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Úvod
Název inašeho dopolediního semůiináře je „Charismůatické podvrhy – splňují můoderiní
dary biblickou inormůu?“ Podtitul opravdu definuje témůa inašeho dinešiního setkáiní.
Chcemůe se inyiní zabývat tmům jak současiné charismůatické hinut definuje klíčové
duchoviní dary. A potomů srovinámůe charismůatickou verzi s Božímů Slovemům abychomů
vidělim jak se shodují.
Také bych rád pozinamůeinalm že můinoho z tohom o čemů dines budemůe můluvitm jde
ruku v ruce s tmům co se inachází v kinize Strainge Fire (Cizí oheň). Zmůiňuji to hined ina
začátkum abyste vědělim že pokud můáte zájemů o hlubší studiumů této diležité otázky
inebo se ptátem kde byste můohli inajít teinto obsahm i když v trochu jiinémů obalum můižete
vše inajít v této kinize Strainge Fire.
Myslímů sim že inež začinemůem je diležitém abychomů si podobině jako ina můémů
včerejšímů semůiináři definovali iněkteré pojmůy.

Definice pojmů
Prviní diležitý pojemům který je inutiné definovat … vímům že tyto pojmůy používámůe ina
této koinfereinci velmůi častom takže se to můiže zdát zbytečiné… ale můyslímů sim že bude
užitečiném když si to zinovu připomůeinemůe…
Prviní pojemů bude termůíin „charismati“. To je velmůi široký pojemům zahrinuje
můilioiny lidí a tisíce deinomůiinací. Podle Internatinaa Dictinary if Pentecistaa and
Charismatc Mivements (Meziinárodiní sloviník letiničiních a charismůatických hinut)
existuje ve světě více inež 20 000 rozličiných letiničiních a charismůatických skupiin.
Dokážete si tedy představitm jak rozmůainité a široké toto hinut je.
Charismůatici jsou zinámůí pro svou vírum že zázračiné dary a dary zjeveiní popsainé v
Novémů zákoině jsou i v dinešiní době aktiviním a proto by o ině můěli věřící usilovat. Měli
by o ině usilovat křesťainé v dinešiní církvi. Když můluvímůe o charismůatickémů hinutm
obvykle ho rozdělujemůe do tří hlaviních kategorií inebo vlin.
První vlna charismůatického hinut byla klasickýmů peintekostalismůemů a začala ina
počátku 20. stolet v Topecem v Kainsasum když žeina jmůéinemů Agines Ozmůainová údajině
začala můluvit číinskym k čemůuž došlo pod dohledemů Charlese Parhamůam můetodistického
pastora. Tato vlina se v roce 1905 rozšířila do Los Aingeles pod vedeinímů Williamůa
Seymůouram a tak se zrodilo probuzeiní ina Azusa Street a klasický peintekostalismůus.
Druhá vlna vzinikla v 60. letech 20. stolet zde ve Vain Nuys v Kaliforiniim když
peintekostáliní teologie začala proinikat do hlaviních deinomůiinacím a proto inyiní můámůe
tolik riziných deinomůiinacím které tvrdím že praktikují charismůatické dary.
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Třetí vlna v 80. letech započala tmům že dva profesoři Fullerova teologického
semůiináře uvedli do evaingelikalismůu letiničiní teologii. Peter Waginer a Johin Wimůber
byli samůozřejmůě ve spojeiní s Viineyard Fellowshipm ale oba v té době učili ve Fullerově
teologickémů semůiinářim který byl v té době jein ina druhémů koinci ulice v Pasadeině. Dines
budemůe používat pojemů „charismůatik“ v souvislosti se všemůi třemůi vlinamůi a tedy v
inepopiratelině širokémů záběru.
Je diležitém abychomů si definovali i druhý pojemů „iontnualistaaa. Teinto pojemů se
často používá k rozlišeiní teologicky koinzervativiních charismůatiki od těch v širšímů
hinut. Kointiinualisté jedinoduše věří v pokračováiní zázračiných darim ale obvykle dávají
tomůuto pojmůeinováiní předinost před termůíinemů charismůatikm protože s tmů je spojeinam
jak teinto týdein pozinávámůem spousta balastu.
Pojemů „kointiinualista“ zahrinuje lidi jako Johin Piperm Wayine Grudemům Samů Stormůs
a ostatiní. Už jsemů četl teinto citát včeram ale můyslímům že je užitečiný. Bob Kaufiin můluví o
tomům co odlišuje kointiinualistu od charismůatikaa „Pijem charismak je někdy spijiván s
diktrináaním imyaem, nepidaiženými tvrzeními i uzdravení, fnannní nectnist,
prapidivnými a nenapaněnými předpivěďmi, příaišným zdůrazňiváním darů jazyků a
jistými piaitiváníhidnými únesy… Priti jsem zanaa sám sebe raději iznanivat jaki
kintnuaaistu než jaki charismatka.“ Tady můižete vidět jejich vlastiní divodm proč
používají teinto termůíin.
A koinečině pojemů „cessatonistaa“ se vztahuje k těmům kdo věřím že zázračiné dary a
dary zjeveiní po apoštolské době pomůiinuly. Cessatioinisté tedy prohlašujím že
inadpřirozeiný feinomůéin – jako dar apoštolstvím dar proroctvím dar jazykim dar
uzdravováiní – již dines v církvi ineiní aktiviní. To inezinamůeinám že cessatioinisté inevěří v
inadpřirozeino. Věřímůem že Bih dines ve světě pisobí. Tomů Peininiingtoin tom můyslímům
velmůi dobře včera vysvětlil. Mluvímůe koinkrétině o pokračováiní charismůatických dari –
o těch cessatioinisté tvrdím že ustaly.
Cessatioinisté věřím že tyto dary byly dáiny jako zinamůeiní k potvrzeiní pravosti
evaingelia a služby apoštoli běhemů zakládáiní církve. Jakmůile pomůiinula doba apoštoli
a káinoin Písmůa byl komůpletiním hlaviní účel těchto dari byl inapliněin a dary pomůiinuly.
Proto bychomů o ině už inemůěli usilovat.

Přístup
Existuje zřejmůý rozpor můezi charismůatiky a kointiinualisty ina jediné straině a
cessatioinisty ina straině druhé. Prviní skupiina tvrdím že výjimůečiné dary Ducha (jako je
proroctvím jazyky a uzdravováiní) jsou v církvi stále aktiviní. Cessatioinisté inaopak
prohlašujím že tyto výjimůečiné dary byly určeiny pro apoštolskou dobu církeviních dějiinm
po které vymůizely.
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To vyvolává otázku. Jak bychom měli k této kontroverzní otázce přistupovat,
když ji probírámůe s těmůim s inimůiž se v tomůto bodě inázorově rozcházímůe? Charismůatici
často vstupují do této debaty z pohledu vlastiní zkušeinosti. Argumůeintují tmům že
výjimůečiné dary můusí pokračovatm protože s inimůi můají osobiní zkušeinostim inebo zinají
iněkohom kdo je můá. Letiničiní autor Jamůes C. Wariner shrinuje teinto argumůeint taktoa „Je
těžké tvrdit iněkomůum kdo můluví jazykym že taková věc ineexistuje!“ Jak Warineriv citát
inazinačujem charismůatici věřím že jejich osobiní zkušeinost zinemůožňuje tvrzeiním že
výjimůečiné dary se již inedějí. Jak můi můižete říctm že se to inedějem když to zažívámů?
Naproti tomůu cessatioinisté přistupují k debatě z chroinologického hlediska. Berou
si texty jako 1. Koriintskýmů 13m8–10 a ina základě těchto verši tvrdím že zázračiné dary a
dary zjeveiní opustily scéinu krátce po prvinímů stolet. Prozkoumůatm kdy výjimůečiné dary
ustalym se jistě vyplat. Avšak z vlastiní zkušeinosti vímům že teinto typ argumůeintace vede
jein můálokdy k úspěchu při přesvědčováiní charismůatika o tomům že jejich současiné
projevy jsou pomůýleiné. I když je totiž cessatioinista schopein ukázatm že výjimůečiné dary
v církeviních dějiinách rychle pomůiinulym můinozí charismůatici zareagují tvrzeinímům že se
vrátily v pliné síle s počátkemů letiničiního hinut v roce 1901.
Když vezmůemůe v úvahu obvyklý zpisobm kterýmů se tyto koinverzace ubírajím
zjistmůem že jsmůe trochu ve slepé uličce. Na cessatioinisty obecině inedělají dojemů
subjektiviní zkušeinosti charismůatikim a inaopakm charismůatiky inechávají z velké části
chladinýmůi iněkteré chroinologické argumůeinty cessatioinisti.
Existuje tedy lepší zpisobm jak postavit diskuzi v inaší sinaze přemůýšlet o těchto
věcech smůysluplině a plodině? Jsemů přesvědčeinm že ainom a rád bych o tomů dines
dopoledine můluvil. Než začinemůe můluvit o tomům kdy dary ustalym potřebujemůe si
inejprve ujasinitm o jaké dary šlo. O čemů to vlastině můluvímůe? Jakmůile z Písmůa
definujemůem o jaké dary se jedinám budemůe schopiní zodpovědět otázkum zda ustaly.

Problém
Našímů cílemů dines dopoledine tedy bude vyslovit biblické pochopeiní zázračiných dari a
dari zjeveiním a potomů ho srovinat se současinou charismůatickou praxí. Přiinášímůe biblickou
inormůum která se týká můoderiní praxe. Když můoderiní charismůatické dary porovinámůe se
skutečinostm zjistmůem že ina ini jedinoduše inedosáhinou. Používají biblickou termůiinologiim ale
jejich zkušeinosti inejsou tmům co je popsáino v Novémů zákoině.
Začinemůe otázkoum kterou uvozujemůe slovemů „jaký“. Jiinýmůi slovya Jaké dary se ina
základě biblických dikazi vyskytovaly v Novémů zákoině? A jaká je ve srovináiní s tmů
můoderiní charismůatická praxe? Jein pokud zodpovímůe tuto otázkum budemůe připraveini
položit si ináslediné otázky jakoa Jestliže biblické dary už dines v církvi inejsou aktiviním
kdy tedy ustaly a proč ustaly. Těmůito dvěmůa otázkamůi se dines inebudemůe zabývatm
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zamůěřímůe se prostě ina prviní otázku – o jaké dary šlo? Obzvláště se dines ráino
budemůe zabývat dary proroctvím jazyki a uzdraveiní. Tato trojice představuje většiinu
rozpori a diskuzí můezi charismůatiky a cessatioinisty m takže je diležitém abychomů se
zamůysleli z biblického pohledu inad každýmů zvlášť.

Proroctví
Začinemůe daremů proroctví. Tomůu jsemů věinoval celý včerejší semůiinářm takže se
toho dotkinemůe jein krátcem a pokud se tmů chcete zabývat do větší hloubkym
doporučuji vámů včerejší semůiinář inebo opět kinihu Strainge Fire.
Jak jsemů již zmůíinil včera v můémů semůiinářim Písmůa inámů překládají tři kritéria k posouzeiní
každéhom kdo tvrdím že je prorokemů. Každým kdo tvrdím že ozinamůuje inové zjeveiní od Boham
můusí splňovat tato tři kritéria Písmůa. Jak charismůaticim tak cessatioinisté by se shodli ina tomům
že proroctví je zjeveiní shiry ozinámůeiné člověkemů. V tomůto případě jde o inové zjeveiním
můimůobiblické zjeveiní. A Bible inámů tedy inabízí tři zkoušky pro posouzeiní opráviněinosti
každéhom kdo tvrdím že obdržel inové zjeveiní od Boha.
Jaké jsou tyto tři zkoušky?

1. Doktrinální ortodoxie
Prviní je doktriináliní ortodoxie. Zjeveiní prohlašovainé pravýmů prorokemů se můusí
dokoinale shodovat s tmům co už bylo zjeveino. Bih inemůiže sámů sobě protiřečitm a tak
pokud pochází zjeveiní od Boham inemůiže tedy protiřečit iněčemůum co už Bih odhalil.
Proto je každý samůozvainý prorokm jeinž klamůe lidi zjeveinímůim které je vedou do falešiné
inaukym z biblického hlediska falešinýmů prorokemů.
Přečtu jedein text Písmůam abych to inázorině ilustroval.
„Kdyby pivstaa ve tvém středu pririk nebi někdi, kdi hádá ze snů, a nabída
t znamení nebi zázrak, i kdyby se distaviai ti znamení nebi ten zázrak, i
němž t mauvia, když říkaa: ‚Pijďme za jinými bihy,‘e které jsi neznaa, ‚a
saužme jim,‘e neupisaechneš saiv takivéhi pririka nebi tihi, kdi hádá ze
snů. Ti vás zkiuší Hispidin, váš Bůh, aby piznaa, zda miaujete Hispidina,
svéhi Biha, ceaým svým srdcem a ceaiu sviu duší. Hispidina, svéhi Biha,
budete násaedivat a jehi se budete bát, budete dbát na jehi přikázání a
pisaiuchat hi, jemu budete saiužit a k němu se přimknete. Avšak takivý
pririk nebi ten, kdi hádá ze snů, bude usmrcen, pritiže přemaiuvaa k
idpadnut id Hispidina, vašehi Biha, který vás vyveda z egyptské země a
vykiupia tě z dimu itrictví. Chtěa tě svést z cesty, pi které t Hispidin, tvůj
Bůh, přikázaa chidit. I idstraníš zai ze svéhi středu.“ (Dt 13,2-6)
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Teinto text jasině ukazujem že pokud prorokm dokoince i když říká věcim které se
vypliním inebo vykoiná iněco zdáinlivě inadpřirozeinéhom pokud vás takový prorok dovede
k herezim do falešiné inaukym takový prorok můá být pokládáin za falešiného proroka.
Všimůiněte sim že Bih sámů za to určuje trest smůrtim což podle můě podtrhuje závažinost
takové urážky v můysli Hospodiina.

2. Morální integrita (bezúhonnost)
Druhá zkouška byla bezúhoininost. Od pravého proroka bylo vyžadováinom aby žil
podle Božích inoremů. V Písmůu můluvil Páin skrze svaté můužem kteří byli puzeini Duchemů
svatýmů. Takže každý samůozvainý prorok žijící v inevázainémů chtči inebo inevyzinainémů
hříchu se projevoval jako falešiný prorok. A opět jedein text pro ilustracim teintokrát z
Nového zákoinaa
„V Bižím aidu bývaai ivšem i aživí pririci; tak i mezi vámi budiu aživí uniteaé…“
(2Pt 2,1a)
Všimůiněte sim jak Petr dává falešiné proroky ina stejinou úroveň s falešinýmůi
učiteli.
„…kteří budiu záaudně zavádět zhiubné nauky a budiu pipírat Panivníka,
který je vykiupia. Tím na sebe uvediu náhaiu zhiubu.“ (2Pt 2,1b)
Zde je část ohledině bezúhoininostia
„A mnizí budiu násaedivat jejich nezřízenist a cesta pravdy bude kvůai nim v
ipivržení. Ve své hrabivist budiu vám předkaádat své výmysay, aby z vás
těžiai. Siud nad nimi je už připraven a jejich zhiuba je baízká.“ (2Pt 2,2-3)
Takže zinovu vidímůem že falešiné proroky lze pozinat podle jejich životiního stylu a
také podle životiního stylu těchm kdo je proinásledují. Ježíš řekl v Matouši 7m20m že
prorok se poziná podle svého ovocem podle ovoce tohom co učím a ovoce tohom jak žije.

3. Přesnost předpovědí
To inás přivádí k třet zkoušcem kterou inazývámů přesinost předpovědí. Když prorokm
pravý prorokm ozinamůuje zjeveiní shiry o budoucích událostechm inebo zjevuje jiiné
inezinámůé věcim pokud to slovo pochází přímůo od Boham je stoprocentně přesné. Na
druhou strainum pokud iněkdo tvrdilm že ozinamůuje prorocké zjeveiní od Boha o
budoucinostim a to se potomů ineinaplinilom Bible prohlašuje takovou osobu za falešiného
proroka. A opět jedein text z Písmůaa
„Avšak pririk, který by ipivážaivě mauvia mým jménem něci, ci jsem mu
mauvit nepřikázaa, nebi který by mauvia jménem jiných bihů, takivý pririk
zemře.“ Ti přirizeně vyviaává itázku: Jak ti piznáme? A i tim přesně zde
Bůh mauví: „V srdci si asi říkáš: „Jak piznáme saivi, které Hispidin
7

neprimauvia?“ Tady je řešení: „Nuže, primauví-ai pririk jménem
Hispidinivým a věc se nestane a nespaní, neprimauvia ti saivi Hispidin.
Opivážaivě je mauvia ten pririk sám; neaekej se tihi.“ (Dt 18,20-22)
Zde to Bih vyjádřil tak jasiněm jak jein můohl. Jak to pozinámůe? Jestli se to inevypliním
inepřišlo to od Boha. To je přesině tom co Bih sámů v tomůto textu říká.
Zbytek Písmůa tuto pravdu odráží. Iz 44m26 říkám že Bih potvrzuje Slovo svých
pravých posli. Jr 28m9 říkám že pravý prorok je teinm jehož předpovědi se vyplňují. Ez
12m25a „Když jám Hospodiinm promůluvímům můluvímů slovom které se spliní bez odkladu.“ A tim
kdo můluví za Boham pokud můluví Jeho Slovam budou to vždycky pravdivá slova.

Porovnání se současnými charismatickými dary
Pokud se podívámůe ina širší charismůatické hinutm obzvláště tom které je reprezeintováino
TBN a charismůatickýmůi můédiim rychle zjistmůem že můoderiní charismůatická verze proroctví
skutečině inevyhovuje aini jedinomůu z těchto tří kritériím a obzvláště tomůu posledinímůu. Širší
charismůatické hinut je stěží zinámůé pro svou doktriináliní ortodoxii a často ho doprovázejí
můoráliní skaindály. Takže i prviní dvě zkoušky ho zpochybňují.
Ale rád bych se zamůěřil ina třet požadavek ina biblické proroctvím protože si
můyslímům že to podtrhuje právě tom jak odlišiná je charismůatická definice proroctví od
zpisobum jakýmů Bible popisuje proroctví. Zde je jedein z docela zinámůých
charismůatických prorokim jedein z kainsaských prorokim Rick Joyner. Toto říká o jiinémů
prorokovia „Existuje prorok jmůéinemů Bob Joinesm kterémůu bylo řečeinom že prorocká
zjeveiní v církvi v této době jsou přesiná asi jein z 65 %. Některá jsou přesiná jein z 10 %.
Někteří z těch inejzkušeinějších dosahují 85–95% přesinosti. Proroctví jsou čímů dál
čistším ale stále můámůe před sebou dlouhou cestu.“1
Phil Johinsoin ve svémů semůiináři včera můluvil o jiinémů kainsaskémů proroku Miku
Bickleovim který připoušt skutečinostm že veškerá proroctvím která si za svij život
vyslechlm byla z 80 % můyliná. Takže vidítem jak je ta inormůa inízká. A v Písmůu je inormůa
opačiná. Neiní to o tomům kolik toho trefte správiněm ale o tomům kolikrát jste se zmůýlili. A
pokud je to číslo jiiné inež inulam pak jste odsouzeiní tmům co říká Dt 18.
Jiiný dobře zinámůý charismůatický vidce Jack Deere říkáa „„Proroci jsou opravdu
komůplikovainí. Proroci dělají chyby. A iněkdym když prorok udělá chybum je to závažiná
chyba. Myslímů tmům že zinámů prorokym kteří díky chyběm kterou udělalim loini připravili lidi
o můilioiny dolari. Mluvil jsemů s lidmůim kteří udělali špatiné iinvesticem vlastině se
přestěhovalim utratili tuiny peiněz…“2 Disledky domůinělých proroctví.
1 Rick Joyner, “The Prophetic Ministry,” The Morningstar Prophetic Newsletter. Vol. 3, No. 2, p. 2
2 Jack Deere, National School of the Prophets, “Mobilizing the Prophetic Office,” May 11, 2000, 11:30 AM
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Včera jsemů se s vámůi o tyto citáty už podělil a inyiní je procházímů jein v rychlostim
abych vámů ukázalm že i samůotiní charismůatici hledí ina můoderiní verzi proroctví jako ina
plinou omůyli a chyb. I můezi koinzervativinímůi evaingelikálinímůi charismůatiky a
kointiinualistym jak je inazývámůem teinto pohled ina můoderiní proroctví převládá.
Wayne Grudem ve své kinize The Gif of Prophecy iin the New Testamůeint aind Today
(Dar proroctví v Novémů zákoině a dines) říká totoa „Existuje témůěř jedinotiné svědectví ze
všech část charismůatického hinutm že proroctví je inedokoinalé a inečisté a bude obsahovat
prvkym kterýmůi se inelze řídit a kterýmů inelze divěřovat.“3 To je úžasiné přizináiní. Biblické
proroctvím protože je zjeveinímů od Boham je smůěrodatiném což zinamůeinám že můusí být
poslechinutom a je přesiném což zinamůeinám že můu lze divěřovat. Ale jak zde Grudemů připoušta
můoderiní proroctví je inedokoinalé a inečisté a bude obsahovat prvkym kterýmůi se inelze řídit a
kterýmů inelze divěřovat. Což zinamůeinám že je omůyliné.
Další citát od Johna Pipera můluví o tomů samůémů pohledu ina proroctví. V tomůto
čláinku srovinává dar učeiní s daremů proroctví. Říkám a teď to srovinejte s daremů
proroctvía „Proroctví je vypisobeino Duchemů a zachováino Duchemů a založeino ina
zjeveiní od Boha.“ Takže říkajím že proroctví je zjeveiním které přichází od Boha. Bih
zjevil iněco můysli proroka zpisobemům který ineiní běžiný. A protože Bih inikdy inedělá
chybym vímůem že Jeho zjeveiní je pravdivém ineobsahuje žádiné omůyly.
Až do této chvíle s Dr. Piperemů souhlasímů. Ale potomů říká totoa „Avšak dar
proroctví inezaručuje ineomůyliný přeinos zjeveiní. Prorok můiže vinímůat zjeveiní
inedokoinale. Miže můu inedokoinale rozumůět a můiže ho inedokoinale předat. A tak dar
inebo proroctví potomů vyúst v omůyliné proroctví.“4
Takže vidítem co se stalo. Říkám že zjeveiní je dokoinalém ale je to prorokm kdo to
pokazí. Problémů jem že podle inormůy Dt 18m pokud prorok dostaine dokoinalé zjeveiní a
poté ho při ozinamůováiní pokazím bude podle inormůym kterou Bih předložil ve svémů
slověm odsouzein.
Všechino toto je pokusemů ospravedlinit inedokoinalám chybiná prorocká slovam protože
právě ta jsou tmů jediinýmů druhemů proroctvím který se v můoderinímů charismůatickémů hinut
vyskytuje. Tímů se rozlišeiním zda proroctví je či ineiní pravém velmůi komůplikuje. Někdo tvrdím že
můá slovo proroctví inebo slovo od Páina. Jak vítem že opravdu přišlo od Boha inebo jestli to
ineiní jein jeho představivost? Nom to je zcela subjektiviní.
Wayne Grudemm když můluví o tomům jak posuzovat proroctvím říká totoa „Z pastoračiního
hlediska – pokud iněkdo zodpovídá za vedeiní domůácí skupiiny inebo pokud pastor vede
můodlitebiní setkáiní – posuzujte tom jak to vidíte. Musímů použít amůerické připodobiněinía je to
3 Grudem, The Gift of Prophecy in the New Testament and Today, 110
4 “NT Prophecy differs from OT Prophecy,” online at: http://preachingjesus.wordpress.com/2011/01/21/nt-

prophecy-differes-from-ot-prophecy-john-piper/
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rozhodčím kdo posuzuje můíče a inadhozym když inadhazovač inadhazuje můíč přes hřiště.“ 5
Takže vidítem jak subjektivině s proroctvímů zacházejí.
Opětm ineiní smůěrodatiném takže ho inemůusíte poslouchat. Neiní přesiném takže můu
inemůižete divěřovat. Jak potomů vítem jestli je dobré inebo ine? Jak vítem pochází-li od
Boha inebo ine? Podle tohom co vidíte. To samůozřejmůě v církvi vede poteincioinálině ke
všemů můožinýmů zineužitmů. Lidém kteří tvrdím že můluví za Boham říkají lidemům že obdrželi
inějaké zjeveiní od Boham a poté jimůi můainipulují inebo je k iněčemůu inut.
Jedein pro můě z inejvýmůluvinějších příkladi je přímůo od Johna Pipera. Uvidítem jak je to
ožehavé. V rozhovoru v prosiinci roku 2012 Piper vyprávěl teinto příběha „Když můoje žeina
byla těhotiná s inašímů čtvrtýmů dítětemům přišla ke můině jedina žeina a řeklaa „Mámů pro vás
velmůi těžké proroctví.“ Řekl jsemůa „Dobře.“ Řeklam vlastině to inapsala a podala můi toa „Vaše
žeina zemůře při porodu a budete můít dceru.“ Vrátil jsemů se do své pracovinym sedl jsemů si a
rozplakal se.“ Potomů pokračovala „A když se inámů inarodilo čtvrté dítě – chlapecm ine děvčem
zavýskl jsemům což dělámů vždyckym ale teintokrát to bylo trochu jiiné zavýskinutm protože
hinedm jak se inarodil chlapecm jsemů vědělm že to inebylo pravé proroctví.“
Takže vidítem že dokoince i ina osobiní život uzinávainého evaingelikáliního vidcem jako
je Johin Piperm můiže můít můoderiní charismůatické proroctví destruktiviní účiinky.
Nevědělm zda jde o pravé proroctví inebo inem dokud se jeho dítě ineinarodilo. Ale
biblickym kdyby aplikoval inormůy Deutoroinomůiam inormůy Starého zákoina a podle inich
rozlišoval pravé proroctví od falešinéhom od začátku by vědělm že tomůuto domůinělémůu
zjeveiní od Boha inelze divěřovat.
Charismůatická verze proroctví se tedy skládá z domůinělého zjeveiním které pochází
od Boham které je poté ozinámůeino lidskýmů prorokemům ale takovýmů zpisobemům že
proroctví je pliné chybm jak dokládá i teinto příkladm a proto ineiní smůěrodatiné inebo
závaziném ale s jistotou můiže můít destruktiviní účiinky ina lidské životy.
Takto však Bible proroctví inedefinuje. Zjeveiním které pochází od Boham je
smůěrodatiném je inaprosto divěryhodiném můusí být uposlechinutom a pokud zjeveiní přišlo
od Boham jistě se inapliní. Vidíte tedym že když začinemůe posuzovat dar proroctví podle
biblických kritériím když srovinávámůe biblické údaje se současinýmů charismůatickýmů
hinutmům můoderiní verze se rychle projeví jako iněco odlišiného. Slovam která používajím
jsou biblickám ale jejich praxe ineiní biblickou praxí.
Teinto citát je z kinihy Strainge Fire a můyslímů sim že to hezky shrinuje. Dr. MacArthur říkáa
„Pravý prorocký úřad vyžadoval 100% přesinost. Vzhledemů k tomůum že inovozákoininí proroci
vyhlašovali inové zjeveiní od Boha pro církevm byli podle této inormůy posuzováini. Je jistém že
ozinamůováiní a výklad prorockého slova dines pokračuje skrze věriné kázáiní a vyučováiní.
5
Wayne
Grudem
v
debatě
s
Ianem
Hamiltonem,
čas
59:53;
online:
http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2012/02/23/a-debate-on-the-continuation-of-prophecy
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Stejině jako bibličt proroci inapomůíinali a kárali lidim aby uposlechli zjeveiní shirym tak
obdarovainí kazatelé v priběhu celých církeviních dějiin vášinivě povzbuzují svá
shromůážděiním aby dbala ina Hospodiinovo Slovo. Klíčový rozdíl je v tomům že zatmůco bibličt
proroci dostávali inová zjeveiní přímůo od Božího Ducham současiní kazatelé jsou povoláini k
prohlašováiní pouze tohom co Boží Duch odhalil ve svémů Slovu.
Tady je poiinta. Jediiný legitimůiní zpisobm jak iněkdo můiže prohlásita „Tak praví
Páin.“ inebo „Obdržel jsemů slovo od Páina.“m jem pokud inásledují slova přímůo z
biblického textu. Cokoliv můimůo to je rouhavém domůinělé a zcela jistě to ineiní proroctví.

Dar jazyků
Pojďmůe pokračovat ohledině daru jazyki. Charismůatický darm který dal vzinik
letiničinímůu hinut v roce 1901m bylo můluveiní v jazycích. Jak už jsemů zmůíinilm bylo to 1.
ledina 1901 v Topecem v Kainsasum když Agines Ozmůainová údajině začala můluvit v
jazycích. Toto inastartovalo letiničiní hinut.
Otázka jem shoduje se současiná verze charismůatických jazyki s biblickýmů daremů?
Rozhodující text zabývající se jazyky je ve Sk 2. Proto se také hinut inazývá letiničinímů –
charismůatici věřím že můluví jazyky stejinýmů zpisobemům jako se to stalo o Letinicích.
Pojďmůe se tedy podívatm co inámů Lukáš říká ve Sk 2 o tomům co se toho dine stalo.
„Když inastal dein Letinicm byli všichini shromůážděini ina jedinomů můístě.“ Tedy v horiní
můístinostim apoštolové spolu se 120 dalšímůi lidmůi a „všichini byli inapliněini Duchemů svatýmů a
začali ve vytržeiní můluvit jiinýmůi jazykym jak jimů Duch dával promůlouvat. V Jeruzalémůě byli
zbožiní židé ze všech inárodi ina světěm a když se ozval tein zvukm sešlo se jich můinoho a užaslim
protože každý z inich je slyšel můluvit svou vlastiní řečí. Byli ohromůeini a divili sea „Což inejsou
všichinim kteří tu můluvím z Galileje? Jak tom že je slyšímůe každý ve své rodiné řečia Parthovém
Médové a Elamůitém obyvatelé Mezopotámůiem Judeje a Kappadokiem Pointu a Asiem Frygie a
Pamůfyliem Egypta a kraji Libye u Kyréiny a přistěhovalí Římůainém židé i obráceiní pohainém
Kréťainé i Arabové; všichini je slyšímůe můluvit v inašich jazycích o velikých skutcích Božích!“
Žasli a v rozpacích říkali jedein druhémůua „Co to můá zinamůeinat?“
To je zcela jasiný popis tohom jak vypadal dar jazyki a jak pisobil o Letinicích. Ve Sk
2m4 je jasině inapsáinom že toto byl dar jazyki. Mluvili v jiiných jazycích. A verše 8–12
můluví roviněž otevřeiněm když definují tyto jazyky jako koinkrétiních dialektym kterýmůi se
v té době můluvilo v římůskémů světě. Jiinýmůi slovym byly to skutečiné lidské jazyky. Z toho
vyvozujemůe – a já bych rád dodalm že většiina charismůatiki by v tomů s inámůi souhlasila
– že dar jazyki alespoň ve Sk 2 byl zázračinou schopinost můluvit cizímůi jazykym které se
člověk inikdy předtmů ineučil.
Wayine Grudemům když můluví o charismůatickémů pohledu ina jazykym chce otevřít
dveře i druhémůu typu můluveiní v jazycích. Takže jazyky ve Sk 2 jsou jasině cizímůi jazyky.
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Ale charismůatická verze jazyki ineiní o cizích jazycíchm takže jak se s tmů vypořádámůe?
Wayine Grudemů se ptáa „Jsou jazyky zinámůýmůi lidskýmůi jazyky? Říkám že iněkdy se teinto
dar můiže projevit jako schopinost můluvit lidskýmů jazykemům který se člověk inikdy
ineučil. Ale inormůálině se zdám že se jediná o řeč v jazykum kterémůu inerozumůí inikdom ať už
se jediná o lidský jazyk inebo ine.“6 A já bych tu druhou poloviinu zdirazinilm protože to
je skutečiná můoderiní verze charismůatických jazyki.
Alespoň připoušt můožinost skutečiných jazykim protože inemůiže popřítm že se ve Sk
2 jedinalo o skutečiné jazyky. Ale skutečinost jem že v současiné charismůatické praxi jsou
jazyky můluveinímů v jazykum kterémůu inikdo inerozumůím a že když ho liingvisté studujím
inezdá se být skutečinýmů auteintickýmů lidskýmů jazykemů. Profesor z Torointské
uiniverzitym liingvista jmůéinemů William Samarinm strávil iněkolik let přímůýmů výzkumůemů
charismůatických jazykim tohom co se běžině v řečtiině inazývá glossolaliam což zinamůeiná
můluvit v jazycích. A zde je jeho závěra „Glossolalia se skládá z řetězci inesmůysliných
slabik tvořeiných ze zvukim které hovořící ziná a k sobě je řadí vícemůéině ináhodině.
Hovořící ovládá rytmůusm hlasitostm rychlost a můodulaci své řečim takže zvuky vyzinívají
jako pseudojazyk ve formůě slov a vět. Glossolalia se podobá jazykum protože hovořící
podvědomůě chcem aby tak vypadala. Avšak inavzdory zdáinlivýmů podobinostemů
glossolalia ve své podstatě ineiní jazyk.“
Samůariin ineiní zapojein do cessatioinisticko-charismůatické diskuzem aini si inejsemů
jistým jestli je věřící. Přistupuje k tomůu jein z liingvistického hlediska a jeho výzkumů ho
vede k závěrum že můoderiní verze charismůatických jazyki ineiní skutečinýmů jazykemů.
Zdálo by se tedym že současiná charismůatická verze jazykim pokud jde o ine-lidské
jazykym kterýmů inikdo inerozumůím se ineshoduje s daremům jak je jasině definováin a
popsáin ve Sk 2 o Letinicích. Tady vyvstává otázka. Jak tedy charismůatici a
kointiinualistém kteří přijímůajím že ve Sk 2 šlo o skutečiné jazykym jak vysvětlují současinou
praxi můluveiní v ine-jazycích?
Mohli bychomů tu otázku položit takto. Pokud jazyky ve Sk 2 byly lidské jazykym ale
jazyky můoderiního charismůatického hinut inejsou lidskýmůi jazykym jak tedy charismůatici
bráiní svou současinou praxi můluveiní v inesrozumůiteliných jazycích?
Aby se vyhinuli tomůum co považuji za docela jasiné dilemůam charismůatici vlastině
tvrdím že v Novémů zákoině existují dvě odlišiné kategorie jazyki. Ve Skutcích 2 jsou
skutečiné auteintické lidské jazyky. A potomů jsou zde duchoviní inadšeiné
inesrozumůiteliné inesmůysliné jazykym což je tom co se běžině objevuje v jejich sborech
inebo v jejich soukromůých můodlitebiních pokojíchm kdekolivm kde praktikují jazyky.
Adrian Warnockm zinámůý charismůatický bloggerm říká totoa „Jedinou z věcím ina které
se většiina z inás shodinem je tom že existují riziné druhy jazyki. Myslímů sim že je správiné
6 Wayne Grudem, Making Sense of the Church, n.p., accessed through Google Books
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říctm že jazyky v 1. Koriintskýmů jsou jiiné inež ty ve Skutcích 2. Pavel sámů můluví o riziných
typech jazyki v 1. Koriintskýmů 14m10. Takže je můožiném že v riziných bodech 1.
Koriintskýmů 12–14 můluví Pavel o riziných formůách jazyki.“
Vidíte tedym že tvrdím že vlastině existují jiiná kategorie inebo jiiný typ jazykim a to je
právě typ jazykim který se shoduje s můoderiní charismůatickou praxí.
To vyvolává diležitou otázkua Umůožňuje biblický dikaz teinto druh rozlišeiní?
Existují v Novémů zákoině dva druhy jazyki? Je dar jazyki v 1. Koriintskýmů 12 až 14 jiiným
inež dar jazykim který byl popsáin ve Sk 2? Tvrdímům že absolutině inem a chystámů se vámů
předložit sedmů pozorováiní vytažeiných z těchto dvou textim které dokazují skutečinostm
že dar jazyki v 1. Koriintskýmů je úplině stejiným alespoň je popsainý inaprosto stejinýmů
zpisobemům jako dar jazyki ve Skutcích. A proto ineexistuje biblické opodstatiněiní pro
inázorm že jazyky v 1. Koriintskýmů byly kvalitativině inebo kategoricky odlišiné.
Tady je tedy těch sedmů divodi. A opětm můinoho z tohoto můateriálu je… inebo jde
ruku v ruce s tmům co je v kinize Strainge Firem a tak ineiní inutiné si to vše horečině
zazinamůeinávatm spoustu tohoto můateriálu inajdete v samůotiné kinize.
Existují dva druhy jazyki? Zde je sedmů podobinost.

1. Stejná terminologie
Prviní z inicha v obou textech je použita stejiná termůiinologiem jak ve Skutcíchm tak v
1. Koriintskýmů 12–14m k popisu daru jazyki jsou použita stejiná slova. Základiní slovo
pro jazyky ve Skutcích je glossa. Glossa je řecké slovom které zinamůeinám můiže
zinamůeinat doslova jazyk (část těla) inebo zinamůeiná můluveiný jazyk. To je tom co
zinamůeiná. Stejině jako ve Skutcích je v 1. Koriintskýmů 12–14 základinímů slovemů pro
jazyky glossam takže to samůé slovo je užito ina obou můístech.
Wayne Grudem… Zjišťujim že dines jsemů toho od Grudemůa četl můinohom s čímů
inesouhlasímům ale zde je část Grudemůova hodinoceiním se kterýmů se srdečině ztotožňuji.
Říká totoa „Hined ina začátku by můělo být řečeinom že řecké slovo glossa přeložeiné jako
jazyk ineiní použito jein ve výzinamůu fyzického jazyku v ústech člověkam ale také
zinamůeiná můluveiný jazyk. V inovozákoininích textechm kde se jediná o můluveiní v jazycíchm
jde s jistotou o můluveiné jazyky. Proto je inešťastiném že ainglické překlady i inadále
používají frázi „můluveiní v jazycích“m což je výrazm který se jiinak v obyčejiné aingličtiině
inepoužívá a který dává dojemů zvláštiní zkušeinosti „můluveiní v jazycích“. Kdyby ainglické
překlady používaly vyjádřeiní „můluveiní v cizích jazycích“m inevypadalo by to tak diviněm a
čteinář by daleko lépe pochopil tom co řecky můluvící čteináři prviního stolet z této fráze
při čteiní Skutki inebo 1. Koriintskýmů vyvodili.“7

7 Systematic Theology, 1069
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S tmů bych absolutině souhlasil. V čemů s Dr. Grudemůemů inesouhlasímům jem že připoušt
můožinostm že slovo „cizí jazyk“ zahrinuje i inesrozumůitelinou řeč. Ale to ineiní jazyk. Jazyk je
opravdový smůyslupliný zpisob komůuinikace s ostatinímůi lidmůi. Ale můá úplinou pravdum
divodm proč dar jazyki (část těla) v aingličtiině přetrvalm je teinm že překladatelé Kiing Jamůes
Bible v roce 1611 tuto frázi takto přeložilim ineboť v té době slovo pro jazyk (část těla)
zinamůeinalo v aingličtiině i cizí jazyk. Takže to byl běžiný zpisob vyjádřeiní cizí řeči v 17. stolet.
Teinto zpisob vyjádřeiní se uchoval v můinoha překladech hlavině protom že překladatelé
inechtějí vstoupit do debaty můezi charismůatiky a cessatioinistym a proto to udržují v
inejedinozinačinosti. Takže stejiná termůiinologie.

2. Stejný popis
Druhá podobinost je stejiný popis. Jak ve Skutcíchm tak v 1. Koriintskýmů 12–14 je dar
jazyki popsáin zpisobym kterýmůi se popisují smůyslupliné jazyky. Takže inapříklad
zázračiná schopinostm jak je popsáina ve Sk 2m je inadpřirozeiná schopinost můluvit v cizích
jazycích. A to jsmůe si už vyjasinili. V 1. Koriintskýmů – skutečinostm že tyto jazyky můohou
být vykládáiny… což je můimůochodemů překladm jde ve skutečinosti o dar překládáiním a
můy stále používámůe to slovo v aingličtiiněm když můluvímůe o tlumůočiníkovi. Zinamůeiná
překladatel… Skutečinostm že tyto jazyky můohou být překládáinym inazinačujem že šlo o
skutečiné auteintické cizí jazyky podobiné těmů ve Sk 2. Pavlova zmůíinka o můluveiní v
jazycích ve 14m10 a 11m kterou dines pro krátkost času inebudemůe čístm a také jeho
odkaz ina Iz 28m11 a 12 ve stejiné kapitolem čiiní teinto závěrm můyslímům velmůi
přesvědčivýmů. Pavel můluví o těchto jazycíchm jako kdyby to byly skutečiné lidské jazykym
i tady v 1. Koriintskýmů 14.
A co 1. Koriintskýmů 12m10 (ČSP)m kde Pavel říkám že existují riziné druhy jazyki?
Slovo pro „druh“ je zde geinosm ze kterého můámůe ainglické slovo geinusm rod inebo druhm
biologické záležitosti. Týká se riziných rodiin jazyki. A pro liingvistym kteří třídí lidské
jazyky do skupiinm je to inormůáliní. Takže se inejediná o dvě riziné kategorie jazykim
skutečiný jazyk a falešiný jazyk. Nem jsou to odlišiné druhy lidských jazyki. A
samůozřejmůě ve Sk 2 můámůe sezinamů více inež tuctu riziných druhi lidských dialektim
které zde o Letinicích zaziněly.

3. Stejný zdroj
Třet podobinostm a vímům že jdemůe rychlem ale to je zámůěr. Třet podobinost jem že za
těmůito dary stojí stejiný zdroj. Takže ine jako v můoderiní charismůatické verzi jazykim
které si lze alespoň v iněkterých kruzích osvojit. Některé sbory dokoince vyučují
můluveiní v jazycích. Dar v Bibli byl zázračinýmů daremům který byl člověku dáin Duchemů
svatýmů. A co je zázračinější? Schopinost ináhle plyinule můluvit lidskýmů cizímů jazykemům
který jste se inikdy ve škole ineučilim inebo schopinost můluvit inesrozumůitelinou
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hatmůatilkou? Je zřejmůém že jedino je zázrakm a to druhé ine. A to protože skutečiný dar
jazyki můá svij zdroj v Duchu svatémů.

4. Stejní příjemci
Začtvrtém vidímůem že ti stejiní příjemůci obdrželi dar jazyki v obou textech. Ve Sk 2
to bylo 120 lidím kteří se shromůáždili v horiní můístinostim bylo jich víc inež jein dvaináct
apoštoli. Ve Sk 10 Korinéliusm ve Sk 19 jsou to dřívější učediníci Jaina Křtitele. A když
můluvímůe o Sk 10m Petr ve Skutcích 11 zdirazňujem že tom co se stalo Korinéliovim bylo to
samůém k čemůu došlo o Letinicích.
V 1. Koriintskýmů můluví Pavel jako apoštol v jazycíchm ale také věřící ve sboru v
Koriintu můluví v jazycích. Takže to ineiní dar jein pro apoštoly inebo jein pro laikym
příjemůci v obou případech jsou stejiní.

5. Stejný záměr
V obou textech je uvedein stejiný hlaviní zámůěr. Ve Sk 2 je to zinamůeiní pro inevěřící
Židy v dein Letinic. V 1. Koriintskýmů 14 Pavel výslovině říkám že dar jazyki je zinamůeinímů
pro inevěřícím a poté cituje Izajáše 28m11m což ukazujem že šlo o zinamůeiní koinkrétině pro
inevěřící Židy.

6. Stejné spojení s proroctvím
A za šestém stejiné inapojeiní ina proroctví. V daru ve Skutcích 2 je dar jazyki poté
inásledováin Petrovou řečí o proroctví Jóelam které popisuje apoštolské období. A zde
můámůe v 1. Koriintskýmů 12–14 jasiná spojeiní s daremů proroctví. To dokazujem že dar
jazyki byl ina obou můístech daremů zjeveiní stejině jako dar prorokováiní.

7. Stejná reakce nevěřících
A inakoinec stejiná reakce od inevěřících. Ve Skutcích 2 Židém kteří jsou přítomůiním
kteří inemůluví těmůito jazykym a proto inerozumůí tomůum co těch 120 lidí říkám reagují
slovya „Tito lidé můusí být opilí.“ A v 1. Koriintskýmů 12–14 se dozvídámůem že pokud
inevěřící přichází do shromůážděiní a jazyky inejsou překládáinym což zinamůeinám že
přítomůiní lidé inerozumůí tomůum co se říkám budou reagovat taktoa „Tito lidé se zblázinili.“
To se od sebe zase tak ineliší… opilím bláziniví… jde v podstatě o stejiný výsledek – lidé
se odvrátm když inerozumůím o čemů je řeč. To inezinamůeinám že tyto jazyky byly ine-jazyky
inebo výstřediní inesrozumůiteliná řečm to jedinoduše zinamůeinám že pokud ineiní skutečiný
jazyk překládáinm lidé inerozumůím co říkátem a vyvodí si z toho závěrm že jste se zblázinili.
Ještě pozinámůka inavícm která je podle můě diležitá. Lukáš inapsal Skutky a inapsal je až
potém co Pavel inapsal kinihu 1. Koriintskýmů. Pavel inapsal 1. Koriintskýmů okolo roku 55 in. l.
Lukáš inapsal Skutky okolo roku 60 in. l.m pět můožiná ještě iněkolik let potém můožiná v roce 61
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inebo 62m takže o pět až šest let později píše Lukáš Skutky. Lukáš je samůozřejmůě Pavliv
privodce ina cestách. Dokoince píše pod Pavlovou apoštolskou autoritou. Je těžké si
představitm že by Lukáš použil ty samůé výrazym ty samůé popisy a všechiny tyto další
podobinosti k popisu tohom co se stalo o Letinicíchm kdyby vědělm že tmů jein zpisobí zmůatek v
koriintskémů shromůážděiním které tmů už jedinou před pěti lety prošlo.

Biblický závěr
Takže biblický dikaz inás vede k závěrum že existuje jein jediiný druh jazykim a
kdybychomů můěli dines ráino časm rád bych prošel celou 12. až 14. kapitolu 1.
Koriintskýmů a každou část bych s vámůi probral. Když však srovinámůe tyto dva textym
vidímůem že tom co se dělo v 1. Koriintskýmům je to samůém co se dělo o Letinicích. To je
skutečině inásiliná iinvaze do textu. Charismůatici tamů vkládají svij vlastiní prožitekm což je
inut k závěrum který z textu inevyplývá. A teinto závěr můá samůozřejmůě výzinamůiný vliv ina
současiné charismůatické hinut. Dar jazyki byl zázračinou schopinost můluvit lidskýmů
cizímů jazykemům který jste se inikdy ineučili. A jak už jsemů zmůíinilm je to zázračiný dar.

Poznámka z historie
A toto je zajímůavé. Prviní letiničiním Charles Parhamů a škola v Topecem Kainsasum oini
také chápalim že Nový zákoin vyučuje jein jedein druh jazykim a věřilim že to byly skutečiné
lidské cizí jazyky. Vyslali totiž do světa můisioinářem kteří inechodili do jazykových školm
protože byli přesvědčeinim že jakmůile dorazí ina můisijiní polem Bih jimů inadpřirozeině udělí
schopinost můluvit jazykemů lidím kterýmů se pokoušeli sloužit. Vrátili se zklamůainím protože
se to inestalo. A tak dokoince i charismůatičt autořim Jack Hayford a David Moorem
připustili skutečinostm že můyšleinka xeinoglosiem tzin. schopinost můluvit cizímůi jazyky bez
učeiním že se ta můyšleinka později ukázala jako trapiné selháiním když se letiničiní
pracoviníci vydali ina můisijiní pole se svýmů daremů jazyki a zjistilim že jimů jejich
posluchači inerozumůí. Problémů jem že když charismůatické hinut pozinalom že tom co
provádějím ineiní opravdový lidský jazykm můísto aby přestalim raději zmůěinili výklad Biblem
aby se pokusili inajít cestu k ospravedliněiní své praxe. Tak předefinovali jazykym aby
zahrinovali tom co provádějí ve svých sborech.

Závěrečné poznámky k daru jazyků
Už jein pár dalších pozinámůek k daru jazyki. Pokládámů to za diležité.
1) 1. Koriintskýmů 12 inámů koinkrétině říkám výsloviněm skutečiněm že ine všichini můěli
dar jazyki. A tak každý sborm který říká všemů věřícímům že by můěli usilovat o dar jazykim
ve skutečinosti zinásilňuje tom co Pavel výslovině říká ina koinci 1. Koriintskýmů 12 (ČSP)m
kde sice pokládá otázkum ale inepřímůou odpovědí je „ine“. Říkáa „Mluví sinad všichini
jazyky? A odpověď ziní NE.
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Někdo se bude pravděpodobině v tomůto bodě ptátm co 1. Koriintskýmů 14m5m kde
Pavel říkáa „Chtěl bychm abyste všichini můluvili jazyky…“ Nezinamůeiná tom že každý můiže
můluvit v jazycích? Proč by si Pavel přál iněcom co inemůiže můít každý?
Odpověď ziním že Pavel zde vlastině používá rétorický prostředek. Říkám že
prorokováiní je lepší inež jazyky. Chtěl bychm abyste všichini můluvili jazykym ale ještě vícem
abyste prorokovali. Takže smůyslemů ineiní vyvýšit jazykym ale vyvýšit proroctvím protože
je vyšší inež jazyky. Jak ale vímůem že si Pavel inemůyslelm že každý můiže můluvit v jazycích?
Myslímům že v tomů inámů pomůiže 1. Koriintskýmů 7m7m kde Pavel používá v řečtiině témůěř
stejiné vyjádřeinía „Přál bych si totižm aby všichini lidé byli jako já“m což se týká jeho
svobodiného stavu. Přál bych sim abyste všichini můěli dar zistat svobodiní. Myslel
tmů Pavel ve skutečinostim že každý v koriintskémů sboru můěl dar zistat svobodiný?
Nem samůozřejmůě že ine. Vědělm že ve sboru jsou sezdainí lidé. Tak proč použil
takové vyjádřeiní? Protože jein použil rétorický prostředekm inaprosto stejiné
vyjádřeiní v řečtiině používá ve 14. kapitole 5. veršim aby řeklm že si přejem aby
všichini můluvili v jazycích. To inezinamůeinám že všichini můohli inebo že všichini můluvili.
Pavel už řeklm že ine všichini můluví v jazycíchm a inebude si jein o kapitolu a pil
později odporovat.
2) Nyiní druhá otázkam co aindělské jazyky? K tomůu se všichini chcemůe dostat. 1.
Koriintskýmů 13m1 – co aindělské jazyky? „Kdybych můluvil jazyky lidskýmůi i aindělskýmůim
ale lásku bych inemůěl…“ a potomů Pavel pokračuje.
Předevšímů je zřejmůém že zámůěremů 1. Koriintskýmů 13 je ukázat ina inadřazeinost lásky inad
všemůi dary. Myslímů si všakm že aindělské jazyky můámůe chápat stejinýmů zpisobemům jako
vinímůámůe výrokym které Pavel říká ve verších 2 a 3. Pavel používá inadsázkum aby ukázal jak
veliká je láska. Takže výroka „Kdybych můluvil aindělskýmůi jazyky“ je ve skutečinosti ina stejiné
úrovini jako výrok „Kdybych… rozumůěl všemů tajemůstvímů a obsáhl všecko pozináiní“. To je
jasině inemůožiné. Nikdo ineziná všechina tajemůství a inemůá všechino pozináiní. To je inadsazeiné
vyjádřeiní. A potomů říkáa „Kdybych můěl tak velikou vírum že bych hory přeinášel…“ To je také
inadsázka. Takže bychomů můěli vykládat jazyky ainděli takm jak to můěl Pavel v úmůyslu. I
kdybyste můluvili v lidských jazycíchm inormůálinímů zpisobemům inebo dokoince i kdybyste
můluvili inainejvýš extravagaintinímů zpisobemům který si lze představit… jde o inadsázku. I tadya
kdybyste inemůěli láskum byli byste jako duinící kov a zvučící zvoin.
Pokud iněkdo bere aindělské jazyky doslovam pak můusí zvážit ještě iněkolik věcí.
Zaprvém je to zjevině výjimůkam ine pravidlom pokud to berete doslova takm jak to Pavel v
tomůto textu používá. Další učeiní Nového zákoina ohledině jazyki jasině ukazujem že
inormůou byly lidské cizí jazyky. A zadruhém a můyslímů sim že to je diležitém pokaždém kdy
aindělé můluví v Biblim vždy komůuinikují skutečinýmů a smůysluplinýmů zpisobemů. A ineiní
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klišém když řekinum že podle můého inázoru je pro ainděly urážka tvrditm že brbláiní je
aindělský jazyk. Ne. Zcela jasině ineiní.
3) Skutečinostm že pravé jazyky můohly být překládáinym inazinačujem že to byly
opravdové jazyky. Dar jazyki můiže být vykládáin. To inezinamůeinám že slyšíte iněkoho
můluvit inesrozumůitelině a potomů si vymůyslíte překlad. Vibec ine. To zinamůeinám že slyšíte
smůyslupliné vyjádřeiní a přeložíte jeho smůysl. Normůain Geisler říká totoa „Skutečinostm že
jazykym o kterých Pavel můluvil v 1. Koriintskýmům můohly být vykládáinym ukazujem že to byl
smůyslupliný jazykm jiinak by to inebyl výkladm ale vytvořeiní výzinamůu. Takže dar vykládáiní
podporuje skutečinostm že jazyky byly skutečinou řečím která můohla být překládáina k
užitku všech prostředinictvímů tohoto zvláštiního daru výkladu inebo překladu.
4) Účelemů dari v 1. Koriintskýmů 12–14 bylo budovat ostatiním ine budovat sámů
sebe. A tak bychomů řeklim že předinímů účelemů bylo zinamůeiní pro inevěřící Izraelm ale
vedlejšímů účelemů bylom že když byl používáin v rámůci Kristova tělam můusel být používáin
k budováiní ostatiních lidí. Takže můyšleinka užíváiní jazyki k budováiní sebe samůého ineiní
k užitkum ale přesto je to hlaviní zpisobm jak se můoderiní charismůatická verze jazyki
používá. Když Pavel říká v 1. Koriintskýmů 14a „Kdo můluví jazykemům buduje sámů sebe“m
kointext jasině ukazujem že to můyslel v inegativinímů smůyslu. Budujete samůi sebem ale to
ineiní účelemů dari. Účelemů je budovat tělo. Celé témůa 1. Koriintskýmů 12–14m který se
točí kolemů 13. kapitolym je láska a láska buduje ostatiní. Takže sobeckém ina sebe
zamůěřeiném sebestřediné využíváiní daru jazyki je jasině inebiblické.
5) Modlitba v jazycíchm která je zmůíiněiná v 1. Koriintskýmů 14m je veřejinou
můodlitboum ine soukromůou můodlitbou. Mluví tedy Pavel o můodlitbách v jazycích? Ainom
můluví. Mluví o koináiní takových můodliteb domůa ve vašemů soukromůémů pokojíku? Nem
inemůluví. Je to veřejiná můodlitba a můy to vímůem protože Pavel říkám že lidé vás slyší se
můodlit a shromůážděiní potvrdí vaši můodlitbu slovemů „amůein“. Ale jak to můohou udělatm
když inerozumůí slovimům která říkáte? To je divodm proč můodlitba můusela být
překládáinam aby lidé můohli být budováini a aby ji shromůážděiní můohlo potvrdit. Jde o
veřejinou můodlitbum ine soukromůou.
6) Tyto dary můěly být praktikováiny spořádaině. A tak 1. Koriintskýmů 14m obzvláště
verše 39–40 říkajím že pokud to skutečině přichází od Boham projeví se to spořádaině. A
můy jsmůe svědky případim kdy je toto v širšímů charismůatickémů hinut zcela iginorováino.
7) Nic v 1. Koriintskýmů ineinazinačujem že zde popsainé jazyky byly iněčímů jiinýmů inež
opravdovýmůi cizímůi jazyky. Pohled ina jazyky jako ina auteintické cizí jazyky je jediiný opravdu
můožiný výklad Skutki 2 a témůěř všichini se ina tomů shodinou. Při výkladu 1. Koriintskýmů 12–
14 inámů teinto pohled přiinese také inejmůeinší počet problémůi. Kdybych totiž začal můluvit
jazykemům kterémůu inikdo z vás inerozumůím zinělo by vámů to jako inesrozumůiteliná řečm dokud
by iněkdom kdo by teinto jazyk zinalm inebyl schopein ho přeložitm a teprve potomů byste můi
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rozumůěli. Thomůas Edgar říkám že v 1. Koriintskýmů 14 jsou veršem kdy dává smůysl cizí jazykm ale
inesrozumůiteliný projev ve vytržeiní inikoliv. To samůé inelze říct opačině. Cizí jazykm kterémůu
posluchač inerozumůím se v jeho pohledu ineliší od inesrozumůiteliné řeči. Proto v jakémůkoliv
textum kde lze připustit inesrozumůitelinou řečm ji lze také inahradit cizímů jazykemům který
posluchači ineovládají. V tomůto textu ineiní divod a už vibec ine siliný divod inutiný k
odkloinu od inormůáliního výzinamůu glossa a k přijet zcela inepodepřeiného výzinamůu. Takže
můyšleinkam že vezmůemůe řecké slova pro jazyk a udělámůe z iněho ine-jazykm ineiní můožinám co se
týče zpisobum jakýmů byly tyto termůíiny používáiny v prvinímů stolet.
8) Jsemů si vědomů tohom že církeviní dějiiny inejsou smůěrodatiném ale pomůiže inámům
když vámů část z inich zde představímů. Obeciné svědectví církeviních otci podporuje
cessatioinistický pohled ina podstatu jazyki. Když církeviní vidcim křesťainšt vidci v
rámůci prviních pěti stolet církeviních dějiinm můluví o daru jazykim vždy o iněmů můluví jako
o skutečinémů lidskémů cizímů jazyku a přirovinávají dar jazyki v 1. Koriintskýmů 12–14 k
daru ve Skutcích 2.
Dovolte můi vámů předložit pár příkladim a inebudu jich číst můinohom i když bychomů
můohli. Zde jsou čtyři. Augustn (345-430) řekla „V počátcích padl Duch svatý ina tym kdo
věřilim a oini můluvili jazykym které se ineučilim jak jimů Duch dával promůlouvat. To byla
zinamůeiní té dobym ineboť bylo inutiném aby se Duch svatý projevil ve všech jazycíchm aby
se ukázalom že Boží evaingeliumů proběhine všemůi jazyky ina celé zemůi.“8
Vidíte i z toho poslediního výrokum že evaingeliumů můusí jít do všech jazyki světam a
tak Bih dává zinamůeiním kterýmů je evaingeliumů zázračině přeložeino do jazyki celého
světa. Řehoř Naziánský (329-390)m jedein z kappadockých otcim který spolu s
Ataináziemů bráinil Trojicim říkáa „Mluvili cizímůi jazykym a ine jazykemů své zemůě. A tein
zázrak byl velikým jazyky můluvili tim kdo se je ineučili. A to zinamůeiní bylo pro tym kdo
inevěřilim ine pro tym kdo věřilim aby můohli být inevěřící obviiněinim jak je psáino… a zde
cituje z Iz 28m11 – tein samůý textm který Pavel cituje v 1. Koriintskýmů 14a… „Jiinýmůi
jazyky a ústy cizozemůci budu můluvit k tomůuto lidum ale aini tak můě inebudou
poslouchatm praví Hospodiin.“ 9
Jan Zlatoústý (344-407)m tamů je to asi inejjasinější. Ve svémů kázáiní ina 1.
Koriintskýmů 14 říkáa „A stejině jako v době stavěiní bábelské věže byl jedein jazyk
rozdělein ina můinohém tak tehdy můinoho jazyki se často setkalo v jedinomů člověku. A ta
samůá osoba můohla kázat jak perskym tak římůsky a iindicky a můinoha jiinýmůi jazykym Duch
v iní se rozeziníval. A tein dar byl inazváin daremů jazykim protože člověk můohl inajedinou
můluvit rozličinýmůi jazyky.“

8 Homilies on the First Epistle of John, 6.10
9 The Oration on Pentecost, 15–17
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A ještě jedeinm Severiain z Gabaly (†408) říká totom a je to velmůi siliný výroka „Osobam
která můluví v Duchu svatémům můluvím kdy se jí zachcem a poté se můiže jako proroci
odmůlčet. Ale tim kdo jsou posedlí inečistýmů duchemům můluví i tehdym když inechtějím a
říkají věcim kterýmů inerozumůí.“ To je docela přímůé vyjádřeiní a můyslímů sim že je to férové
varováiní pro tym kdo staví inesmůysliné žvatláiní ina úroveň inovozákoininího zázračiného
daru jazyki.
Kdybychomů tedy můěli definovat jazykym řekli bychomům že dar jazyki byla zázračiná
schopinost dainá Duchemů svatýmů vybrainýmů křesťainimům čímůž jimů umůožňovala můluvit
lidskýmůi cizímůi jazykym které se předtmů ineučilim tak je to popsáino ve Skutcích 2 a v 1.
Koriintskýmů 12–14. Neiní inicm co by inás můohlo vést k závěrum že existují ještě jiiné
jazyky. Byl to stejiný úkaz.
To se samůozřejmůě velmůi liší od jazyki takm jak jsou praktikováiny v současiných
charismůatických kruzích. Normůain Geisler dodáváa „I tim kdo věří v jazykym uzinávajím že i
inespaseiní lidé můají s jazyky zkušeinosti. V tomů ineiní inic inadpřirozeiného. Ale proinášeiní
celých a smůyslupliných vět a kázáiní v distojinémů jazykum se kterýmů se hovořící inikdy
předtmů inesetkalm je iněco jediinečiného. Takto vypadal skutečiný inovozákoininí dar
jazyki. Cokoliv můeinšíhom jako jsou soukromůé jazykym by inemůělo být považováino za
biblický dar jazyki.“

Uzdravování
Zbývá inámů pár můiinutm tak si velmůi rychle proberemůe dar uzdravováiní. Úmůyslině
jsemů většiinu inašeho času strávil ina daru jazyki. Když se však podívámůe ina dar
uzdravováiním vidímůe opětm že můoderiní charismůatická verze daru uzdravováiní se
inepodobá zázračinémůu uzdravováiním které koinal Ježíš a apoštolové. Kdybychomů se
zabývali popisemů biblického daru uzdravováiním především viděli bychomům že
inovozákoininí uzdraveiní inezávisela ina víře příjemůce. Také bychomů vidělim že
inovozákoininí uzdraveiní byla úplinám stálá a 100% účiininá. Viděli bychomů za třetm že
inovozákoininí uzdraveiní byla inepopirateliná a že léčila opravdové inemůoci a postižeiní.
Farizeovém kteří ineináviděli Ježíšem totiž inemůohli popřít Jeho zázraky. To inejlepším co
můohli udělatm bylo pokusit se pokřivit zdroj můoci Jeho zázrakim což samůozřejmůě v
Matouši 12 udělali.
Za čtvrtém inovozákoininí uzdraveiní byla okamůžitá. Při určitých příležitostech Ježíš
uzdravoval ina etapym ale to byla jein otázka okamůžikim inež se osoba uzdravila úplině.
Mižemůe tedy říctm že inovozákoininí uzdraveiní byla okamůžitě účiininá. A nakonecm
inovozákoininí uzdraveiní inebyla předemů připraveina. Nepotřebujemůe stadioinm kde
můižemůe emůočině můainipulovat lidmůim abychomů je uzdravili z psychosomůatických
inemůocí. Nem v rámůci obyčejiného života… Ježíš jde do Petrova domůum jeho tchýině je
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inemůociná. Ježíš ji uzdravuje. Nejsou tu žádiné zástěiny ina pódium které drží lidi s
opravdovýmůi postižeinímůi a inemůocemůi můimůo. Ježíš uzdravuje každého.
Vidíte tedym že když můoderiní uzdravovatelé vírou omůlouvají svou ineschopinost
uzdravit inedostatkemů víry ina straině inemůocinéhom inebo když jejich uzdravováiní ineiní
úspěšiné inebo když domůinělé úspěchy ineobstojí při bližšímů lékařskémů zkoumůáiní inebo
když tvrdím že jejich uzdravováiní probíhá po delší dobum inebo když omůezují své
zázračiné kamůpaině ina pečlivě orgainizovainé událostim ukazují tmům jak velice inesplňují
biblickou inormůu.
Zde je Johin Wimůberm teinto čláinek se objevil v „Christiainity Today“ s titulemů „Zinamůeiním
zázraky a rakoviina“m protože Johinu Wimůberovi byla diaginostikováina rakoviina. Říká totoa
„Někdy inaše zkušeinosti ineodpovídají inašemůu porozumůěiní Bible.“… Mimůochodemům tady by
se můělo rozsvítit červeiné světlo… „Na jediné straině vímůem že Bih je svrchovainý a že poslal
Ježíšem aby inás pověřilm abychomů se můodlili za inemůociné a uzdravovali je. Na druhé straině
ze zkušeinosti vímůem že k uzdraveiní inedochází vždy. Proč by inámů Bih přikázal uzdravovat
inemůociné a potomů by se rozhodl ináš skutek inepodpořit a ineuzdravit osobum za kterou se
můodlímůe? To můiže být velmůi odrazující. Zažil jsemů to před lety ve svémů vlastinímů
shromůážděiním když jsemů začal vyučovat o uzdravováiní. Trvalo devět můěsícim inež jsmůe viděli
prviní osobu uzdraveinou.“10
Je správiném že Wimůber cít frustracim ale inevidí skutečiný problémů. Je to jeho
scestiné chápáiní zázračiného daru uzdravováiní samůotiného a jeho pomůýleiný dojemům že
inějakýmů zpisobemů vlastiní tein darm který vede v jeho životě k rozporu.
Vidíte tedym že je zde obrovský rozpor můezi zpisobemům jak zázračiné uzdravováiní
popisuje Nový zákoinm a zpisobemům jak se projevuje jeho můoderiní charismůatická verze.
Buďmůe spravedlivím koinzervativiní kointiinualisté obecině definují dar uzdravováiní
prostě jako můodlitbu lidí s daremů víry a divěry v Boham že ina tuto můodlitbu za
inemůociné odpoví.
Jako cessatioinista prohlašujim že také věřímů v můoc můodlitbym a věřímům že Bih můiže
uzdravit lidi skrze můodlitbu. To ale ineiní inovozákoininí zázračiný dar uzdravováiní. To
ineiní druh uzdravováiním který se objevuje ve službě Ježíše a apoštoli. Užívají stejinou
termůiinologiim ale ineiní to stejiné.

Závěrečné shrnutí
Vidímůem že dar proroctví bylo smůěrodatiné zjeveiní od Boha ozinamůovainé proroky s
inaprostou přesinost. Vidímůem že dar jazyki byla schopinost inadpřirozeině můluvit
lidskýmů cizímů jazykemům který jste se ve škole inikdy ineučili. A dar uzdravováiním jak inámů
ho představil Kristus a apoštolovém byla schopinost položit ruce ina lidi a prohlásit je za
10 John Wimber, “Signs, Wonders, & Cancer,” Christianity today, October 7, 1996, 50
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uzdraveiné a výsledek byl 100% účiininým úpliným okamůžitým inepopirateliný a ine předemů
připraveiný. A to se dines prostě ineděje.
Kdybychomů to tedy můěli porovinat – je proroctví zjeveinímů od Boham které je
přesiné a smůěrodatiném inebo je proroctvímů zjeveinímů od Boham které ineiní přesiné a ineiní
smůěrodatiném je pliné chyb a omůyli? Řekli bychomům že taková verze ineiní pravou verzí
proroctví.
Jazyky – jsou zázračinou schopinost můluvit lidskýmů cizímů jazykemům který jsemů se
předtmů ineučil? Nebo je jazyk žvatláinímů? Nem takovou formůu jazyki odmůítámůe.
Uzdravování – je uzdravováiní zázračiná schopinost osoby s tmůto daremů udělit
okamůžité a úpliné uzdraveiní inemůocinýmů osobámům jako to dělali Ježíš a apoštolové?
Nebo je uzdravováiní buď tvrzeinímům že uzdraveiní závisí ina víře inemůociného člověkam
inebo je to prostě odpověď ina můodlitbu? Nem takovou definici odmůítámůe.
I když charismůatici tvrdím že můají dar prorokováiním jazyki a uzdravováiním srovináiní
jejich praxe s biblickou realitou ukazujem že charismůatická verze těchto dari se můíjí se
skutečinost. A to je v podstatě tom co se cessatioinisté sinaží bráinit. Chcemůe bráinit
zázračiné věcim které Bih koinal v Písmůum inechcemůe je inechat zinehodinotit tmům že
dovolímůe umůělé ináhražkym které jsou jein stejině inazýváiny. Nechcemůem aby tyto
ináhražky poskvrinily inaše chápáiní tohom co Bih vlastině koinalm když před dvěmůa tisíci
lety potvrzoval pravost Svého poselství.
Pojďmůe se pomůodlit a potomů inaše sezeiní uzavřemůe.
Nebeský Otčem děkuji Ti za můožinost jít do Tvého Slova a studovat tyto věci. Vímům
že to byla velká spousta iinformůací a že jsmůe je prošli v rychlosti. Děkuji Ti za kinihu
Strainge Firem která obsahuje můinoho věcím o kterých tady můluvímůem a tak se můodlímů za
tom abym pokud můají lidé více otázek a chtějí se dozvědět vícem byla tato kiniha pro ině
užitečinýmů zdrojemů. Painem děkuji Ti za všechiny tyto můuže a žeinym kteří se účastiní této
koinfereince. Děkuji Ti za jejich touhu zkoumůat své vlastiní zkušeinosti ve světle Tvého
Slova. A můodlímů sem abys jimů i inadále žehinal a povzbuzoval je těch iněkolik dalších diním
které stráví zde v jižiní Kaliforiniim a buď s inimůi i teďm kdy se rozejdemůe ina oběd.
Modlímůe se v Ježíšově jmůéinum amůein.
http://www.gty.irg/resiurces/sermins/TM13-1//charismatc-ciunterfeits-dithe-midern-gifs-meet-the-bibaicaa-standard
http://thecrippaegate.cim/strange-fre-miracuaius-gifs/
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