založené na hluboké pentekostalizaci, která je 



akceptována bez otázek mnohými kněžími, bohoslovci, řeholnicemi a laiky)   Můžeme  ale 
hovořit o  nějakých typicky polských znacích pentekostální religiozity? Lze poukázat na tyto 
tři  znaky.( I když jsme v Čechách a některé polské zkušenost jsou specifické – národní 
mesianismus, mohou být pro nás poučné.)

                   Prvním zvláštním znakem pentekostalizace křesťanů v Polsku je vzájemné 
pronikání čistě letničních a katolických charismatických společenství, často víc než v jiných 
zemích. Dnes je v Polsku asi tucet registrovaných letničních církví.  „ K letničnímu hnutí- tvrdí 
A. Migda- by měla být počítána také katolická společenství obnovy v Duchu sv. , Teprve takto
široce pojatý pentekostalismus nám může poskytnout úplný obraz o letničním hnutí v Polsku.
Je těžké v Polsku hovořit o letničních a charismaticích  jako o dvou oddělených hnutích, když 
jsme si vědomi toho, že mnozí letniční pastoři a členové jejich společenství  byli vychováni 
v katolických skupinách obnovy v Duchu sv.“ 

                 V současnosti se striktní letniční společenství v Polsku vzdalují od typického 
ortodoxního protestantismu nebo od luteránského neo-pietismu, s nimiž byli letniční  dříve 
hluboce spojeni v rámci klasického pentekostalismu  v 1.polovině 20 století  a v jejich učení a 
formách zbožnosti se stále více přibližují charismatickému katolicismu. „ Zřídka už se 
v polských letničních společenstvích setkáme s postoji ještě všeobecně rozšířenými v 80tých 
letech, které katolickou církev představovaly jako děvku, jejímž úkolem bylo brzdit vstup do 
nebeského království.“

                 Druhý prvek, který polský letniční proud vyzdvihuje, je druh tzv. „národního 
meisanismu“  tj. přesvědčení, že křesťanstvo v Polsku- po přežití tzv. charismatického 
probuzení- má splnit důležitou historickou misi ve vztahu k celému světu. Tento druh 
přesvědčení  nacházíme v mnoha výrocích  duchovních a sekulárních charismatických vůdců. 
Jeden z nejprominentnějších příkladů takového myšlení je výrok Lecha Dokowicze, režiséra a 
filmového producenta, který zastává významné místo v polském pentekostálním prostředí. V
jednom intervievu se ho ptali, co hledají u Visly  takoví charismatičtí kazatelé jako James 
Manjackal a Rufus Pereira z Indie, Antnello Cadeddu z Brazílie anebo John Bashobora 
z Ugandy , kteří v posledních letech při setkáních  v Polsku opakovaně shromáždili 
desetitisíce lidí. „ Nehledají nic“, odpověděl Lech Dokowicz.“ Přinášejí něco. Jsou to proroci, 
apoštolové, které posílá Pán, aby probudili naši zemi. Podle výroků  některých z nich, Bůh 
začne reevangelizaci světa  na různých kontinentech od jednotlivých zemí. Z Polska má začít 
reevangelizace Evropy. Je to ale podmíněný úkol. Polsko může být světlem pro kontinent 
teprve potom, když se Poláci navrátí k hluboké víře našich otců. Proto k nám posílá Pán Bůh 
až z konce světa lidi, kteří stojí v jeho moci, aby skrze  vkládání rukou probouzeli a posilovali, 
a tak by měli naši zemi připravovat na tento úkol.“ 

                            Třetí charakteristický element pro polský pentekostalismus je 
antiintelektualismus. I když se tato situace mění, můžeme přece jen dosud  stejně jako dříve 
v mnoha letničních společenstvích a v katolických charismatických společenstvích  se setkat 
s postoji, které odmítají vědecký diskurz a teologickou reflexi. „ V posledních letech- píše A. 
Migda- vidíme zřetelný vzrůst zájmu o biblické školy různého druhu, ale to nemění nic na 
skutečnosti, že chybí vědecká pojednání, která by kriticky popsala  přijetí  v Polsku 
existujících  religiosních  letničních  idejí. Ovšem existuje veliký počet  povzbuzující literatury 



různého formátu a obsahu, která  byla přeložena z angličtiny a naplňuje mezeru, takže 
poskytuje současné příklady pro možnost rozvoje jejich spirituality. Tato situace má za 
následek, že pastoři a duchovní vůdci se pokoušejí  přenášet do polského letničního hnutí 
religiózní ideje z literatury. V Polsku vydávané knihy jsou pro věřící inspirací k jednání, 
vzácněji k intelektuální přemýšlivosti.“

6. Pentekostální hnutí a problém společenských závazků

                              Pentekostalismus můžeme chápat také jako výraz náboženské formy 
sociální a ekonomické etiky. Někteří sociologové náboženství (Francisco Cartaxo Rolim, Jean-
Pierre Bastion) popisují pentekostalismus jako náboženství lidí znevýhodněných a 
vyloučených kapitalistickým řádem a jeho ideologií. V této perspektivě  tento nový 
náboženský proud lidem  poskytuje  správný smysl  skutečnosti a determinuje jejich denní 
chování. Pentekostalismus  můžeme vnímat jako mesiánské, apokalyptické, utopické a 
anarchistické  hnutí. V některých krajích světa jsou vyznavači pentekostalismu přítomni 
v sociálním prostoru jen málo nebo dokonce vůbec ne, protože proměnu společnosti v duchu
péče o spravedlnost a mír  vnímají  spíše v rozměru jedince a ne společenství. Postulují práci 
na sobě samém a osobní zlepšování, aniž by se angažovali ve veřejném životě. Ale stále více  
je se strany pentekostálních vůdců podporován postoj aktivní účasti na životě komunity. 
V Latinské Americe je společným cílem charismatiků a  mocných lidí omezení chudoby. Pro 
populistické vlády  se stávají pentekostální křesťané politickými partnery, zatímco 
pentekostální vůdci vidí v tomto druhu konvergence možnost chránit zájmy svého 
společenství. Dnes proto pozorujeme v mnoha zemích stále větší vliv charismatiků na 
politický život. V Brazílii např. vidíme politické sjednocení různých pentekostálních 
společenství, k nimž patří 10% poslanců.

          Stále častěji v charismatických společenstvích třetí vlny se nahrazuje koncepce útěku ze
světa aktivní účastí na společenském životě a teologií blahobytu a úspěchu. V rámci 
moderního neo-pentekostalismu se podporuje účast křesťanů na politickém a sociálním 
životě.  V důsledku toho nejsou už na okraji společnosti, ale naopak stále častěji začínají ve 
více zemích  mít rozhodující hlas v určitých otázkách  veřejného života.  Charismatici dnes 
káží tzv. evangelium blahobytu ( Prosperity Gospel), podle něhož individuální hospodářský 
úspěch  je v bezprostřední kauzální souvislosti s osobním náboženským životem. Čím více 
víry a náboženství, tím více materiálního a finančního úspěchu.( z IP:“ Evangelium prosperity 
je zároveň evangelium zdraví a blaha“).

                          Etika letničních se opírá téměř výhradně o učení Písma sv. Mezi charismatiky 
velmi často jde o extrémní biblicismus tj. doslovný výklad Písma sv. a fideistické postupy. 
V zásadě tu není žádné místo pro filosofickou etiku. V určitém smyslu slova  charismatické 
hnutí zpochybňuje dva tisíce let křesťanské filosofické a teologické reflexe o tajemství Boha, 
člověka a světa. Proto  v dialogu s pentekostálními křesťany lze obtížně použít kategorie 
přirozeného práva a lidských práv. Ve veřejných debatách se odvolávají v podstatě na 
náboženské a nikoliv filosofické argumenty. Nedůvěřivý postoj k lidské racionalitě a odmítání



filosofické argumentace se strany charismatiků ztěžuje rovněž společnou veřejnou debatu a 
tvorbu stabilních sociálních vztahů na rovině národní  nebo státní.

            Margit Eckholt, německá teoložka z Univerzity v Osnabru“cku, tvrdí, že fenomén 
pentekostalismu představuje pro katolickou církev nejen zevní  výzvu, ale i vážnou hrozbu 
uvnitř církve: pentekostální proud začíná měnit obraz současného katolictví  hluboce zevnitř. 
„ Ale je jisté, že nový fenomén pentekostalismu znamená pro katolickou církev velké výzvy, 
nejen v „obraně „ navenek, ale protože pentekostalismus také začíná měnit povahu 
katolicismu. K fundovanému vypořádání se patří jistě náhled do pluralizace náboženské 
příslušnosti v latinské Americe a do  plurality náboženských zkušeností v katolické církvi.“  
( 2013)

                 Na jedné straně může charismatické hnutí být určitou šancí pro katolíky a mnohé 
jiné křesťany. Od letničních křesťanů se můžeme učit  spontánnosti, otevřenosti, misijní 
horlivosti  a pohotovosti předávat dál Boží Slovo. Na druhé straně ale potřebujeme větší 
doktrinální bdělost, aby charismatické hnutí nevedlo ke vzniku univerzální a synkretistické 
formy křesťanství v celoplanetárním rozměru.

               V kontextu současné metamorfózy charismatického křesťanství hovoří George 
Weigel o porodní hodině evangelního katolicismu. Podle jeho názoru na Západě máme už 
několik let co do činění  s marginalizací katolictví, který stále více  se stává privátním stylem 
života bez nějakého vlivu na sociální a veřejné chování člověka. Pentekostalizace křesťanství 
a marginalizace katolictví  se stávají v mnoha oblastech světa vekou výzvou, která s sebou 
nese i dalekosáhlé důsledky pro sociální etiku ve veřejném životě.

7. Etika a nová religiozita 

           Globální rozvoj letničního hnutí přináší mnoho nových a obtížných otázek etické 
povahy. Bohužel neexistuje zatím žádná vědecká studie, která by se zabývala etickými 
důsledky celosvětové charismatizace křesťanství. Chtěli bychom věnovat zvláštní pozornost 
následujícím pěti otázkám, které vyžadují další zkoumání.

                     Za prvé se velmi často v učení mnoha letničních setkáváme s dalekosáhlým 
náboženským synkretismem.  Bohužel účastníci setkání  nevědí, že většina duchovních 
obsahů, které nekriticky přijímají, jsou cizí pro církve anebo náboženská společenství, k nimž 
patří. V mnoha zemích přebírají katolíci jako jejich vlastní  duchovní majetek např. takové 
výklady zázraků, uzdravení a Písma sv.,  či přítomnosti zlých duchů v našich životech a 
posedlosti, které nemají nic společného s katolictvím. Stává se, že člen společenství 
letničního směru se nevědomky vzdálí od svých protestantských kořenů a nekriticky přebírá 
katolické porozumění pravdám víry a morálky. V rámci široce rozšířeného letničního hnutí by
měla nastat vyšší etická citlivost, když jde o respekt vůči konfesijní příslušnosti různých lidí a 
úcta k doktrinálním zvláštnostem jednotlivých církví a náboženských  uskupení.

           Za druhé představuje vážný etický problém představa mnohých charismatických vůdců
o údajně nadpřirozeném původu  mnoha událostí, projevů, poselství a proroctví , zatímco je 



mnoho argumentů pro jejich  čistě přirozený původ.  Můžeme tu hovořit o nepoctivosti 
anebo o nezaviněně mylném vedení lidí. Příkladem pro takovéto praktiky  jsou např. 
interpretace probuzení z mozkového kómatu anebo z kataleptického stavu jako vzkříšení 
z mrtvých.

             Velmi nápadným příkladem pro představování přirozených jevů jako nadpřirozeného 
fenoménu je   na charismatických setkáních často chybějící rozlišení  mezi glossolalií jako 
„modlitbou v jazycích“ ( lalein glossais – mluvit v jazycích) a jásotem jako hlasitou modlitbou,
ale zcela nesrozumitelnou, neboť se vyjadřuje bez slabik, , bez srozumitelných a konkrétních 
slov ( lat.jubilare- křičet radostí). Když v původním křesťanství  byla řeč o daru jazyků jako o 
nadpřirozeném fenoménu, pak se tím myslelo, že křesťané použili jazyky, které se nenaučili a
osobně je neznali, ale přesto to byly reálně existující cizí jazyky. ( k tomu opět doporučuji 
mimo jiné na youtube z konference  evangelikálů Cizí oheň přednášku Nathana Busenitze 
„Charismatické podvrhy „a s výstižnějším podtitulem „Odpovídají moderní dary biblickému 
standardu? „)

                   Za třetí by měly vzbudit silný etický odpor všechny formy psychické manipulace, se
kterými se setkáváme na letničních shromážděních. Tímto způsobem je narušována privátní 
sféra člověka  a jeho svoboda, což někdy může vést k různým formám zotročení ( závislosti) 
anebo nervového zhroucení. Zdá se, že v analogii ke vztahu lékař-pacient a rovněž vzhledem 
k vztahu charismatického vůdce k členům náboženských společenství, by měl platit princip  
vědomého informovaného  souhlasu( anglicky informed consent) ; tj. vedoucí, kteří během 
setkání  používají techniky různého druhu, které mohou působit na vědomí a podvědomí 
účastníků, by měli  být povinni  poskytnout předem dostatečné informace, které by byly 
podkladem pro vědomý souhlas k účasti  na takovém druhu setkání. Zvláštním způsobem  -
analogicky medicíně- by měl být používán  u nezletilých princip informovaného souhlasu  a 
odpovědnosti rodičů a zástupců dítěte, protože nezletilí jsou často obětmi  
psychomanipulace  se strany vůdců.                   Spektakulárním příkladem pro neetické 
chování s psychomanipulujícím charakterem je v mnoha náboženských společnostech  
použití tzv. torontského požehnání  , také zvaného „dar smíchu“ . Jde tu o vyvolání vzácné 
formy hysterického smíchu u účastníků anebo  o uvedení do různých trans- a hysterických 
stavů. Hnutí torontského požehnání  vzniklo v r. 1994 v kanadském  společenství Toronto-
Airport-Christian-Fellowship, které patřilo do rodiny tzv. Viničních  církví ( zakladatel John 
Wimber je považoval za radikální střed mezi evangelikalismem a pentekostalismem, patří do 
neocharismatického hnutí, jsou charakterizované mimo jiné typem uctívání, typem hudby ,- 
Wimber byl sám nadaný hudebník, znameními, proroctvími. V češtině vyšlo Evangelizace Boží 
mocí: znamení a zázraky nám i dnes pomohou při zvěstování evangelia) 

              Ačkoliv v mnoha charismatických prostředích je torontské požehnání   bráno za 
známku klamu zlými duchy a rozeznáváno jako démonická aktivita, vyvolávají letniční vůdci  
a charismatičtí katolíci  také dnes v mnoha zemích  na celém světě u svých diváků  mezi jiným
i hysterické záchvaty nekontrolovatelného pláče nebo smíchu., stavy „ opilosti Duchem“, 
které sestávají ze ztráty obvyklé kontroly nad tělem a řečí až k artikulaci zvířecích  hlasů 
účastníky  těchto bohoslužebných shromáždění( např. hlasy vepřů, psů, lvů, hus atd.),  které  
jsou údajně dary Boží a upozorňují na význam proroctví. 



                Zajimavý, dříve nepopsaný a současně zneklidňující  fenomén, který se objevuje při 
torontském požehnání, -je tzv. porod v Duchu. Jedná se o situaci, kdy „ muži a ženy zaujímají 
pozice, které jsou známy z porodnictví. Artikulují přitom hlasy, jakoby skutečně prožívali 
porodní bolesti. Takové situace byly druhem prorocké aktivity , která měla za cíl  představit 
účinek sv. Ducha, který právě zvěstoval nové probuzení“ (Migda ). K tzv. torontskému 
požehnání  patřící fenomény tj tzv. porod v Duchu anebo upadnutí  do hysterického smíchu 
jsou dnes praktikovány některými letničními vůdci i některými katolickými kněžími  jak 
v Polsku tak po celém světě. Zdá se, že mnozí lidé, kteří se účastní na tomto druhu 
modlitebních setkání v dobré vůli a nekriticky, neučinili své rozhodnutí na základě vědomého
souhlasu. Nevědí, že byli podrobeni různým formám škodlivé manipulace. Zvláště dramatické
a morálně zavrženíhodné je použití různých  prvků torontského požehnání ve vztahu 
k nezletilým osobám.

          Za čtvrté  vážným etickým problémem v pentekostálním hnutí jsou všechna zneužití 
spojená s velmi silným zdůrazněním problematiky tělesného a duševního uzdravení. 
Samozřejmě mohou charismatická setkání pomoci některým nemocným nebo trpícím, ale 
často  dochází k situaci, v níž účastníci  utrpí škody na těle a duši. Bohužel charismatičtí vůdci 
v mnoha zemích  příliš snadno a příliš rychle stanovují zdravotní diagnózu druhých lidí.  
Někdy mohou být tyto diagnózy tak sugestivní, že  lidé, kteří jsou skutečně nemocní, odmítají
nutnou léčbu.  Tak dochází k situacím, v nichž někdo přestane užívat nutné léky, protože se 
během mše sv. s modlitbou za uzdravení Bohem anebo během charismatického 
modlitebního setkání cítil lépe. Náboženští vůdci musejí být opatrnější a zodpovědnější. Musí
být jasné rozlišení- především ve vztahu k nemocným a trpícím-  toho, co je přirozené od 
toho, co je nadpřirozené. Neetické sbližování tohoto ( přirozeného a nadpřirozeného a jejich 
mísení) v této oblasti  může rozhodnout o zdraví a životě druhých lidí. 

                Za páté  ztěžuje pentekostalizace křesťanství podstatně aktuální bioetickou debatu, 
která je velikou výzvou našeho světa. V rámci letničního hnutí a s antiintelektuálním a 
nepřátelským postojem k filosofické reflexi je obtížné nalézat bioetické argumenty, které se 
opírají o kategorie přirozeného práva, etiky a Kantovy filosofie lidských práv. Charismatický 
proud se blíží idejím Martina Luthera, který radikálně zpochybnil Aristotelovu etiku, protože 
byl přesvědčen, že jedinými pravdivými morálními principy  jsou přikázání Boží. Přikázáním 
Božím rozuměl v perspektivě Ockhamova  principu tak,  nemají žádné další odůvodnění 
mimo to, že to jsou přikázání Boží. Jako důsledek takového postoje zůstávají charismatikům 
jen náboženské argumenty, které bohužel překážejí bioetické debatě ve veřejném prostoru  
demokratických a multikulturálních společností západní civilizace.

8. Souhrn

            Globální proces charismatizace křesťanského náboženství vyžaduje bezpochyby 
obsáhlá interdisciplinární bádání. Sociologické a demografické diagnózy by měly být 
doplněny výzkumy, které jsou prováděny v rámci vědních disciplín jako náboženské filosofie, 
antropologie, teorie poznání, etnografie, teologie anebo etiky. Nejdůležitější filosofické 
otázky na pentekostální křesťanství se dotýkají mimo jiné interpretace náboženské 



zkušenosti, možnosti racionálního poznání vyšší bytosti, racionálního charakteru 
náboženství, zprostředkovaného nebo nezprostředkovaného charakteru Boží zkušenosti, 
interpretace nadpřirozených fenoménů atd. 

             Dnes potřebujeme v prvé řadě  hlubší poznání fenoménů pentekostalismu jako 
významného náboženského trendu a jeho morálních, doktrinálních, světonázorových a 
sociálních důsledků. V posledních letech se objevuje více  zajímavých a inspirujících publikací 
na toto téma v USA a v latinskoamerických zemích.  V Evropě, především v Německu a 
v Itálii, se teprve před nedávnem stal  charismatický náboženský fenomén  objektem 
vážného zájmu filosofie, psychologie, sociologie a dějin ideologie. Také v jiných evropských 
zemích  jako např. v Polsku, Maďarsku a Slovensku, jsou potřebné rozsáhlé výzkumy na toto 
téma

             Jedny z důležitých dimenzí globálního procesu pentekostalizace jsou jeho etické 
implikace. Bohužel neregulují činnost vůdců společenství a náboženských hnutí  dnes de 
facto žádné etické kodexy.  Jako důsledek tohoto v mnoha zemích dochází k tomu, že 
náboženští vůdci přejímají psychickou moc nad účastníky svých  společenství, používají 
nepřiměřené metody psychomanipulace, nevědomé nebo mylné náboženské obsahy  
vydávají za pravé a pravdivé, omezují individuální svobodu svých následovníků a ovlivňují 
hluboce jejich osobní rozhodnutí atd.

                Tento druh problémů se týká také mnoha charismatických společenství v katolické 
církvi. Proto se jeví nutné provést etickou analýzu, která by zkoumala způsob fungování 
těchto skupin a hnutí. Velmi konkrétní etické požadavky  vyvolává např. uvedení účastníků 
při charismatických modlitebních setkáních do „ změněných stavů vědomí“. Při praktikování 
těchto metod by měly být použit jeden ze základních etických principů, který by měl 
regulovat chování charismatických vůdců k účastníkům náboženských společností , tj princip 
vědomého souhlasu , který platí v lékařské praxi mezi lékařem a pacientem.  

                 Zvláštní etickou otázkou ,který si vyžaduje obsáhlý interdisciplinární výzkum, je 
zakládání charismatických společností podle firemních stratégií a jejich účast na politických 
aktivitách. Stojí za zmínku, že tento fenomén je především v jižní Americe a v Africe, zatímco 
v Evropě je spíše okrajovým jevem.

               Zvlášť aktuální výzvou  se dnes  jeví účast letničních křesťanů na současné  bioetické 
debatě. Etické myšlení letničních křesťanů má silně religiosní charakter, je inspirováno 
extrémním biblicismem a odmítá argumenty filosofické povahy. V důsledku tohoto  používají
letniční křesťané  také ve veřejné debatě na bioetické otázky jen čistě náboženské 
argumenty, a zpochybňují nutnost  použití kategorie přirozeného práva, lidských práv a 
důstojnosti člověka.   Zdá se, že tento aspekt globální charismatizace křesťanského 
náboženství má stále větší význam pro formu bioetické debaty a vyžaduje si další výzkum.
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