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Kapitola I.
NAROZENÍ A RANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Bohu se zalíbilo do jisté míry spojit mé jméno a práci s rozsáhlým pohybem Kristovy církve, který
někteří pokládají za novou epochu v jejím rozvoji, zejména ve vztahu k náboženskému probuzení.
Protože tento pohyb zahrnuje do značné míry vývoj pohledu na křesťanskou nauku, který nebyl
obvyklý  a byl  způsoben  změnami  v prostředcích  evangelizační  práce,  bylo  velmi  přirozené,  že
mohla převládnout některá nedorozumění, pokud jde o tyto změny nauky a použití těchto opatření,
a že v důsledku toho, do jisté  míry,  i dobří  muži  mohli  zpochybňovat  moudrost  těchto opatření
a správnost těchto teologických prohlášení, a že bezbožní muži mohli být podráždění a nějaký čas
mohli usilovně odporovat těmto velkým pohybům.
Mluvil jsem o sobě, že jsem spojený s těmito pohyby, ale pouze jako jeden z mnoha kněží a dalších
služebníků Kristových, kteří mají významný podíl v jejich prosazování. Jsem si vědom, že určité
části církve mě považují za novátora, a to jak ve vztahu k doktríně, tak prostředkům, a že mnohé
z nich  se  na  mě  dívaly  spíše  jako na  čelního  představitele,  a to  zejména  v napadání  některých
starých  forem teologického myšlení  a vyjadřování  a při  ustanovování  nauky evangelia  v mnoha
ohledech v novém jazyce.
Přátelé z těchto probuzení, s nimiž bylo spojeno moje jméno a práce, mě po řadu let žádali, abych
sepsal jejich historii. Protože kvůli tolika nedorozuměním ztratila na vážnosti, myslel jsem si, že
pravda dějin vyžaduje moje vlastní prohlášení k doktrínám, které byly kázány, nakolik jsem v tom
zúčastněný, a k používaným opatřením a výsledkům kázání těchto nauk a použití těchto opatření.
Moje mysl zdá se instinktivně ustupuje, kdybych měl na sebe říct tolik, kolik jsem povinen, abych
upřímně  popsal  tato  probuzení  a můj  vztah  k nim.  Z  tohoto  důvodu  jsem  až  dosud  odmítal
podniknout takové dílo. Později správci z Oberlin College mi předložili tuto záležitost a vyzvali mě,
abych na ní pracoval. Společně s mnoha dalšími přáteli v této zemi a v Anglii zdůrazňují, že je to
povinnost  vůči  Kristu,  aby  církev  měla  lepší  pochopení  než  doposud,  zejména  pokud  jde
o probuzení, ke kterému došlo v centru státu New Yorku a jinde, od roku 1821 a po dobu několika
následujících let, protože tato probuzení byla nejvíce zkreslena a odmítána.
Přistoupil jsem k tomu, musím říci, s neochotou, a to z mnoha důvodů. Nevedl jsem si deník a v
důsledku toho musím spoléhat na svoji paměť. Je pravda, že moje paměť je od přírody velmi dobrá
a události,  kterých  jsem  byl  svědkem  během  náboženských  probuzení,  udělaly  velmi  hluboký
dojem na moji mysl, a vzpomínám si velmi zřetelně na mnohem víc, než kolik mám čas sdělit.
Každý, kdo byl svědkem mocných náboženských probuzení, je si vědom toho, že denně nastává
mnoho případů usvědčení a obrácení a jsou předmětem největšího zájmu lidí, uprostřed nichž se
staly. Tam, kde jsou známy všechny skutečnosti a okolnosti, vyvolává to často vzrušení; a takových
případů  je  často  tolik,  že  pokud  by měla  být  vyprávěna  všechna  velmi  zajímavá  fakta  pouze
o jednom větším probuzení v jediné lokalitě, naplnilo by to velkou knihu.
Nechystám se postupovat tímto způsobem v tom, co budu psát. Mohu pouze načrtnout určitý obrys
celku, který podá přijatelně jasnou představu, jakého druhu tato probuzení byla; a mohu přidat jen
několik jednotlivých případů obrácení, ke kterým došlo na různých místech. Budu se rovněž snažit
poskytnout zprávu o naukách, které byly kázány, a opatřeních, které byly použity, a uvedu taková
fakta, aby církev v budoucnosti alespoň zčásti mohla ocenit sílu a čistotu těchto velkých děl Božích.
Ale váhám napsat příběh těchto probuzení, protože jsem byl často překvapen, když jsem zjistil,
nakolik se moje vlastní vzpomínky liší od vzpomínek ostatních osob, které byly ve středu těchto
událostí. Samozřejmě musím uvést fakta, jak si je pamatuji. Na velmi mnoho z těchto událostí jsem
se často sám odkazoval ve svých kázáních, abych ilustroval pravdy, které jsem předkládal lidem.
Tak často jsem si  je  připomínal  a tak často se  na ně odkazoval  ve všech letech mé služby,  že
nemohu než mít silnou důvěru, že si je pamatuji v podstatě tak, jak k nim došlo. Pokud v některém



případě špatně podám fakta,  nebo pokud se v některém případě mé vzpomínky výrazně liší  od
vzpomínek jiných lidí, spoléhám na to, že církev bude věřit, že mé výroky jsou v celkovém souladu
s mými současnými vzpomínkami na tyto skutečnosti. Jsem teď (1867-68) sedmdesát pět let starý.
Samozřejmě, vzpomínám si lépe na věci, které se přihodily před mnoha lety, než na ty nedávné.
Pokud jde o kázané nauky a prostředky používané na podporu probuzení, nakolik se mě to týká,
myslím, že jsem v tom nemohl pochybit. Chcete-li dát srozumitelnou zprávu o té části, ve které
jsem byl povolán, abych působil, je nutné, aby podal trochu historie ke způsobu, jakým jsem přijal
doktrinální názory, které jsem dlouho zastával a kázal, a které mnohé osoby považovaly za sporné.
Musím začít  velmi stručným vyprávěním o mém narození,  okolnostech dětství  a vzdělání,  mém
obrácení ke Kristu, studiu teologie a vstupu do služby. Nemám v úmyslu psát autobiografii, to je
třeba připomenout, a nebudu zacházet do podrobností svého osobního života dál, než je nutné ke
srozumitelnému  objasnění  způsobu,  jakým jsem byl  veden,  ve  vztahu  k těmto  velkým hnutím
církve.

Narodil jsem se ve Warrenu, který je v Litchfield County v Connecticutu, 29. srpna 1792. Když mi
byly asi dva roky, můj otec se přestěhoval do Oneida County v New Yorku, který byl v té době do
značné míry divočinou. Lidé neužívali žádné náboženské výsady. Měli velmi málo náboženských
knih. Noví osadníci, pocházející většinou z Nové Anglie, téměř okamžitě založili obecné školy, ale
bylo v nich málo srozumitelného kázání evangelia. Užíval jsem si výsady obecné školy, v létě i v
zimě, než mi bylo patnáct nebo šestnáct let, a pokročil jsem tak daleko, že se předpokládalo, že
jsem sám schopen na škole vyučovat; tak byly obecné školy tehdy vedeny.
Moji rodiče nebyli  ani jeden vyznavači náboženství, a jak věřím, mezi našimi sousedy bylo jen
velmi málo náboženských lidí. Zřídka jsem slyšel kázání, leda občas od nějakého cestujícího kněze,
nebo nějaký ubohý podnik neznalého kazatele, který se zrovna nacházel v tom kraji. Vzpomínám si
velmi dobře, že neznalost kazatelů, které jsem slyšel, byla taková, že lidé po návratu ze setkání
strávili  mnoho  času  nezkrotným  smíchem  nad  podivnými  chybami,  které  kazatelé  páchali,
a absurditami, které rozvíjeli.
V sousedství bydliště mého otce jsme právě postavili dům ke shromažďování a ustanovili službu,
když byl můj otec nucen se opět přestěhovat do divočiny poblíž jižního pobřeží jezera Ontario,
trochu jižně od Sacketta Harbor. Zde jsem opět žil několik let a netěšil se lepším náboženským
výsadám než v Oneida County.
Když mi bylo asi dvacet let, vrátil jsem se do Connecticutu a odtud šel do New Jersey, nedaleko
New Yorku, a zabýval se vyučováním. Učil jsem a studoval, jak nejlépe to šlo. Dvakrát jsem se
vrátil  do  Nové  Anglie  a na  čas  navštěvoval  střední  školu.  Zatímco  jsem byl  na  střední  škole,
přemýšlel jsem o studiu na Yale College. Můj učitel byl absolvent Yale, ale poradil mi tam nejít.
Řekl,  že  to  bude  ztráta  času,  protože  jsem  mohl  snadno  zvládnout  celou  osnovu  studia,
vyučovaného na té škole, za dva roky, zatímco tam by mě stálo čtyři roky, než bych absolvoval.
Předložil takové argumenty, že mě přesvědčil, a skončilo to tak, že jsem pak už neusiloval o žádné
další školní vzdělání. Nicméně jsem potom získal určité znalosti latiny, řečtiny a hebrejštiny. Ale
nikdy jsem nebyl  klasický  učenec,  a neměl  jsem takové  znalosti  starověkých  jazyků,  abych  si
myslel, že jsem schopen samostatně hodnotit náš anglický překlad bible.
Učitel,  ke  kterému  jsem byl  odkázán,  si  přál,  abych  se  k němu  připojil  při  vedení  akademie
v jednom z jižních států. Byl jsem nakloněn přijmout jeho návrh, abych dokončil svá studia pod
jeho vedením. Ale když jsem sdělil svým rodičům, které jsem neviděl čtyři roky, můj úmysl odjet
na jih, oba hned přišli ke mně a přesvědčili mě jít s nimi domů do Jefferson County v New Yorku.
Po návštěvě u nich jsem dojednal, že vstoupím jako student do advokátní kanceláře advokáta W----
v Adamsu, ve stejném okrese. To bylo v roce 1818.
Až do té doby jsem se nikdy netěšil tomu, co by se dalo nazvat náboženskými výsadami. Nikdy
předtím jsem nežil v modlícím se společenství, s výjimkou období, kdy jsem navštěvoval střední
školu v Nové Anglii, a náboženství v tom místě bylo takového druhu, že se vůbec nepočítalo, že by
mělo zaujmout  moji  pozornost.  Kázal  starý kněz,  vynikající  muž,  svými lidmi  velmi  milovaný
a uctívaný, ale četl svá kázání způsobem, který vůbec nikde v mé mysli nezanechával žádný dojem.



Jednotvárným, nudným způsobem četl, co pravděpodobně napsal mnoho let předtím.
Chcete-li mít určitou představu o jeho kázání, dovolte mi říci, že jeho rukopisy kázání byly právě
tak velké, aby se vešly do malé Bible. Seděl jsem v galerii a pozoroval, že položil svůj rukopis do
středu své bible, a vložil prsty na místa, kde se nacházely úryvky Písma, které měly být při kázání
přečteny. Z tohoto důvodu musel držet Bibli v obou rukou a to mu znemožňovalo jakkoliv rukama
gestikulovat. Postupně četl úryvky Písma, kde měl vloženy prsty, a přitom osvobozoval jeden prst
po druhém, až uvolnil všechny prsty obou rukou z jejich míst. To znamenalo, že se blíží ke konci
kázání. Jeho čtení bylo úplně bez vzrušení a jednotvárné, a přestože lidé sledovali velmi pozorně
a uctivě jeho čtení, musím přiznat, že jsem to jako kázání příliš nevnímal.
Když jsem odešel ze setkání, často jsem slyšel lidi mluvit dobře o jeho kázání; někdy je zajímalo,
zda tím, co řekl, zamýšlel nějakou narážku na to, co se děje mezi nimi. Zdálo se, že jsou vždy
zvědaví, kam mířil, a to zejména když v kázání bylo něco víc než suchá diskuse o doktríně. Stejnou
úroveň měla i jiná kázání, která jsem slyšel jinde. Každý může posoudit, zda taková kázání byla
zaměřena  na  to,  aby poučila  nebo přitáhla  pozornost  mladíka,  který  o náboženství  nevěděl  nic
a nestaral se o ně.
Když jsem učil na škole v New Jersey, kázání v sousedství byla hlavně v němčině. Nemyslím si, že
jsem slyšel půl tuctu kázání v angličtině během celého svého pobytu v New Jersey, který trval tři
roky. A tak když jsem šel do Adamsu studovat práva, byl jsem skoro stejně neznalý náboženství
jako pohan. Byl jsem vychován většinou v lese. Bral jsem jen velmi malý ohled na neděli, a neměl
jsem jednoznačnou znalost náboženské pravdy.
V Adamsu jsem byl poprvé dlouhodobě vyučován knězem. Reverend George W. Gale, z Princetonu
v New Jersey, se stal brzy poté, co jsem tam přišel, pastorem presbyteriánské církve v tom místě.
Jeho  kázání  byla  ze  staré  školy,  to  znamená,  že  byla  důkladně  kalvinistická,  a když  přišel
s doktrínou,  což  bylo  zřídkakdy,  kázal  to,  co se nazývalo  hyper-kalvinismus.  Byl,  samozřejmě,
považován za velmi ortodoxního, ale nebyl jsem schopný získat moc poučení z jeho kázání. Jak
jsem mu někdy říkal, zdálo se mi, že začíná svůj projev zprostředka, a předkládá mnoho věcí, které
podle mého názoru bylo třeba dokázat. Zdálo se, že bere jako samozřejmost, že jeho posluchači jsou
teologové, a proto může předkládat všechny velké a základní doktríny evangelia. Ale musím říct, že
jsem byl z jeho kázání spíš zmatený než poučený.
Až to té doby jsem nežil nikde, kde bych se mohl zúčastnit modlitebního shromáždění. Nyní církev
pořádala  modlitební  setkání  každý  čtvrtek  nedaleko  naší  kanceláře  a já  jsem  se  ho  zúčastnil
a poslouchal jsem modlitby tak často, jak jsem mohl být v tu dobu omluven ze zaměstnání.
Při studiu základů práv jsem zjistil, že staří autoři často citují Písmo, a to zejména s odkazem na
Mojžíšovy zákony, jako autoritu pro mnohé z velkých principů obecného práva. To podnítilo moji
zvědavost natolik, že jsem šel a koupil si Bibli, první, kterou jsem kdy vlastnil; a když jsem narazil
na odkaz autorů zákona na Bibli, vyhledal jsem toto místo a zkoumal jej v jeho souvislostech. To
mě brzy přivedlo k novému zájmu o Bibli a četl jsem a meditoval o ní mnohem víc, než jsem dělal
někdy předtím ve svém životě. Nicméně, mnohému jsem nerozuměl.
Pan Gale měl ve zvyku často se zastavovat v naší kanceláři a zdálo se, že je napjatý, jaký dojem na
mě udělalo jeho kázání. Mluvíval jsem s ním uvolněně a zpětně si myslím, že jsem někdy kritizoval
jeho kázání nemilosrdně. Vznášel jsem proti jeho postojům námitky, které samy silně přitahovaly
moji pozornost.
Rozmlouval jsem s ním a dával jsem mu otázky, a přitom jsem si všiml, že jeho vlastní mysl byla,
jak jsem usoudil, zmatená; sám sobě přesně nedefinoval, co míní mnoha důležitými pojmy, které
používal. Opravdu jsem zjistil, že je nemožné spojit nějaký význam s mnoha pojmy, které používal
s velkou formálností a frekvencí. Co myslel pokáním? Byl to pouhý pocit lítosti kvůli hříchu? Byl
to úplně pasivní stav mysli, nebo to zahrnovalo projev vůle? Jestliže je to změna mysli, v jakém
ohledu je to změna mysli? Co se rozumí pod pojmem znovuzrození? Co taková slova znamenají,
když jsou aplikována na duchovní změny? Co myslel vírou? Byl to pouhý duševní stav? Bylo to jen
přesvědčení, nebo vyznávání, že věci uvedené v evangeliu jsou pravda? Co myslel posvěcením?
Zahrnuje  to  nějakou  fyzickou  změnu  v subjektu,  nebo  nějaký  fyzikální  vliv  na  straně  Boha?
Nemohl jsem říct, a jak se mi to jevilo, ani on sám nevěděl, v jakém smyslu používá tyto a podobné



termíny.
Měli jsme spoustu zajímavých rozhovorů; ale spíše mě podněcovaly k vlastnímu hledání, než že by
mě uspokojovaly po stránce pravdy. Ale jak jsem četl Bibli a zúčastňoval se modlitebních setkání,
slyšel pana Galeho kázat a rozmlouval s ním a se staršími sboru, a čas od času s dalšími, stal jsem
se velmi neklidným. Krátké uvažování mě přesvědčilo,  že nejsem v žádném případě v takovém
stavu mysli, abych šel do nebe, kdybych zemřel. Zdálo se mi, že v náboženství musí být něco, co
má nekonečnou důležitost,  a neopouštěla  mě myšlenka,  že pokud je  duše nesmrtelná,  potřebuji
velkou změnu ve svém vnitřním stavu, abych byl připraven pro štěstí v nebi. Ale zatím moje mysl
neodhalila, jestli je evangelium a křesťanské náboženství pravda nebo klam. Tato otázka nicméně
byla příliš důležitá, než abych si mohl dovolit v této věci nějakou nejistotu.
Byl jsem zvláště zasažen tím, že modlitby, které jsem poslouchal týden za týdnem, nebyly, jak jsem
mohl vidět, vyslyšeny. Opravdu, porozuměl jsem z jejich vyjádření v modlitbě a jiných poznámek
při jejich setkáních, že ti, kteří je vznášeli, je nepovažovali za vyslyšené.
Když jsem četl svou Bibli, našel jsem, co Kristus řekl ve vztahu k modlitbě a odpovědi na modlitbu.
Řekl: „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo
prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“ Četl jsem i to, jak Kristus
tvrdí, že Bůh je více ochotný dát svého Ducha svatého těm, kdo ho prosí, než pozemští rodiče
dávají dobré dary svým dětem. Slyšel jsem je nepřetržitě modlit se za vylití Ducha Svatého, a občas
přiznávali, že nepřijímají, za co prosí.
Nabádali se navzájem, aby procitli a zapojili se a aby se modlili vážně za obživení náboženství,
a tvrdili, že kdyby konali svoji povinnost, modlili se za vylití ducha, vážně a opravdově, pak Duch
Boží  bude  vylit,  budou  mít  obživení  náboženství  a zatvrzelí  budou  obráceni.  Ale  ve  svých
modlitbách a na shromážděních neustále přiznávali, že v podstatě neudělali žádný pokrok k oživení
náboženství.
Tento rozpor, skutečnost,  že se tolik modlili  a neměli odpověď, byl pro mě smutným kamenem
úrazu. Nevěděl jsem, co si o tom myslet. Měl jsem v sobě otázku, jestli si mám myslet,  že tyto
osoby nejsou skutečně křesťany, a proto nevítězí s Bohem, nebo jsem špatně pochopil sliby a učení
Bible na toto téma, nebo mám dospět k závěru,  že Bible není pravda? Bylo v tom cosi pro mě
nevysvětlitelného; jednu dobu se zdálo, že mě to vede do skepse. Zdálo se mi, že učení Bible není
vůbec v souladu se skutečnostmi, které byly před mýma očima.
Při jedné příležitosti, když jsem byl na jednom modlitebním shromáždění, zeptali se mě, jestli bych
nechtěl, aby se za mě modlili. Řekl jsem jim ne, protože jsem neviděl, že by Bůh odpovídal na
jejich modlitby. Řekl jsem: „Předpokládám, že potřebuji modlitby, protože jsem si vědom, že jsem
hříšník, ale nemyslím, že to přinese něco dobrého, když se za mě budete modlit, protože vy stále
prosíte,  ale  nic  nedostáváte.  Modlíte  se  za  probuzení,  co  jsem v Adamsu,  ale  stále  je  nemáte.
Modlíte se za Ducha svatého, aby na vás sestoupil, a přesto si pořád stěžujete na svoji vlažnost.“
Vzpomínám si,  že  jsem se  tehdy vyjadřoval  takto:  „Už jste  se  modlili  dost  od té  doby,  co se
zúčastňuji  těchto  setkání,  abyste  vyhnali  ďábla  ven  Adamsu,  jestli  je  nějaká  ctnost  ve  vašich
modlitbách. Ale tak se modlíte pořád dál a pořád si stěžujete.“ Byl jsem docela vážný v tom, co
jsem řekl, a ani trochu podrážděný, myslím, že v důsledku toho, že jsem byl tak nepřetržitě veden
tváří v tvář náboženské pravdě; to byl pro mě nový stav věcí.
Ale při dalším čtení mé Bible mě napadlo, že důvod, proč jejich modlitby nebyly vyslyšeny, byl
v tom,  že  nebyly  v souladu  se  zjevenými  podmínkami,  za  nichž  Bůh  zaslíbil  odpovědět  na
modlitbu; že se nemodlili ve víře, v tom smyslu, že by očekávali na Boha, že jim dá věci, které
žádají. Tato myšlenka po nějakou dobu ležela v mé mysli jako zmatené tápání, spíše než v určitém
tvaru,  který  by  mohl  být  vyjádřen  ve  slovech.  Nicméně  mi  to  dalo  úlevu,  co  se  týká  otázek
o pravdivosti evangelia. Poté, co jsem takto zápolil nějaké dva nebo tři roky, vyjasnilo se mi, že bez
ohledu na to, jak mystifikován mohu být já sám, pastor, nebo církev, Bible je přesto pravdivým
slovem Božím.
Když se toto ujasnilo, byl jsem postaven tváří v tvář s otázce, zda přijmu Krista, jak je představen
v evangeliu, nebo budu žít světským způsobem. V této době byla moje mysl tak zaujata Duchem
svatým, že jsem nemohl dlouho nechat tuto otázku nevyřešenou, ani jsem nemohl dlouho váhat



mezi dvěma směry života přede mnou.

Kapitola II.
OBRÁCENÍ KE KRISTU

Jednoho nedělního večera na podzim roku 1821 jsem se rozhodl, že bych měl vyřešit otázku spasení
své duše neodkladně a pokud to bude možné, dosáhnout pokoje s Bohem. Ale protože jsem byl
velmi zaneprázdněn záležitostmi v kanceláři, věděl jsem, že bez pevného odhodlání se tomu nikdy
nebudu účinně věnovat. Proto jsem se hned rozhodl vyhnout se, nakolik to jen bude možné, všem
pracovním záležitostem a všemu, co by odvádělo moji pozornost, a věnovat se úplně zajištění spásy
své duše. Dodržoval jsem tento záměr tak přísně a důkladně, jak jsem mohl, i když jsem musel být
hodně  času  v kanceláři.  Ale  jak  Boží  prozřetelnost  chtěla,  býval  jsem  málo  zaměstnán  buď
v pondělí, nebo v úterý, a měl jsem možnost po většinu času číst Bibli a věnovat se modlitbě.
Byl jsem ale velmi pyšný, aniž jsem o tom věděl. Předpokládal jsem, že nemusím brát moc ohled na
názory ostatních,  co si  o mně myslí;  a byl  jsem určitě  docela  výjimečný,  pokud jde  o účast  na
modlitebních setkáních a ve stupni pozornosti, kterou jsem zaměřoval na náboženství, když jsem
byl v Adamsu. V tomto ohledu jsem ale nebyl natolik výjimečný, abych občas nepřiváděl církev
k myšlence, že musím být ve stavu úzkostného hledání. Ale zjistil jsem, že když dojde na otázku
spasení, byl jsem velmi neochotný dát někomu vědět, že hledám spásu své duše. Když jsem se
modlil,  jenom jsem šeptal  svou modlitbu,  a předtím jsem ucpal klíčovou dírku ve dveřích,  aby
nikdo nezjistil, že se oddávám modlitbě. Předtím jsem míval svoji Bibli na stole mezi právnickými
knihami a nikdy mě nenapadlo se stydět, když mě někdo viděl ji číst, o nic víc, než bych se styděl,
kdybych byl  přistižen při čtení kterékoli  jiné mé knihy.  Ale poté,  co jsem se vážně zaměřil  na
otázku svého spasení, začal jsem Bibli skrývat. Když jsem ji četl a někdo přišel, hodil jsem na ni
právnické knihy, abych vzbudil dojem, že jsem ji neměl v ruce. Místo abych byl otevřený a ochotný
mluvit s každým na toto téma jako dříve, zjistil jsem, že nejsem ochoten o tom hovořit s nikým.
Nechtěl  jsem vidět  svého kněze,  protože jsem si  nepřál,  aby věděl,  jak se cítím,  a neměl jsem
důvěru, že porozumí mému případu a dá mi pokyny, které jsem potřeboval. Ze stejných důvodů
jsem se vyhýbal konverzaci se staršími sboru nebo s někým z křesťanů. Na jedné straně jsem se
styděl jim dát najevo, jak se cítím, a na druhé straně jsem měl obavu, že by mě mohli svést z cesty.
Cítil jsem se jako připoutaný k Bibli.
V pondělí a úterý se zvýšilo moje usvědčení, ale přesto se zdálo, že se moje srdce stává tvrdší.
Nemohl jsem vyplakat ani slzu a nemohl jsem se modlit. Neměl jsem žádnou příležitost, abych se
modlil nahlas, a často jsem cítil, že kdybych mohl být sám někde, kde bych mohl použít svůj hlas
a otevřít  se,  našel bych v modlitbě úlevu.  Byl  jsem plachý,  a vyhýbal se,  jak to jen šlo,  mluvit
s kýmkoliv na jakékoliv téma. Snažil jsem se dělat všechno takovým způsobem, abych v nikom
nevyvolal podezření, že hledám spásu své duše.
V úterý v noci jsem začal být velmi nervózní a ovládl mě zvláštní pocit,  jako bych měl zemřít.
Věděl jsem, že kdyby se to stalo, padnu dolů do pekla, ale uklidňoval jsem se, jak nejlépe to šlo, až
do rána.
V časnou ranní hodinu jsem šel do kanceláře. Ale těsně předtím, než jsem tam dorazil, zdálo se, že
přede mě něco postavilo otázky, které zněly v mém nitru, jako by mi vnitřní hlas říkal: „Na co
čekáš? Neslíbil jsi dát srdce Bohu? A o co se snažíš? Chceš dosáhnout své vlastní spravedlnosti?“
Právě  v tomto  okamžiku  se  celá  otázka  evangelia  spásy  otevřela  mé  mysli  tím  nejúžasnějším
způsobem. Myslím, že jsem uviděl, tak jasně, jako dosud nikdy ve svém životě, skutečnost a plnost
smíření v Kristu. Viděl jsem, že jeho práce je dokončená práce, a že místo abych měl a potřeboval
svou vlastní spravedlnost, aby mě obhajovala před Bohem, mám se poddat spravedlnosti Boží skrze
Krista.
Evangelium spasení se mi ukázalo jako nabídka něčeho, co má být přijato, co je úplné a kompletní,
a všechno, co je potřeba na mé straně, je souhlasit s odevzdáním svých hříchů a přijmout Krista.
Zdálo se mi, že spasení, místo toho, že bych je měl získat vlastní prací, je něco zcela dané v  Pánu



Ježíši Kristu, který se mi představoval jako můj Bůh a můj Spasitel.
Aniž bych si toho byl zřetelně vědom, zastavil jsem se na ulici právě tam, kde mě vnitřní hlas
zadržel. Jak dlouho jsem zůstal na tom místě, nemohu říci. Ale poté, co toto jasné zjevení na krátký
čas zůstávalo v mé mysli, zdálo se, že vyvstala otázka: „Přijmeš to hned, dnes?“ Odpověděl jsem:
„Ano, přijmu to dnes, nebo při tom zemřu.“
Severně  od  obce,  za  kopcem,  se  nacházel  kus  lesa,  ve  kterém jsem měl  zvyk  se  skoro  denně
procházet,  když bylo příjemné počasí.  Byl  říjen a doba častých procházek už minula.  Nicméně
místo abych šel do kanceláře, otočil jsem se a namířil k lesu, s pocitem, že musím být sám, z dosahu
lidských očí a uší, abych mohl vylít svou modlitbu k Bohu.
Ale přesto moje pýcha se musela projevit. Když jsem šel přes kopec, napadlo mě, že mě někdo
uvidí a domyslí si, že jdu pryč, abych se modlil. Pravděpodobně na zemi nebylo člověka, kterého by
napadla taková věc,  kdyby mě uviděl  jít,  ale  tak velká byla moje pýcha,  tak jsem byl  posedlý
strachem z člověka, že jsem se skrýval za plotem, dokud jsem nebyl dost daleko, aby mě nikdo
z obce neviděl. Pronikl jsem do lesa asi čtvrt míle hluboko, přešel jsem na druhou stranu kopce
a našel místo, kde nějaké velké stromy napadaly přes sebe a mezi nimi bylo volné prostranství. Tam
jsem viděl, že můžu mít jakousi komůrku. Vplížil jsem se na to místo a poklekl k modlitbě. Když
jsem se rozhodl jít do lesa, vzpomínám si, že jsem řekl: „Dám své srdce Bohu, nebo se už odtud
nevrátím.“ Vzpomínám si, že jsem to opakoval, když jsem šel nahoru: „Dám své srdce Bohu, než se
odtud vrátím.“
Ale když jsem se pokusil modlit, zjistil jsem, že mé srdce se nemodlí. Předpokládal jsem, že pokud
jen budu někde,  kde budu moci  mluvit  nahlas,  aniž  by mě někdo slyšel,  budu se moci  modlit
svobodně. A teď jsem viděl, že když jsem se o to pokusil, byl jsem němý. To znamená, že jsem
neměl co říct Bohu, nebo jsem mohl říct jen pár slov, ale bez srdce. Při pokusu se modlit jsem
uslyšel šustění v listech, jak jsem si myslel, a zastavil jsem se, abych se podíval, jestli někdo nejde.
To jsem udělal několikrát.
Nakonec jsem zjistil, že se rychle blížím k zoufalství. Řekl jsem si: „Nemohu se modlit. Mé srdce je
mrtvé vůči Bohu a nebude se modlit.“ Pak jsem si vyčítal, že jsem slíbil dát své srdce Bohu, než
opustím les. Když jsem se o to pokoušel, zjistil jsem, že své srdce dát Bohu nedokážu. Nitro mé
duše váhalo a nebylo jak se dostat ven z mého srdce k Bohu. Začal jsem hluboce cítit, že je příliš
pozdě, že je to určitě tak, že to Bůh se mnou vzdal a naděje pominula.
Sevřela mě myšlenka, jak unáhlený byl můj slib, že dám své srdce Bohu tento den, nebo při té snaze
zemřu. Zdálo se mi, jako kdyby moje duše byla svázaná, a chystal jsem se porušit svůj slib. Přišla
na mě velká skleslost a sklíčenost a cítil jsem se téměř příliš slabý, abych dokázal zůstat klečet na
kolenou.
Vtom se mi znovu zdálo, že slyším někoho se blížit, a otevřel jsem oči, jestli to tak je. Ale právě
v té chvíli se mi zřetelně ukázalo zjevení pýchy mého srdce, jako té největší překážky, která stála
v cestě. Přemáhající vědomí mé špatnosti, že se stydím, že by mě lidská bytost uviděla na kolenou
před  Bohem,  mě  tak  silně  ovládlo,  že  jsem  vykřikl  tím  nejsilnějším  hlasem  a volal  jsem,  že
neopustím toto místo, i kdyby mě obklopili všichni lidé na zemi a všichni ďábli z pekla. „Co?“ řekl
jsem.  „Takový  zkažený  hříšník  jsem,  na  kolenou  vyznávám hříchy velikému  a svatému  Bohu,
a stydím  se,  že  by  mě  nějaký  člověk,  hříšník  jako  já,  našel  na  kolenou  usilujícího  o smíření
s Bohem, vůči kterému jsem se provinil!“ Hřích se ukázal strašný, nekonečný. Zlomilo mě to před
Pánem.
Právě v tom okamžiku se mi vynořily v mysli verše z Písma spolu se záplavou světla: „Když mne
vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás. A hledajíce mne, naleznete,
když mne hledati budete celým srdcem svým.“ Okamžitě jsem se toho chytil svým srdcem. Předtím
jsem věřil Bibli intelektuálně, ale nikdy jsem neměl ve své mysli pravdu, že víra je dobrovolná
důvěra místo intelektuální stav.
Byl jsem si tak vědomý, jako své vlastní existence, důvěry v Boží pravdomluvnost. Nějak jsem
věděl, že to byla pasáž Písma, i když si nemyslím, že jsem ji předtím někdy přečetl. Věděl jsem, že
to bylo Boží slovo a Boží hlas, který se mnou mluvil. Plakal jsem před ním: „Pane, beru Tě za
slovo. Teď víš, že Tě hledám celým svým srdcem, a že jsem sem přišel, abych se modlil k Tobě.



A Ty jsi slíbil, že mě vyslyšíš.“
Zdálo se, že to vyřešilo otázku, jestli tehdy, ten den, mohu splnit svůj slib. Zdálo se, že Duch položil
důraz na tuto myšlenku v textu: „Když mě budete hledat celým svým srdcem.“ Otázka toho když, to
znamená současné chvíle, jako by těžce dolehla na moje srdce. Řekl jsem Pánu, že ho beru za slovo,
že On nemůže lhát, a proto jsem si jistý, že mě našel. On mi pak dal mnoho dalších zaslíbení, a to
jak ze Staré i Nové smlouvy, zejména některé nejvzácnější sliby ohledně našeho Pána Ježíše Krista.
Nikdy  bych  pouhými  slovy  nedokázal  žádnou  lidskou  bytost  přivést  k porozumění,  jak  drahá
a pravdivá se mi tato zaslíbení jevila. Bral jsem je jedno za druhým jako neomylné pravdy, tvrzení
Boha, který nemůže lhát. Zdálo se, že spíše než do mého intelektu přicházejí do mého srdce, mimo
dosah sil vůle mé mysli; chytil jsem se jich a držel, přivlastnil si je a postavil se na ně tak, jako se
chytá pomoci topící se člověk.
Pokračoval jsem tak v modlitbě, přijímal jsem a přivlastňoval si zaslíbení po dlouhou dobu, nevím,
jak dlouho. Modlil jsem se, až byla moje mysl tak plná, že dřív, než jsem si to uvědomil, byl jsem
na nohou a stoupal k silnici. Otázka mého obrácení mi už tolik nepřicházela na mysl; ale když jsem
šel  nahoru a prodíral  se  listím a keři,  vzpomínám si,  že  jsem říkal  s důrazem:  „Jestli  se  někdy
obrátím, budu kázat evangelium.“
Brzy jsem se dostal na silnici, která vedla k vesnici, a začal přemítat, co se stalo. Zjistil jsem, že se
moje  mysl  stala  úžasně  tichá  a klidná.  Řekl  jsem si:  „Co  je  to?  Musel  jsem zarmoutit  Ducha
svatého, že je úplně pryč. Ztratil jsem všechno své usvědčení. Nemám ani trochu obavu o svou duši,
a to musí znamenat, že mě Duch opustil.“ „Co to?“ přemýšlel jsem. „Nikdy v životě jsem nebyl tak
daleko tomu, znepokojovat se nad svým spasením.“
Pak jsem si vzpomněl, co jsem řekl Bohu, když jsem byl na kolenou – řekl jsem, že Ho beru za
slovo, a vzpomněl jsem si na mnohé, co jsem řekl, a usoudil jsem, že není divu, že mě Duch opustil.
Když takový hříšník jako já uchopil Boží slovo tímto způsobem, byla to smělost, ne-li rouhání.
Dospěl  jsem  k závěru,  že  jsem  ve  svém  rozrušení  zarmoutil  Ducha  svatého  a možná  spáchal
neodpustitelný hřích.
Šel  jsem tiše  k vesnici  a moje mysl  byla  tak  dokonale  tichá,  že se  zdálo,  jako by celá  příroda
naslouchala. Bylo to 10. října a byl velmi příjemný den. Šel jsem do lesa hned po časné snídani,
a když jsem se vrátil do vesnice, zjistil jsem, že nastal  čas oběda. Dosud jsem byl zcela mimo
vědomí času, který uplynul. Zdálo se mi, že jsem byl pryč z vesnice jen na krátkou dobu.
Ale jak jsem si měl vysvětlit ticho v mé mysli? Snažil jsem se obnovit své usvědčení, vnímat znova
zátěž hříchu, kterým jsem se zabýval. Ale všechen pocit hříchu, všechno vědomí přítomnosti hříchu
nebo viny ode mne odešly. Řekl jsem si: „Co je to, že nemohu vyvolat jakýkoliv pocit viny v mé
duši, tak velký hříšník jako já?“ Snažil jsem se marně vyvolat v sobě obavy o můj současný stav.
Byl jsem tak klidný a tichý, že jsem se snažil dělat si obavy, jestli to není výsledek toho, že jsem
zarmoutil  Ducha  a On  odešel.  Ale  ať  jsem  se  na  to  díval  jakkoliv,  nedokázal  jsem se  vůbec
znepokojovat o svou duši a svůj duchovní stav. Klid mé mysli byl nepopsatelně skvělý. Nedokážu
to vyjádřit slovy. Myšlenka na Boha byla sladká mé mysli, a nejhlubší duchovní pokoj mě plně
ovládl. Bylo to velké tajemství, ale nevyvolávalo ve mně strach ani rozpaky.
Šel jsem na oběd a zjistil jsem, že nemám chuť k jídlu. Pak jsem šel do kanceláře a zjistil jsem, že
advokát W--- šel na oběd. Vzal jsem svoji basovou violu, a jak jsem byl zvyklý, začal jsem hrát
a zpívat duchovní písně. Ale jakmile jsem začal zpívat ta svatá slova, rozplakal jsem se. Zdálo se, že
celé moje srdce bylo jako voda, a moje pocity byly v takovém stavu, že jsem nemohl slyšet svůj
hlas  zpívat,  aniž  by to  způsobilo  přetékání  mých  pocitů.  Přemýšlel  jsem nad  tím a pokusil  se
potlačit slzy, ale nešlo to. Poté, co jsem se marně snažil potlačit své slzy, odložil jsem svůj nástroj
a přestal zpívat.
Po obědě jsme se zabývali stěhováním našich knih a nábytku do jiné kanceláře. Byli jsme tím velmi
zaneprázdněni a mluvili  spolu celé to odpoledne jen málo.  Moje mysl  nicméně zůstávala v tom
hluboce pokojném stavu. V mých myšlenkách a pocitech byla velká sladkost a něha. Zdálo se, že
všechno probíhá v pořádku a nic mě ani v nejmenším nerozčilovalo, ani nerušilo.
Když se přiblížil večer, mojí mysli se zmocnila myšlenka, že jakmile zůstanu sám v nové kanceláři,
pokusím se znovu modlit – takže jsem nehodlal opustit téma náboženství a vzdát se ho, v žádném



případě, a i když jsem už neměl obavy o svou duši, mohl jsem pokračovat v modlitbách.
Večer jsme dokončili přestěhování knih a nábytku. Udělal jsem si v otevřeném krbu pěkný oheň
a doufal, že strávím večer sám. Když už byla tma a advokát W--- viděl, že je všechno hotové, popřál
mi dobrou noc a odešel domů. Doprovodil jsem ho ke dveřím, a když jsem zavřel dveře a otočil se,
mé srdce ve mně se zdálo být jako voda. Jako by se všechny mé pocity zvedly a přetékaly ven,
a moje srdce promlouvalo: „Chci vylít celou svou duši Bohu.“ Vzedmutí mé duše bylo tak mocné,
že jsem spěchal do místnosti vzadu za kanceláří, abych se modlil. V místnosti nebyl žádný oheň, ani
žádné světlo, ale přesto mi připadalo, že je dokonale osvětlená. Když jsem vešel dovnitř a zavřel za
sebou dveře, zdálo se, jako bych se setkal s Pánem Ježíšem Kristem tváří v tvář. Nenapadlo mě
tehdy, ani po nějakou dobu později, že by to byl jenom duševní stav. Naopak se mi zdálo, že Ho
vidím,  jako  bych  viděl  jakéhokoliv  jiného  muže.  Neřekl  nic,  ale  podíval  se  na  mě  takovým
způsobem, že mě to srazilo  přímo dolů k jeho nohám. Vždy jsem to od té  doby považoval  za
nanejvýš pozoruhodný stav mysli, protože se mi to zdálo jako skutečnost, že stojí přede mnou, a já
jsem padl k jeho nohám a vylil mu svou duši. Plakal jsem nahlas jako dítě a udělal takové vyznání,
jak jen jsem svou přidušenou řečí mohl. Zdálo se mi, že jsem umýval jeho nohy svými slzami,
a přesto jsem neměl dojem, že jsem se ho dotkl, jak si vzpomínám.
Musel jsem setrvat v tomto stavu delší dobu, ale moje mysl byla příliš vtažena do rozhovoru, než
abych si zapamatoval, co jsem řekl. Ale vím, že jakmile se moje mysl uklidnila natolik, že jsem se
odpoutal z rozhovoru, vrátil jsem se do přední kanceláře a zjistil jsem, že oheň, který jsem rozdělal
z velkého množství dřeva, už málem vyhořel. Ale když jsem se otočil a chystal se usednout u ohně,
obdržel jsem mocný křest Duchem svatým. Bez jakéhokoliv očekávání toho, aniž bych si někdy
pomyslel, že by něco takového bylo pro mě, a nevzpomínám si, že bych kohokoliv na světě slyšel
to zmínit, Duch svatý sestoupil na mne takovým způsobem, že se zdálo, že prochází skrze mne, mé
tělo a duši. Cítil jsem to jako vlny elektřiny, procházející znova a znova skrze mě. Ve skutečnosti to
vypadalo, že přicházejí vlny a vlny tekoucí lásky, které nedokážu vyjádřit žádným jiným způsobem.
Zdálo se to jako dech samého Boha. Mohu si zřetelně vzpomenout, že se zdálo, že mě to ovívá jako
ohromná křídla.
Žádná slova nemohou vyjádřit nádhernou lásku, která byla vylita do mého srdce. Plakal jsem nahlas
radostí a láskou, a vím jen, že jsem doslova vykřičel ven nevyslovitelný výtrysk svého srdce. Tyto
vlny přecházely přese mě znovu a znovu,  jedna po druhé,  až jsem, jak si  vzpomínám, vykřikl:
„Umřu, jestliže ty vlny budou dál procházet přese mě.“ A řekl jsem: „Pane, nemohu už snést víc,“
ale neměl jsem strach ze smrti.
Jak dlouho jsem setrvával v tomto stavu, kdy se tento křest dál valil přese mě a procházel skrze
mne, nevím. Ale vím, že bylo pozdě večer, když člen mého pěveckého sboru – byl jsem vedoucí
sboru – přišel za mnou do kanceláře. Byl členem církve. Našel mě v tomto stavu hlasitého pláče
a řekl mi: „Panne Finney, co vás trápí?“ Po nějakou dobu jsem se nezmohl na žádnou odpověď. Pak
se zeptal: „Máte bolestí?“ Sebral jsem se, jak nejlépe to šlo, a odpověděl jsem: „Ne, ale jsem tak
šťastný, že nemohu žít.“
Otočil  se,  odešel z kanceláře a za několik minut se vrátil  s jedním ze starších církve,  který měl
obchod téměř naproti naší kanceláře. Tento starší byl velmi vážný člověk a v mé přítomnosti býval
velmi ostražitý a sotva kdy jsem ho viděl smát se. Když přišel, byl jsem stále do velké míry ve
stavu, v jakém jsem byl, když mladý muž odešel ho zavolat. Zeptal se mě, jak se cítím, a začal jsem
mu odpovídat. Aniž by cokoliv řekl, upadl do hodně křečovitého smíchu. Zdálo se, jako by pro něj
bylo nemožné udržet se, aby se nesmál z hloubky svého srdce.
V sousedství byl mladý muž, který se připravoval na vysokou školu, a se kterým jsem měl důvěrný
vztah.  Náš  kněz,  jak  jsem se  později  dozvěděl,  s ním  opakovaně  mluvil  na  téma  náboženství
a varoval ho, aby se mnou nenechal oklamat. Informoval ho, že jsem ohledně náboženství velmi
neopatrný mladík.  Myslel  si,  že  když se se  mnou bude hodně stýkat,  jeho mysl  bude svedená
a nebude moci být obrácen. Poté, co jsem byl obrácen, a tento mladík byl obrácen, pověděl mi, že
řekl panu Galeovi několikrát, když ho napomínal ohledně styků se mnou, že naše rozhovory ho
často zasahovaly nábožensky víc,  než jeho kázání.  Měl jsem k tomuto mladému muži skutečně
velké sympatie.



A právě v okamžiku, kdy jsem popisoval svoje pocity staršímu církve a druhému členovi církve,
který byl  s ním, tento mladý muž přišel  do kanceláře.  Seděl jsem zády ke dveřím a sotva jsem
zpozoroval, že přišel. Naslouchal s úžasem tomu, co jsem říkal, a první, co vím, je, že skoro spadl
na  podlahu  a vykřikl  v největší  agónii  mysli:  „Modlete  se  za  mě!“  Starší  církve  a druhý  člen
poklekli a začali se za něj modlit, a když se modlili, modlil jsem se za něj také. Brzy potom všichni
odešli a nechali mě o samotě.
V mysli  mi vyvstala otázka: „Proč se starší B--- tak smál? Nemyslel si,  že jsem v bludu, nebo
blázním?“ Tento myšlenka zastřela mou mysl jakousi temnotou. Začal jsem se ptát sám sebe, zda
bylo správné, abych se já, takový hříšník, modlil za toho mladého muže. Zdálo se, že mrak se nade
mnou uzavřel a neměl jsem nic, o co bych se mohl opřít. Po chvíli jsem šel do postele. Moje mysl
nebyla stísněná, ale stále jsem byl na rozpacích, co si myslet o svém současném stavu. Bez ohledu
na křest, který jsem dostal, toto pokušení tak zamlžilo můj pohled, že jsem šel do postele, aniž bych
cítil jistotu, že mám pokoj s Bohem.
Brzy jsem usnul, ale téměř ihned mě znovu probudil velký proud Boží lásky v mém srdci. Byl jsem
tak  naplněn  láskou,  že  jsem  nemohl  spát.  Zakrátko  jsem  znovu  usnul  a probudil  se  stejným
způsobem. Když jsem se probudil,  pokušení se vrátilo a láska,  která se zdála být v mém srdci,
zeslábla. Ale jakmile jsem usnul, měl jsem uvnitř takové teplo, že jsem byl okamžitě vzhůru. A tak
to pokračovalo až do pozdní noci, kdy přišel zdravý odpočinek.
Když jsem se ráno probudil, vyšlo slunce a jasné světlo se rozlilo po mém pokoji. Slova nemohou
vyjádřit  dojem,  jaký  na  mě  sluneční  světlo  mělo.  Křest,  který  jsem  večer  předtím  dostal,  se
okamžitě stejným způsobem vrátil. Klekl jsem v posteli na kolena a plakal hlasitě radostí. Zůstal
jsem po nějakou dobu přemožen křtem Duchem a nemohl jsem nic, než vylévat duši Bohu. Zdálo
se,  že  tento  ranní  křest  byl  doprovázen jemnou výčitkou Ducha.  Zdálo se,  že  mi  říká:  „Budeš
pochybovat? Budeš pochybovat?“ Zvolal jsem: „Ne! Nebudu pochybovat, nemůžu pochybovat.“
On pak natolik vyjasnil v mé mysli,  co se stalo, že pro mě bylo skutečně nemožné pochybovat
o tom, že Duch Boží převzal vládu nad mou duší.
V té době jsem byl učen nauce o ospravedlnění z víry jako darované zkušenosti. Tato nauka nikdy
tak neovládla moji mysl, abych ji zřetelně viděl jako základní nauku evangelia. Ve skutečnosti jsem
vůbec nevěděl, co to znamená v pravém slova smyslu. Ale teď jsem mohl vidět a pochopit, co se
rozumí veršem: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista.“ Mohl jsem vidět, že ve chvíli, kdy jsem uvěřil, když jsem byl v lese, všechno vědomí
odsouzení se úplně ztratilo z mé mysli; a že od té chvíle jsem nemohl vnímat vinu nebo odsouzení,
ani když jsem se o to snažil. Můj pocit viny byl pryč, mé hříchy byly pryč, a myslím, že jsem už
pocit viny necítil stejně, jako kdybych nikdy nehřešil.
To bylo právě to zjevení,  které jsem potřeboval. Cítil  jsem ospravedlněni z víry,  a nakolik jsem
viděl, byl jsem ve stavu, ve kterém jsem neměl hřích. Namísto pocitu, že pořád hřeším, moje srdce
bylo tak plné lásky, až přetékalo. Můj pohár přetékal požehnáním a láskou a nemohl jsem cítit, že
hřeším proti Bohu. Ani jsem nedokázal vyvolat i jen ten nejmenší pocit viny za své minulé hříchy.
O této zkušenosti ospravedlnění jsem tehdy nikomu nic neřekl.

Kapitola III.
ZAČÁTEK PRÁCE

To ráno, o kterém jsem právě mluvil,  jsem šel do kanceláře,  a tam mě znovu začaly zalévat ty
mohutné vlny lásky a spásy; proudily skrze mě, když advokát W---- přišel do kanceláře. Řekl jsem
mu několik slov na téma jeho spásy. Podíval se na mě užasle, ale neodpověděl vůbec nic, to si
vzpomínám. Sklonil hlavu, zůstal stát několik minut a pak opustil kancelář. Už jsem o tom tehdy
víc  nepřemýšlel,  ale  pak  jsem  zjistil,  že  slova,  která  jsem  řekl,  ho  probodla  jako  meč,
a nevzpamatoval se z toho, dokud se neobrátil.
Brzy poté, co pan W---- opustil kancelář, přišel do kanceláře starší B--- a řekl mi: „Pane Finney,
vzpomínáte  si,  že  můj  případ  má  být  projednáván  v deset  hodin  ráno?  Předpokládám,  že  jste



připraven?“ Měl jsem se zúčastnit toho soudu jako jeho zástupce. Odpověděl jsem mu: „Pane B----,
Pán Ježíš Kristus mě pověřil, abych hájil jeho věc, nemůžu hájit tu vaši.“ Podíval se na mě s úžasem
a řekl: „Co tím myslíte?“ Řekl jsem mu v několika slovech, že jsem nastoupil do služby Kristu,
a pak jsem zopakoval, že si mě Pán Ježíš Kristus pověřil, abych hájil jeho věc, a  že musí jít a získat
někoho jiného, aby ho zastupoval před soudem; já to nemůžu udělat.  Sklopil  hlavu, a aniž řekl
nějakou  odpověď,  vyšel  ven.  O  několik  okamžiků  později,  když  jsem procházel  kolem okna,
zpozoroval jsem, jak starší B---- stojí na cestě, a zdá se ponořený v hlubokém zamyšlení. Odešel,
a jak jsem se později  dozvěděl,  okamžitě ukončil  svůj  soud. Pak se oddal modlitbám a brzy se
dostal na mnohem vyšší duchovní úroveň, než byl kdy předtím.
Brzy jsem vyrazil z kanceláře hovořit s těmi, se kterými jsem se měl setkat kvůli jejich duším. Měl
jsem určitý dojem, který nikdy neopustil moji mysl, že Bůh chce, abych kázal evangelium, a že
musím začít ihned. Zdálo se, že to nějak vím. Kdybyste se mě zeptali, jak jsem to věděl, nemohl
bych odpovědět, jak to vím, stejně jako bych nemohl říct, jak vím, že to byla Boží láska a křest
v Duchu svatém, co jsem přijal. Nějak jsem to věděl s jistotou, která byla mimo všechny možnosti
pochybovat. A tak se zdálo, že vím, že mě Pán pověřil, abych kázal evangelium.
Když jsem byl poprvé usvědčen, napadla mě myšlenka, že kdybych se někdy obrátil, musel bych
opustit  svou profesi,  kterou jsem měl velmi  rád,  a jít  kázat  evangelium. To mě zprvu zarazilo.
Myslel  jsem, že to stálo příliš mnoho bolesti  a strávil  jsem příliš  mnoho času studiem na svoji
profesi,  než  abych  si  myslel,  že  po  obrácení  ke  křesťanství  jsem  povinen  kázat  evangelium.
Nicméně jsem nakonec dospěl k závěru, že musím předložit tuto otázku Bohu; že jsem nezahájil
studium práv se zřetelem na Boha, a že nemám právo mu dávat žádné podmínky. Proto jsem odložil
myšlenku, že se stanu knězem, než se to objevilo v mé mysli, jak jsem popsal, když jsem se vracel
ze své modlitby v lese.
Ale teď po obdržení těchto křtů Duchem jsem byl ochoten kázat evangelium. Zjistil jsem, že nejsem
ochoten dělat  nic  jiného.  Neměl  jsem již  žádnou touhu vykonávat  advokacii.  Všechno v tomto
směru  bylo  umlčeno  a už  to  pro  mě  nemělo  žádnou  přitažlivost.  Neměl  jsem sklon  vydělávat
peníze. Nehladověl jsem a nežíznil po světských radostech a zábavách v žádném směru. Celá moje
mysl byla zaujata Ježíšem a jeho spasením a svět se mi zdál velmi málo důležitý. Nic, zdálo se mi,
nemohlo soutěžit s hodnotou duší; a žádná práce, pomyslel jsem si, nemohla být tak sladká, a žádné
zaměstnání tak vznešené, jako představit Krista umírajícímu světu.
S tímto dojmem, jak jsem řekl, jsem se vypravil hovořit s těmi, se kterými jsem se mohl setkat.
Nejdřív jsem se zastavil u obuvníka, který byl zbožným mužem, a jedním z nejvíce se modlících
křesťanů, jak jsem si myslel,  v církvi. Našel jsem ho v rozhovoru se synem jednoho ze starších
církve; a tento mladík byl rozhodnut bránit universalismus. Pan W----, ten obuvník, se ke mně otočil
a řekl: „Pane Finney, co si myslíte o argumentaci tohoto mladého člověka?“ A pak uvedl, co mu
bylo řečeno k obraně universalismu. Odpověď se mi vynořila tak připravená, že během chvíle jsem
byl schopen vyhodit jeho argumenty do větru. Mladík najednou viděl, že jeho argumentace padla;
vstal, aniž by řekl jakoukoli odpověď, a odešel náhle ven. Ale brzy jsem pozoroval, jak jsem stál
uprostřed místnosti, že ten mladý člověk místo aby šel po ulici, prošel kolem obchodu, přelezl plot,
a namířil rovnou přes pole k lesu. Víc jsem na to nemyslel, až do večera, kdy se mladý muž ukázal.
Vyšlo najevo, že je jasně obrácený, a vyprávěl o své zkušenosti. Šel do lesa, a tam, jak řekl, dal své
srdce Bohu.
Mluvil  jsem toho dne  s mnoha osobami  a věřím,  že  Duch Boží  udělal  trvalou  stopu v každém
z nich. Nemohu si vzpomenout ani na jednoho, s kým jsem mluvil, kdo nebyl brzy obrácen. Zrovna
ten večer jsem byl na návštěvě v domě přítele, kde bydlel mladík, jehož zaměstnáním byla destilace
whisky. Rodina slyšela, že jsem se stal křesťanem, a protože si sedli k čaji, požádali mě, abych si
dal čaj  s nimi. Pán domu a jeho žena byli  oba vyznávající  křesťané.  Ale sestra paní,  která byla
přítomna, byla neobrácená dívka; a tento mladý muž, o kterém jsem mluvil, vzdálený příbuzný této
rodiny,  byl  zapřisáhlý  universalista.  Byl  to  spíše  otevřený  a hovorný  universalista,  mladý  muž
s energickou povahou.
Sedl jsem si s nimi na čaj a oni mě požádali, abych se pomodlil za požehnání. To bylo něco, co jsem
nikdy nedělal, ale neváhal jsem ani okamžik a jak jsme seděli kolem stolu, zahájil jsem prosby za



požehnání Boží. Sotva jsem začal, stav těchto mladých lidí mi vyvstal v mysli a pocítil jsem tolik
soucitu,  že  jsem propukl  v pláč  a nebyl  jsem schopen  pokračovat.  Všichni  kolem stolu  seděli
krátkou dobu beze slov, zatímco jsem plakal. Najednou mladý muž vstal  od stolu a vyběhl ven
z místnosti. Uprchl do svého pokoje a zamkl a nebylo ho vidět až do příštího rána, kdy vyšel a zářil
požehnanou nadějí v Kristu. Byl po mnoho let schopným služebníkem evangelia.
V průběhu dne nastalo v obci hodně rozruchu, když se rozhlásilo,  co Pán udělal pro mou duši.
Každý si o tom myslel něco jiného. Večer, aniž bych slyšel, že to někdo dohodl, jsem si všiml, že
lidé  jdou  na  místo,  kde  se  obvykle  konala  shromáždění  a modlitební  setkání.  Moje  obrácení
vyvolalo v obci velký úžas. Později jsem se dozvěděl, že nějakou dobu předtím někteří členové
církve navrhli na církevním setkání, aby se zvlášť za mě modlili, a že pan Gale je odradil; řekl, že
nevěří,  že  bych  někdy mohl  být  obrácen,  a že  z rozhovorů  se  mnou  zjistil,  že  se  na  předmět
náboženství dívám příliš osvícenecky a jsem velmi zatvrzelý. A navíc řekl, že byl hodně sklíčen,
protože jsem vedl pěvecký sbor, učil mladé lidi duchovní hudbě a oni byli natolik pod mým vlivem,
že nevěřil, že by se některý z nich obrátil, dokud zůstanu v Adamsu.
Po svém obrácení jsem zjistil, že se někteří z místních zlých mužů schovávali za mě. Zvláště jeden
muž, pan C----,  který měl zbožnou ženu, jí  opakovaně řekl:  „Jestli  je náboženství pravda,  proč
neobrátíte Finneyho? Jestli vy křesťané dokážete obrátit Finneyho, uvěřím v náboženství.“
Starý právník jménem M----, žijící v Adamsu, když ten den uslyšel zvěst, že jsem se obrátil, řekl, že
je to všechno podvod; že se prostě snažím zjistit, co všechno můžu dělat a křesťané tomu uvěří.
Přesto se zdálo, že lid jednomyslně spěchá na místo uctívání. Šel jsem tam také. Byl tam kněz
a téměř všichni důležití lidé v obci. Nezdálo se, že by někdo byl připraven zahájit shromáždění, ale
dům byl zaplněn do své maximální kapacity. Nechtěl jsem na nikoho čekat, ale vstal jsem a začal
mluvit o tom, že vím, že náboženství je od Boha. Šel jsem dál a řekl jsem ty části z mé zkušenosti,
které  se  mi  zdálo  důležité  říct.  Ten pan C----,  který slíbil  své ženě,  že když se obrátím,  uvěří
v náboženství, byl přítomen. Pan M----, starý právník, byl také přítomen. Zdálo se, že co mi Pán
umožnil říci, lidi nádherně uchvátilo. Pan C---- vstal, protlačil se davem a šel domů; nechal tam
svůj  klobouk. Pan M---- také odešel domů a říkal,  že jsem blázen. „Myslí  to opravdově,“ řekl,
„o tom není pochyb; ale je pomatený, to je jasné.“
Jakmile  jsem přestal  mluvit,  pane  Gale,  kněz,  vstal  a řekl  vyznání.  Řekl,  že  věřil,  že  byl  na
křesťanské cestě; a pak přiznal, že odradil církev, když mu navrhli, že se za mě budou modlit. Řekl
také, že když slyšel, že ten den jsem byl obrácen, okamžitě odpověděl, že tomu nevěří. Řekl, že
neměl víru. Mluvil velmi pokorným způsobem.
Nikdy jsem se nemodlil na veřejnosti. Ale brzy poté, co pan Gale domluvil, vyzval mě, abych se
modlil. Učinil jsem tak, a myslím, že jsem se modlil hodně široce a se svobodou. Měli jsme ten
večer nádherné shromáždění a od té doby jsme dlouho mívali setkání každý večer. Práce se šířila na
všech stranách.
Protože jsem byl vedoucím mezi mladými lidmi, okamžitě jsem pro ně stanovil setkání, kterého se
všichni zúčastnili – to znamená všechny třídy, se kterými jsem byl seznámen. Věnoval jsem svůj čas
práci na jejich obrácení a Pán požehnal všechno vykonané úsilí  velmi úžasným způsobem. Byli
obráceni jeden po druhém, velmi rychle,  a práce mezi nimi pokračovala,  dokud nebyli obráceni
úplně všichni.
Práce se šířila mezi všemi třídami a zasahovala nejenom vesnici samotnou, ale i okolní vesnice ve
všech směrech. Mé srdce bylo tak naplněné, že po dobu delší než jeden týden jsem vůbec necítil, že
bych měl spát nebo jíst. Zdálo se doslova, že mám k jídlu maso, o kterém svět nic neví. Necítil jsem
potřebu jídla nebo spánku. Má mysl byla plná lásky Boží až k přetékání. Pokračoval jsem tímto
způsobem pěkných pár dní, až jsem zjistil, že musím odpočívat a spát, nebo bych mohl duševně
onemocnět. Od toho okamžiku jsem byl ve své práci opatrnější; pravidelně jsem jedl a spal tak
dlouho, jak jsem mohl.
Boží  slovo mělo úžasnou sílu;  každý den jsem byl  překvapen,  jak několik slov,  promluvených
k jednotlivci, se zabodává do jeho srdce jako šíp.
Po krátké době jsem šel do Hendersonu, kde žil můj otec, a navštívil jej. Byl to neobrácený muž;
v celé rodině byl pouze jeden, můj nejmladší bratr, kdo někdy udělal vyznání víry. Můj otec se se



mnou setkal u brány a řekl: „Jak se máš, Charlesi?“ Odpověděl jsem: „Dobře, otče, na těle i na duši.
Ale ty, otče, jsi starý muž. Všechny tvoje děti vyrostly a opustily tvůj dům; a já jsem nikdy neslyšel
modlitbu v domě mého otce.“ Otec sklopil hlavu, rozplakal se a odpověděl: „Já to vím, Charlesi;
pojď a modli se ty.“
Šli jsme dovnitř a začali se modlit. Můj otec a matka byli velmi pohnuti a ve velmi krátké době poté
se  oba  nadějně  obrátili.  Nevím,  jestli  moje  matka  měla  předtím tajnou  naději,  ale  pokud  ano,
myslím, že nikdo z rodiny to nevěděl.
Zůstal jsem v okolí asi dva nebo tři dny a hovořil jsem více nebo méně s lidmi, které jsem mohl
potkat. Myslím, že to bylo příští pondělí večer, kdy v tom městě měli koncert chval, který se konal
každý měsíc. Byla tam baptistická církev, která měla kněze, a malá kongregacionalistická církev
bez kněze. Město přesto bylo ve velmi velkém morálním úpadku a v této době náboženství bylo na
velmi nízkém bodu.
Můj  nejmladší  bratr  se  zúčastnil  koncertu,  který jsem zmínil,  a potom mi  o něm podal  zprávu.
Baptisté a kongregacionalisté měli ve zvyku pořádat společný měsíční koncert. Ale účast byla malá
a proto  se  konal  v soukromém domě.  Tentokrát  se  setkali,  jako  obvykle,  v salonu  soukromého
domu. Bylo tam několik členů baptistické církve a několik kongregacionalistů.
Jáhen kongregační církve byl hubený, slabý starý muž, jménem M----. Měl tiché způsoby a dobrou
pověst pro svou zbožnost; ale jen zřídka řekl víc na toto téma. Byl to dobrý příklad jáhna z Nové
Anglie. Byl přítomen, a vyzvali ho, aby vedl setkání. Přečetl pasáž z Písma, jak byli zvyklí. Pak
zazpívali píseň a jáhen M---- se postavil za svoji židli a vedl k modlitbě. Další přítomní, všichni
z nich vyznávající křesťané, mladší lidé, poklekli po místnosti.
Můj bratr řekl, že jáhen M---- začal svou modlitbu jako obvykle, nízkým, slabým hlasem; ale brzy
se začal zahřívat a zvyšovat hlas, který se roztřásl emocemi. Pokračoval v modlitbě se stále větší
vážností, a brzy začal stoupat na špičky a klesat dolů na paty; a pak znovu stoupat na špičky a klesat
na paty, až bylo v místnosti cítit otřesy. Dál pozvedal hlas a stoupal na špičkách a klesal na paty
s větším důrazem. A jak ho duch modlitby vedl dál, začal zvedat židli spolu s patami, a spouštět ji
dolů na zem; a brzy ji zvedal o něco výš a spouštěl dolů se stále větším důrazem. Dělal to dál se
stále větším zaujetím, až křeslo dopadalo na zem, jako by je chtěl rozbít na kusy.
Mezitím bratři a sestry, kteří byli na kolenou, začali sténat, vzdychat a plakat v trýznivé modlitbě.
Jáhen  pokračoval  v zápolení,  dokud  se  nevyčerpal;  a když  přestal,  můj  bratr  řekl,  že  nikdo
v místnosti  se  nemohl  zvednout  z kolen.  Mohli  pouze  plakat  a vyznávat,  a všichni  roztáli  před
Hospodinem. Od tohoto setkání se dílo Páně šířilo dále v každém směru po celém městě. A tak se
šířilo v té době od Adamsu jako centra do téměř všech měst v kraji.
Mluvil jsem o usvědčení advokáta W----, v jehož kanceláři jsem studoval zákon. Také jsem řekl, že
když  jsem byl  obrácen,  bylo  to  v lese,  kam jsem se  šel  modlit.  Velmi  brzy po  mém obrácení
proběhlo několik dalších případů obrácení, ke kterým došlo za podobných okolností; to znamená, že
osoby šly do lesa, aby se modlily, a tam se smířily s Bohem.
Když advokát W---- slyšel vyprávět jejich zkušenosti,  jednoho po druhém, na našich setkáních,
myslel  si,  že  má  salon,  aby  se  v něm  modlil;  a že  by  nešel  do  lesa,  aby  měl  stejný  příběh
k vyprávění, který už byl vyprávěn tak často. Zdálo se, že se k tomu silně upjal. Přestože se jednalo
o věc,  která  byla  sama o sobě zcela  nepodstatná,  byl  to  bod,  ke kterému se upjala  jeho pýcha,
a proto se nemohl dostat do království Božího.
Zažil  jsem ve  své  službě  velké  množství  případů tohoto  druhu,  kde  na  některé  otázky,  možná
nepodstatné samo o sobě, se upínala pýcha srdce hříšníka. Ve všech těchto případech musí být spor
vzdán, nebo se hříšník nikdy nedostane do království Božího. Poznal jsem osoby, které zůstávaly
několik týdnů ve velikém soužení mysli, tlačené Duchem; ale nemohly udělat žádný pokrok až do
chvíle, než se vzdaly toho, k čemu se upínaly. Pan W---- byl prvním případem tohoto druhu, který
jsem kdy zaznamenal.
Poté, co byl obrácen, řekl, že ta záležitost často přicházela, když byl v modlitbě; a že uviděl, že je to
pýcha, která ho přiměla zaujímat takový postoj a tak ho držela stále mimo Boží království. Ale
přesto nebyl ochoten to přiznat ani sám sobě. Snažil se každým způsobem, aby sám sebe i Boha
přesvědčil,  že  není  pyšný.  Jednou  se  modlil  celou  noc  ve  svém salonu,  aby se  Bůh  nad  ním



smiloval; ale ráno se cítil více zoufalý, než kdy jindy. Nakonec se rozzuřil, že Bůh neslyšel jeho
modlitbu, a byl v pokušení spáchat sebevraždu. Byl tak v pokušení použít k tomu svůj nůž na pero,
že ho zahodil tak daleko, jak jen dokázal, takže ho mohl ztratit, aby to pokušení nezvítězilo. Řekl,
že jednou v noci, při návratu ze shromáždění, byl tak sevřený pocitem své pýchy, a tím, že mu to
brání jít nahoru do lesa, aby se modlil, že se rozhodl přesvědčit sám sebe i Boha, že není pyšný;
vyhledal bahnitou louži, do které poklekl, aby mohl dokázat, že to není pýcha, která mu brání jít do
lesa. Tak pokračoval v boji několik týdnů.
Ale jedno odpoledne jsem seděl v naší kanceláři a dva starší církve se mnou; když mladý muž, se
kterým jsem se setkal v obchodě obuvníka, přišel rychle do kanceláře a zvolal: „Advokát W---- je
obrácen!“ A pokračoval: „Šel jsem do lesa modlit se a slyšel jsem někoho přes údolí velmi hlasitě
křičet. Šel jsem nahoru na vrchol kopce, kde bych se mohl podívat dolů, a viděl jsem advokáta
W----, jak přechází sem a tam a zpívá tak hlasitě, jak jen může; a každou chvíli se zastavil a tleskal
rukama  plnou  silou  a křičel:  Budu  se  radovat  v Bohu  spasení  svého!  Pak  pochodoval  a zpíval
znovu; pak se zastavil,  křičel a tleskal rukama.“ Zatímco nám to mladík říkal, advokát W---- se
objevil v dohledu, přicházel přes kopec. Když došel až k úpatí kopce, pozorovali jsme, že se setkal
s otcem T----, jak všichni ho nazývali, starým metodistickým bratrem. Hnal se k němu a vzal ho
rovnou do náruče. Poté, co ho postavil dolů, a chvíli si povídali, rychle přišel do kanceláře. Když
přišel, byl hodně zpocený – byl to těžký muž, a zvolal: „Mám to! Mám to!“ Zatleskal vší silou, padl
na kolena a začal děkovat Bohu. Pak nám popsal, co probíhalo jeho myslí a proč nezískal naději
dřív. Řekl, že jakmile se vzdal tohoto bodu a šel do lesa, jeho mysli se ulevilo; a když poklekl, aby
se modlil, Duch Boží byl nad ním a naplnil ho takovou nevýslovnou radostí, že to vyústilo v situaci,
které byl mladík svědkem. Samozřejmě od té doby advokát W---- měl rozhodný postoj pro Boha.
Když se blížilo jaro, starší členové církve začali slábnout v jejich horlivosti. Měl jsem ve zvyku
vstávat brzy ráno a strávit čas modlitby o samotě ve sborovém domě. Nakonec se podařilo zaujmout
značný počet bratří, aby se tam se mnou ráno setkávali na modlitebním shromáždění. Bylo to ve
velmi rané hodině, zpravidla jsme se sešli dlouho předtím, než bylo dost světla na čtení. Přesvědčil
jsem svého kněze k účasti na těchto ranních setkáních.
Ale brzy začali být nedbalí, proto jsem vstával dřív, abych prošel kolem jejich domů a probudil je.
Mnohokrát  jsem obcházel opakovaně dokola a volal  bratry,  protože jsem myslel,  že by se měli
určitě zúčastnit a že budeme mít vzácný čas modlitby. Ale zjistil jsem, že se bratři zúčastňují se
stále větší neochotou, a to mě velmi zkoušelo.
Jednou ráno jsem obcházel a volal bratry, ale když jsem se vrátil do sborového domu, jen málo
z nich tam přišlo. Pan Gale, můj kněz, stál u dveří kostela, a když jsem přišel, najednou sláva Boží
zazářila nade mnou a kolem mě, tím nejúžasnějším způsobem. Den právě začínal svítat. Najednou
dokonalé, nevýslovné světlo zazářilo v mé duši, že mě to málem položilo na zem. V tomto světle se
zdálo, že jsem mohl vidět, jak celá příroda chválí a uctívá Boha, s výjimkou člověka. Toto světlo se
zdálo jasné jako Slunce, zářící všemi směry. Bylo příliš intenzivní pro oči. Vzpomínám si, že jsem
sklopil oči dolů a propukl v záplavu slz kvůli tomu, že lidstvo nechválí Boha. Myslím, že jsem pak
něco věděl, ze své vlastní zkušenosti, o světle, které zastavilo Pavla na cestě do Damašku. Bylo to
jistě světlo, jaké jsem nemohl vydržet dlouho.
Když jsem propukl v tak hlasitý pláč, řekl pan Gale: „Co se děje, bratře Finney?“ Nemohl jsem mu
to říct. Zjistil jsem, že neviděl světlo, a že nevidí důvod, proč bych měl být v takovém stavu mysli.
Proto jsem řekl jen málo. Myslím, že jsem pouze odpověděl, že jsem viděl slávu Boží a že jsem
nemohl vydržet přemýšlet o způsobu, jak se k němu chovají lidé. Ve skutečnosti se mi v té době
nezdálo, že vidění jeho slávy, které jsem měl, bylo třeba popsat slovy. Vyplakal jsem se a vidění,
pokud to lze nazvat tak, pominulo a opustilo klidně mou mysl.
Míval jsem, když jsem byl mladý křesťan, mnoho období obecenství s Bohem, které nelze popsat
slovy. Nezřídka tato období končila dojmem v mé mysli jako: „Jdi a co jsi viděl, neříkej nikomu.“
Nerozuměl jsem tomu v té době, a několikrát jsem nevěnoval pozornost tomuto příkazu, ale snažil
jsem se říct svým křesťanským bratřím, co mi přineslo spojení s Pánem, nebo spíše jaké obecenství
jsem s Ním měl. Ale brzy jsem zjistil, že nemám bratřím říkat, co se událo mezi Pánem a  mou duší.
Nemohli to pochopit. Vypadali překvapeně, a někdy, myslím, nevěřili; brzy jsem se naučil mlčet



o těchto božských projevech, nebo říkat o nich jen málo.
Trávil jsem hodně času v modlitbě; někdy, myslím si, jsem se modlil doslovně „bez ustání“. Také
jsem zjistil,  že  je velmi prospěšné držet  dny osobního půstu,  a byl  jsem tomu velmi  nakloněn.
V těchto dnech jsem se snažil být úplně sám s Bohem, a většinou jsem se zatoulal do lesa, nebo šel
do sborového domu, nebo někam pryč úplně sám.
Někdy  jsem  půst  prováděl  špatným  způsobem  a pokoušel  se  zkoumat  sám  sebe  v souladu
s myšlenkami sebezpytování,  které zastávali  náš kněz a církev. Zkoušel jsem se dívat do svého
srdce, ve smyslu zkoumat své pocity; obracel jsem pozornost zejména na mé motivy a stav mé
mysli.  Když  jsem to  takto  dělal,  vždy jsem zjistil,  že  den skončil,  aniž  jsem dosáhl  nějakého
znatelného  pokroku.  Potom  jsem jasně  uviděl,  proč  tomu  tak  bylo.  Když  jsem  odvrátil  svou
pozornost od Pána Ježíše Krista a hleděl na sebe, zkoumal své motivy a pocity, všechny moje pocity
utichly. Ale když jsem se postil a nechal Ducha udávat jeho vlastní směr, a poddal jsem se Mu, aby
mě vedl a vyučoval, zjistil jsem, že to přináší ten největší prospěch. Zjistil jsem, že nemohu žít bez
radosti z Boží přítomnosti; a když se někdy nade mě dostal mrak, nemohl jsem odpočívat, nemohl
jsem studovat, nemohl jsem se ničemu věnovat a být přitom spokojený a něco z toho mít, dokud
prostředí mezi mou duší a Bohem nebylo opět čisté.
Měl jsem velmi rád svoji profesi. Ale jak už jsem řekl, když jsem byl obrácen, tímto směrem se
všechno ocitlo ve tmě a už jsem neměl žádné potěšení z práce v advokacii. Měl jsem mnoho velmi
naléhavých pozvání k zastupování v soudních sporech, ale všechny jsem odmítl. Neodvažoval jsem
se věřit sám sobě ve vzrušení z vybojovaného soudního řízení; a navíc zaměstnání, které spočívalo
ve vedení sporů druhých lidí, se mi jevilo jako odporné a protivné.
Pán mě v těchto prvních dnech mého křesťanského života učil mnohým velmi důležitým pravdám,
týkajícím se ducha modlitby. Nedlouho poté, co jsem byl obrácen, žena, s níž jsem spolupracoval,
i když ne právě v té době, těžce onemocněla. Nebyla křesťankou, ale její manžel byl vyznávajícím
křesťanem. Ten přišel  do naší kanceláře jednoho večera, byl to bratr  advokáta W----, a řekl mi:
„Moje žena nepřežije noc.“  Zdálo se,  že to zarazilo šíp do mého srdce.  Přišlo to na mne jako
břemeno, které mě drtilo, a jeho povaze jsem nemohl vůbec porozumět; ale přišla s tím intenzivní
touha modlit se za tu ženu. Břemeno bylo tak velké, že jsem téměř okamžitě odešel z kanceláře,
a šel jsem do sborového domu, abych se za ni modlil. Tam jsem zápasil, ale nedokázal jsem mnoho
mluvit. Mohl jsem pouze hlasitě a hluboce sténat.
Zůstal jsem značnou dobu v kostele v tomto stavu mysli, ale nedosáhl jsem žádnou úlevu. Vrátil
jsem se do kanceláře, ale nemohl jsem posedět. Mohl jsem jenom trýznivě chodit po místnosti.
Vrátil jsem se znovu do sborového domu a prošel jsem stejným procesem zápolení. Dlouhou dobu
jsem se snažil dostat svou modlitbu před Pána, ale slova to nějak nemohla vyjádřit. Mohl jsem jen
sténat a plakat, aniž jsem byl schopen vyjádřit to, co jsem chtěl, ve slovech. Znovu jsem se vrátil do
kanceláře a zjistil jsem, že stále nemůžu odpočinout, a vrátil jsem se potřetí do sborového domu.
V tomto okamžiku mi Pán dal sílu k vítězství. Umožnil mi přinést břemeno před něj a získal jsem
ujištění ve své mysli, že ta žena nezemře a že skutečně nikdy nezemře ve svých hříších.
Vrátil jsem se do kanceláře. Moje mysl byla naprosto klidná a brzy jsem odešel a šel odpočívat.
Druhý  den  časně  ráno  manžel  této  ženy  přišel  do  kanceláře.  Zeptal  jsem  se  na  jeho  ženu.
S úsměvem řekl:  „Je  naživu  a všechno  vypadá,  že  je  na  tom dnes  ráno líp.“  Odpověděl  jsem:
„Bratře W----, ona nezemře na tuto nemoc, můžeš se na to spolehnout. A nikdy nezemře ve svých
hříších.“ Nevím, kde jsem vzal tu jistotu, ale bylo mi to nějakým způsobem jasné a neměl jsem
pochyby, že se zotaví. Uzdravila se a brzy poté získala naději v Kristu.
Zpočátku jsem nechápal, co bylo toto cvičení mysli, kterým jsem prošel. Ale krátce poté jsem to
vyprávěl křesťanskému bratrovi a ten mi řekl: „Byl to namáhavý zápas (anglicky travail, porodní
bolesti) tvojí duše.“ Během pár minut konverzace mi ukázal na některá písma a dal mi porozumět,
co to bylo.
Další  zkušenost,  kterou jsem měl brzy potom, ilustruje stejnou pravdu. Hovořím o jedné mladé
ženě,  patřící  do skupiny mladých lidí,  které  jsem znal  a kteří  zůstávali  neobrácení.  Přilákalo to
hodně pozornosti a o jejím případu se mezi křesťany hodně mluvilo. Byla to přirozeně okouzlující
dívka a hodně věděla o náboženství, ale zůstávala ve svých hříších.



Jeden ze starších sboru a já jsme se dohodli, že se za ni budeme každý den modlit, aby její případ
byl stále před trůnem milosti, ráno, v poledne i večer, dokud se buď neobrátí, nebo nezemře, nebo
pokud my bychom nebyli schopni dodržet naši smlouvu. Zjistil jsem, že je moje mysl kvůli ní velmi
zneklidněná, a to stále více a více, jak jsem pokračoval v modlitbách za ni. Brzy jsem zjistil, že
starší, se kterým jsme uzavřeli dohodu, ztrácí ducha modlitby za ni. Ale to mě neodradilo. Dál jsem
vytrvale pokračoval s rostoucí neodbytností. Také jsem využil každé příležitosti hovořit s ní jasně
a zkoumavě na téma její záchrany.
Když jsem pokračoval tímto způsobem nějaký čas, jednou večer jsem byl pozvaný, abych se s ní
setkal, právě když slunce zapadalo. Když jsem přišel ke dveřím, uslyšel jsem výkřik ženského hlasu
a zmatené zvuky šarvátky za dveřmi; stál jsem a čekal, až zmatek utichne. Paní domu mi brzy přišla
otevřít a držela v ruce část knihy, která byla očividně roztržená na dva kusy. Byla bledá a velmi
rozrušená. Zvedla tu část knihy, kterou měla v ruce, a řekla: „Pane Finney, nemyslíte si, že se moje
sestra  stala  universalistou?“  Kniha  byla  obrana  universalismu.  Paní  zjistila,  že  její  sestra  ji
v soukromí čte, a snažila se jí knihu vzít; to byl boj o knihu, který jsem slyšel.
Dozvěděl jsem se to u dveří a odmítl jsem pak jít dovnitř. Udeřilo mě to silně stejným způsobem,
jako při  oznámení,  že umírá nemocná žena,  kterou jsem již zmínil.  Dolehlo to na mě s velkou
trýzní. Když jsem se vrátil do svého pokoje, v určité vzdálenosti od tohoto domu, měl jsem pocit,
skoro jako kdybych se potácel pod břemenem, které bylo v mé mysli; zápasil jsem, sténal a trápil
se, ale nemohl jsem ten případ zformovat do slov, abych ho předložil před Bohem, pouze jsem
sténal a plakal.
Zdálo se mi, že objev, že mladá žena místo toho, aby se obrátila, se stává univerzalistou, mě tak
ohromil,  že  jsem nemohl  prorazit  se  svou vírou,  aby Bůh jednal  v jejím případě.  Zdálo  se,  že
temnota duní nad tou záležitostí, jako by mrak povstal mezi mnou a Bohem, pokud jde o vítězství
pro její záchranu. Ale stále Duch bojoval ve mně se sténáním, které nemohlo být vysloveno.
Nicméně jsem byl  nucen odejít  odpočívat  tu  noc,  aniž  bych zvítězil.  Ale jakmile  se rozednilo,
probudil jsem se, a první myšlenka byla, že musím opět prosit Boha o milost pro tuto mladou ženu.
Okamžitě jsem vstal a padl na kolena. Sotva jsem pokleknul, když tma ustoupila, a celý předmět se
otevřel  mé  mysli;  a jakmile  jsem  za  ni  poprosil,  Bůh  mi  řekl:  „Ano!  Ano!“  Kdyby  mluvil
slyšitelným hlasem, neporozuměl bych tomu zřetelněji, než když to slovo bylo vyřčené v mojí duši.
To mi okamžitě ulevilo od všech starostí. Moje mysl se naplnila největším pokojem a radostí; cítil
jsem s naprostou jistotou, že její záchrana je zabezpečená.
Udělal jsem nicméně nesprávný závěr, pokud jde o čas; na ten jsem ve skutečnosti nijak zvlášť
nemyslel, když jsem se modlil. Stále jsem čekal, že bude obrácena okamžitě, ale nebyla. Zůstala ve
svých  hříších  po  dobu  několika  měsíců.  Na  jiném  místě  budu  mít  příležitost  hovořit  o jejím
obrácení. Cítil jsem se tehdy zklamaný, že nebyla obrácena hned, a byl jsem poněkud nejistý, jestli
jsem opravdu zvítězil s Bohem v její prospěch.
Brzy poté, co jsem byl obrácen, muž, s nímž jsem nějaký čas spolupracoval a který byl soudcem
a jedním  z hlavních  mužů  toho  místa,  byl  hluboce  usvědčen  z hříchu.  Byl  zvolen  členem
zákonodárného sboru státu. Modlil jsem se za něj každý den a naléhal na něho, aby dal své srdce
Bohu.  Jeho usvědčení  se  stalo velmi  hlubokým, ale  stále,  ze  dne na den odkládal  se  podrobit,
a nezískal naději. Moje starost o něho vzrostla.
Jednou odpoledne několik jeho politických přátel s ním mělo zdlouhavý rozhovor. Navečer téhož
dne jsem se znovu pokusil přinést jeho případ k Bohu, protože naléhavost pro jeho obrácení se v mé
mysli stala velmi velká. Ve své modlitbě jsem se dostal velmi blízko k Bohu. Nevzpomínám si, že
bych  kdy  měl  víc  intimní  společenství  s Pánem  Ježíšem  Kristem  než  tehdy.  Opravdu  jeho
přítomnost byla tak skutečná, že jsem se koupal v slzách radosti a vděčnosti a lásky, a v tomto stavu
mysli jsem se pokoušel modlit za tohoto přítele. Ale v okamžiku, kdy jsem to udělal, moje ústa byla
zavřená. Zjistil jsem, že není možné za něho pronést slovo modlitby. Zdálo se, že mi Pán říká: „Ne,
nebudu slyšet.“ Zachvátila mne bolest. Zpočátku jsem si myslel, že je to pokušení. Ale dveře byly
před mou tváří zavřeny. Zdálo se, jako by Pán říkal: „Nemluv se mnou nikdy víc o této záležitosti.“
To mě bolelo víc, než lze vyjádřit. Nevěděl jsem, co si o tom myslet.
Druhý den ráno jsem ho viděl, a jakmile jsem vznesl otázku podřízení se Bohu, řekl mi:  „Pane



Finney, nebudu s tím nic víc dělat, dokud se nevrátím ze zákonodárného sboru. Zavázal jsem se
svým politickým přátelům provést určitá opatření v legislativě, které jsou neslučitelná s tím, že bych
se nejprve stal křesťanem; a slíbil jsem, že se nebudu zabývat touto otázkou, dokud se nevrátím
z Albany.“
Od okamžiku toho zážitku večer předtím jsem za něj vůbec neměl ducha modlitby. Jakmile mi řekl,
co udělal, pochopil jsem. Viděl jsem, že jeho usvědčení bylo úplně pryč, a že Boží duch ho opustil.
Od té doby se stával víc bezstarostný a zatvrzelý než kdy předtím.
Když přišel čas, odešel do zákonodárného sboru, a na jaře se vrátil jako téměř šílený universalista.
Říkám téměř šílený, protože místo toho, aby tvořil své názory na základě důkazů nebo argumentů,
řekl mi toto: „Přišel jsem k tomuto závěru, nikoli protože jsem zjistil, že tak učí Bible, ale protože
taková nauka je tak protikladná přirozené mysli. Je to učení tak obecně odmítané a tolik se proti
němu mluví, že to dokazuje, jak je nechutné pro tělesnou nebo neobrácenou mysl.“ To pro mě bylo
překvapující. Ale všechno ostatní, co jsem z něho mohl dostat, bylo stejně divoké a absurdní jako
toto. Zůstal ve svém hříchu a nakonec začal upadat, až zemřel, jak jsem se dozvěděl, jako zchátralý
muž, v plné víře ve svůj universalismus.

Kapitola IV.
DOKTRINÁLNÍ VZDĚLÁNÍ A DALŠÍ ZÁŽITKY V ADAMSU

Brzy poté, co jsem byl obrácen, zavolal jsem pastora, a měl jsem s ním dlouhý rozhovor o smíření.
Byl to student Princetonu a samozřejmě měl omezený pohled na smíření – že bylo učiněno pro
vyvolené a není dostupné nikomu jinému. Náš rozhovor trval téměř půl dne.  Zastával názor,  že
Ježíš vytrpěl pro vyvolené doslovný trest  podle Božského zákona, takže vytrpěl jen to, co bylo
nutné kvůli každému z vyvolených, aby byla naplněna trestající spravedlnost. Namítal jsem, že to je
absurdní, že by v tomto případě vytrpěl ekvivalent nekonečné bídy vynásobený celkovým počtem
vyvolených. Trval na tom, že je to pravda. Tvrdil, že Ježíš doslova zaplatil dluh vyvolených a plně
uspokojil trestající spravedlnost. Mě se naopak zdálo, že Ježíš jen uspokojil veřejnou spravedlnost
a že to bylo všechno, co Boží vláda mohla požadovat.
Byl jsem však jen dítě v teologii.  Byl  jsem jen nováček v náboženství a v biblickém učení,  ale
myslel jsem, že on neumí podepřít své názory z Bible, a řekl jsem mu to. Nečetl jsem nic na toto
téma s výjimkou mé Bible, a co jsem tam na toto téma našel, to jsem interpretoval tak, jak jsem
rozuměl  stejným  nebo  podobným  pasážím  v právnických  knihách.  Myslel  jsem,  že  zřejmě
interpretoval tyto texty v souladu se zavedenou teorií o smíření. Nikdy předtím jsem ho neslyšel
kázat názory,  které zastával během diskuse. Byl jsem překvapen, když jsem uviděl jeho pozice,
a čelil jsem jim, jak nejlépe to šlo.
Byl polekaný, troufám si říci, tím, co se mu jevilo jako moje tvrdohlavost. Myslel jsem, že moje
Bible  jasně  učí,  že  usmíření  je  učiněné  pro  všechny lidi.  On to  omezil  na  část.  Nemohl  jsem
přijmout  tento  názor,  protože  jsem neviděl,  že  by to  dostatečně  dokázal  z Bible.  Jeho pravidla
interpretace neodpovídala mým názorům. Byla mnohem méně jednoznačná a srozumitelná než ta,
na  které  jsem byl  zvyklý  ve  studiu  práv.  Na námitky,  které  jsem vznášel,  nemohl  dát  žádnou
uspokojivou odpověď. Zeptal jsem se ho, jestli Bible nežádá, aby všichni, kteří slyší evangelium,
činili pokání, věřili evangeliu a byli spaseni. Připustil, že žádá, aby všichni uvěřili a byli spaseni.
Ale jak by mohli uvěřit a přijmout spásu, která jim nebyla poskytnuta?
Prošli jsme přes celou oblast debaty mezi starou a novou duchovní školou ohledně tématu smíření,
jak mě naučily pozdější teologické studie. Nevzpomínám si, že bych někdy četl stránku o tomto
tématu kromě toho,  co jsem našel  v Bibli.  Nikdy jsem, podle toho,  co si  vzpomínám, neslyšel
kázání nebo jakoukoliv diskusi o této otázce. Tato diskuse byla často obnovovaná a pokračovala po
celou dobu mých teologických studií pod ním. Vyjádřil obavu, abych nechtěl přijmout pravoslavnou
víru. Věřím, že byl pevně přesvědčen, že jsem skutečně obrácen, ale měl velkou touhu vést mě
podle přísné linie teologie Princetonu.
Měl pevně ve své mysli, že bych měl být knězem, a bolelo ho, když mě informoval, že když se



stanu knězem, Pán nebude žehnat mé práci, a jeho duch nebude vydávat svědectví o mém kázání,
ledaže budu kázat pravdu. Tomu jsem věřil také. Ale nebylo to pro mě příliš silným argumentem ve
prospěch jeho názorů, protože mi sdělil, ale ne v souvislosti s tímto rozhovorem, že neví, že by
někdy napomáhal při obrácení hříšníka.
Nikdy předtím jsem ho neslyšel kázat především na téma usmíření. Myslím, že se bál předložit svá
konkrétní stanoviska lidem. Jeho církev, jsem si jist, by nepřijala jeho pohled na omezené smíření.
Poté jsme měli časté rozhovory nejen o otázce smíření, ale o různých teologických otázkách, ke
kterým budu mít příležitost hovořit ve větší míře později.
Řekl jsem, že na jaře roku starší členové církve začali zjevně poklesat v jejich oddanosti a horlivosti
pro Boha. To mě velmi tížilo, protože tomu tak bylo i s většinou čerstvě obrácených. Někdy v té
době jsem četl v novinách článek s titulkem „Probuzené probuzení“. Podstata článku byla v tom, že
v určitém  místě  došlo  během  zimy  k probuzení,  které  na  jaře  ustoupilo,  a že  při  opravdové
modlitbě, která byla obětována za pokračující vylévání Ducha, probuzení bylo mocně obživeno.
Tento článek ve mě vyvolal záplavu pláče.
Byl jsem v té době ve spojení s panem Galem a vzal jsem článek k němu. Byl jsem tak přemožen
pocitem božské dobroty, jak naslouchal a odpověděl na modlitbu, a pocitem jistoty, že bude slyšet
a odpoví na modlitbu za probuzení jeho díla v Adamsu, že jsem prošel domem plačíc nahlas jako
dítě. Pan Gale se zdál překvapen mými pocity a vyjádřením mého přesvědčení, že Bůh oživí své
dílo. Článek na něj neudělal takový dojem jako na mě.
Na příštím shromáždění mladých lidí jsem navrhl, že se budeme ve svém soukromí ve shodě modlit
za oživení Božího díla; že se budeme modlit  za úsvitu,  v poledne a při  západu slunce,  v našich
komůrkách, a pokračovat tak po dobu jednoho týdne; pak se znovu sejdeme a uvidíme, co dále bude
třeba udělat. Nebyly použity žádné jiné prostředky pro oživení Božího díla. Ale duch modlitby byl
okamžitě vylit úžasně na mladé konvertity. Dříve než přešel týden, dozvěděl jsem se, že někteří
z nich, když se pokusili dodržovat tyto modlitby,  ztratili veškerou svou sílu a nebyli  schopni se
zvednout  na  nohy,  nebo  dokonce  zůstat  na  kolenou  ve  svých  komůrkách;  a že  někteří  leželi
zhroucení na podlaze a modlili se s nevýslovným sténáním za vylití Ducha Božího. Duch byl vylit,
a než  týden  skončil,  všechna  shromáždění  byla  přeplněná;  a bylo  tolik  zájmu  o náboženství,
myslím, jako kdykoliv jindy během probuzení.
A tady, je mi líto to říct, se stala chyba, nebo možná bych měl říct, byl spáchán hřích některými ze
starších členů církve, který vyústil ve velké zlo. Jak jsem se později dozvěděl, značný počet starších
lidí  bránil  tomuto novému hnutí  mezi  mladými konvertity.  Žárlili  na to.  Nevěděli,  co si  o tom
myslet, a cítili, že mladí konvertité se pohnuli ze svého místa, šli víc dopředu a naléhavěji než starší
členové církve. Tento stav mysli nakonec zarmoutil Božího Ducha.
Zanedlouho poté se začalo objevovat odcizení mezi těmito staršími členy církve, které nakonec
vyústilo ve velké zlo pro ty, kteří si dovolili odporovat tomuto druhému probuzení. Mladí lidé se
drželi dobře. Konvertité, pokud vím, byli téměř všeobecně v pořádku, a byli velmi zdatní křesťané.
Na  jaře  toho  roku,  1822,  jsem vstoupil  pod  dohled  presbytáře  jako  kandidát  na  evangelizační
službu. Někteří kněží na mě naléhali, abych šel na Princeton studovat teologii, ale já jsem odmítl.
Kdy se mě zeptali, proč nepůjdu na Princeton, řekl jsem jim, že mé finanční možnosti to nedovolují.
To byla pravda; ale oni řekli, že se uvidí, že moje náklady budou zaplaceny. Stále jsem odmítal jít;
a když mě vyzvali, abych jim sdělil důvody, prostě jsem jim řekl, že nepůjdu pod takový vliv, pod
kterým byli oni; že jsem si jistý, že byli špatně vzdělaní, a nebyli služebníci, kteří by odpovídali
mému ideálu toho, jaký by služebník Krista měl být. Řekl jsem jim to neochotně, ale upřímně jsem
jim to nemohl zamlčet. Byli jmenováni mým pastorem, aby dohlíželi na mé studium. On mi nabídl
používat jeho knihovnu, a řekl, že mi dá péči, kterou potřebuji k mým teologickým studiím.
Ale moje studia, pokud šlo o něj jako mého učitele, nebyla nic jiného než kontroverze. On se držel
doktríny staré školy o dědičném hříchu, nebo že lidská konstituce je morálně zkažená. Zastával
také, že lidé jsou naprosto neschopní pokání a víry v souladu s podmínkami evangelia, nebo aby
udělali něco, co Bůh po nich požaduje; že zatímco jsou svolní ke všemu zlu, v tom smyslu, že jsou
schopni spáchat jakékoliv množství hříchu, nejsou svobodni konat žádné dobro; že Bůh odsoudil
člověka pro jeho hříšnou přirozenost; a za to, stejně jako pro jejich přestoupení, si zaslouží věčnou



smrt.
Zastával také, že vlivy Ducha Božího na mysl lidí jsou fyzické, působící přímo na podstatu duše; že
lidé  jsou  pasivní  ve znovuzrození;  stručně  řečeno  zastával  všechny  ty  doktríny,  které  logicky
vyplývají z faktu, že lidská povaha je hříšná sama o sobě.
Tyto doktríny jsem nemohl přijmout. Nemohl jsem přijmout jeho názory na smíření, znovuzrození,
víru, pokání, otroctví vůle, nebo na kteroukoli příbuznou doktrínu. Ale v těchto názorech byl docela
houževnatý; a zdál se občas dost netrpělivý, protože jsem je nepřijímal bez otázek.
Trvával na tom, že pokud nad nějakým tématem přemýšlím, asi se nacházím v nevěře. A pak mi
připomínal, že někteří studenti, kteří byli v Princetonu, odešli jako bezvěrci, protože přemýšleli nad
tím  tématem a nepřijali  vyznání  víry  a výuku  doktorů  té  školy.  Navíc  mě  varoval,  opakovaně
a velmi procítěně, že jako kněz nebudu nikdy užitečný, pokud nepřijmu pravdu, to znamená pravdu,
v jakou věřil a kterou učil.
Jsem si jist, že jsem docela ochoten věřit tomu, co jsem našel učit v Bibli, a to jsem mu řekl. Mívali
jsme  mnoho  vleklých  diskusí;  a často  jsem  odcházel  z jeho  pracovny  velmi  deprimovaný
a odrazený, a říkal jsem si: „Nemohu přijmout tyto názory, ať se děje cokoliv. Nemohu věřit, že se
to učí v Bibli.“ Několikrát jsem se dostal k bodu, kdy jsem chtěl všechno kněžské studium vzdát.
Byl tam ale jeden člen církve, kterému jsem se s touto záležitostí svěřil; byl to starší H----, velmi
zbožný, modlící se muž. Byl vzdělaný v názorech Princetonu, a zastával docela silně vyšší doktríny
kalvinismu. Nicméně během našich častých a zdlouhavých rozhovorů nabyl přesvědčení, že mám
pravdu; často mi volal, abychom se spolu modlili, aby mě posiloval v mých studiích a v diskusích
s panem Galem, a upevňoval mě v rozhodnutí, že ať se stane cokoliv, budu kázat evangelium.
Několikrát padl spolu se mnou, když jsem se dostal do stavu velké deprese po příchodu ze studia
u pana Galeho. V takových chvílích šel se mnou do mého pokoje a někdy jsme pokračovali až do
pozdních hodin v noci plakat k Bohu za světlo a sílu, a za víru přijmout a vykonat jeho dokonalou
vůlí. Žil více než tři míle od vesnice a často zůstal se mnou až deseti nebo jedenácti hodin v noci,
a pak šel domů. Milý starý muž! Mám důvod se domnívat, že se modlil za mě denně tak dlouho,
dokud žil.
Poté, co jsem vstoupil do služby a zvedl se velký odpor proti mému kázání, jsem jednou potkal
staršího H---- a on se zmínil o opozici a řekl: „Oh! Moje duše je tak zatížena, že jsem se za tebe
modlil den a noc. Ale jsem si jist, že Bůh pomůže. Pokračuj,“ řekl, „pokračuj, bratře Finney; Pán ti
dá vysvobození.“
Jednou odpoledne jsme pan Gale a já dlouhou dobu mluvili o tématu usmíření, až přišla hodina, kdy
jsme měli navštívit konferenční setkání. Pokračovali jsme v rozhovoru na toto téma, než jsme se
dostali  do domu.  Protože  jsme tam byli  brzy a velmi  málo  lidí  zatím přišlo,  pokračovali  jsme
v konverzaci. Lidé stále přicházeli, sedali si a poslouchali s největší pozorností, co jsme mluvili.
Naše diskuse byla velmi vážná, i když věřím, že vedena v křesťanském duchu. Lidé byli stále více
zaujati posloucháním naší diskusi, a když jsme navrhli ji zastavit a zahájit naše setkání, vážně nás
prosili, abychom pokračovali v naší diskusi a to ať je naše setkání. Učinili jsme to a strávili tak celý
večer, myslím, že k velké spokojenosti přítomných, a věřím, že k jejich trvalému poučení.
Poté, co jsem studoval teologii po dobu několika měsíců, a zdraví pana Galea bylo takové, že nebyl
schopen kázat, přišel kněz universalistů a začal vyhlašovat své problematické doktríny. Zatvrzelá
část společenství se zdála hodně ochotná ho poslouchat, a nakonec lidé projevili takový zájem, že
u velkého počtu se zdálo, že jsou otřeseni ve svých myslích, co se týká běžně přijímaných pohledů
na Bibli.
V tomto stavu věcí pan Gale, spolu s některými staršími jeho církve, mě požádali, abych oslovil lidi
na toto téma, a uvidí se, jestli budu moci odpovědět na argumenty universalisty.  Velkou snahou
universalisty  bylo  samozřejmě  ukázat,  že  hřích  nezaslouží  nekonečný  trest.  Napadl  doktrínu
nekonečného trestu jako nespravedlivou, nekonečně krutou a nesmyslnou. Bůh je láska; jak by Bůh
lásky mohl trestat člověka do nekonečna?
Vstal  jsem při  jednom z našich  večerních  setkání  a řekl:  „Tento  kazatel  universalismu vykládá
doktríny,  které jsou pro mě nové, a já nevěřím, že se učí v Bibli.  Ale budu zkoumat toto téma,
a když nebudu moci prokázat, že jeho názory jsou nepravdivé, sám se stanu univerzalistou.“



Pak jsem stanovil setkání příští týden, kdy jsem navrhl, že budu mít přednášku proti jeho názorům.
Křesťanští lidé byli spíše polekáni mojí smělostí, že bych mohl být universalistou, kdybych nemohl
dokázat, že jeho doktríny jsou nepravdivé. Nicméně, cítil jsem se jistý, že to dokážu.
Když  přišel  večer  mé  přednášky,  dům  byl  přeplněný.  Vzal  jsem  si  otázku  spravedlnosti
nekonečného trestu,  a o tom jsme diskutovali  ten i další  večer.  Panovala všeobecná spokojenost
s přednáškou.
Universalista sám zjistil,  že lidé jsou přesvědčeni, že nemá pravdu, a zvolil tedy jiný směr. Pan
Gale,  spolu s jeho školou teologie,  tvrdil,  že usmíření skrze Krista  bylo doslovným zaplacením
dluhu vyvolených, vytrpěl přesně to, co si oni zasloužili vytrpět; takže vyvolení byli spaseni na
principech přesné spravedlnosti; Kristus, nakolik se jich týkalo, zcela naplnil požadavky zákona.
Universalista se chopil tohoto pohledu a předpokládal, že toto je skutečná povaha smíření. Stačilo
prokázat, že vykoupení bylo pro všechny lidi, a pak mohl ukázat, že všichni lidé budou spaseni,
protože dluh celého lidstva byl doslova zaplacen v Pánu Ježíši Kristu, a universalismus bude stát na
úplně spravedlivém základě, protože Bůh nemůže spravedlivě trestat ty, jejichž dluh byl zaplacen.
Viděl jsem, a lidé to viděli – ti z nich, kteří pochopili postoj pana Galea, že universalista ho dostal
do úzkých. Protože bylo lehké dokázat, že usmíření bylo připraveno pro celé lidstvo; jestliže povaha
a význam  smíření  byly  takové,  jak  pan  Gale  zastával,  univerzální  spása  byla  nevyhnutelným
důsledkem.
To opět zavádělo lidi a pan Gale poslal pro mě a požádal mě, abych šel a znovu universalistovi
odpověděl. Řekl, že rozumí, že otázka základu zákona byla vyřešena, ale teď musím odpovědět na
jeho tvrzení o základu evangelia. Řekl jsem mu: „Pane Gale, nemůžu to udělat, aniž bych odporoval
vašim názorům na toto téma, a dal je všechny stranou. S vaším pohledem na smíření mu nelze
odpovědět. Protože pokud vy máte ten správný pohled na smíření, mohou lidé snadno vidět, že
Bible dokazuje, že Kristus zemřel za všechny lidi, za celý svět hříšníků; a proto pokud nedovolíte,
abych smetl vaše pohledy na usmíření všechny pryč, nemohu říci nic.“
„Dobře,“ řekl pan Gale, „nemůžeme dovolit, aby ta věc zůstala tak jak, je. Můžete říct, co je libo;
jen běžte a odpovězte mu svým vlastním způsobem. Jestli zjistím, že je nezbytné, abych kázal na
téma smíření, budu muset vám odporovat.“ „Tak dobře,“ řekl jsem, „nechte mě jen ukázat moje
pohledy, a mohu odpovědět universalistovi; a vy pak můžete říkat lidem, co se vám zlíbí.“
Pak jsem domluvil přednášku k universalistovu argumentu, založeného na evangeliu. Přednesl jsem
dvě přednášky o smíření. Myslím, že se mi v nich plně podařilo ukázat, že vykoupení nespočívalo
v doslovném zaplacení dluhu hříšníků v tom smyslu, jak universalista tvrdil; že to prostě vyjadřuje,
že je spása všech lidí možná, a samo o sobě to Boha nestaví pod povinnost zachránit nikoho; že
není pravda, že Kristus vytrpěl právě to, co ti,  pro které zemřel, si zasloužili vytrpět; že žádná
taková věc není učena v Bibli a žádná taková věc není pravda; že naopak Kristus zemřel jen pro
odebrání nepřekonatelné překážky z cesty Božího odpuštění hříšníkům, aby tak pro něj bylo možné
vyhlásit všeobecnou amnestii, pozvat všechny lidi činit pokání, uvěřit v Krista a přijmout spásu; že
namísto aby uspokojil trestní právo (retributive justice) a nesl právě to, co hříšníci zasluhují, Kristus
jen uspokojil veřejné právo (public justice) tím, že ctil zákon, jak svou poslušností, tak i smrtí, a tak
učinil pro Boha správné, aby prominul hříchy, aby prominul hříchy každého člověka a všech lidí,
kteří budou činit pokání a uvěří v něho. Tvrdil jsem, že Kristus ve svém smíření učinil jen to, co
bylo  nezbytné  jako  podmínka  odpuštění  hříchů;  a ne  to,  co  zrušilo  hřích,  ve  smyslu  doslova
vyplacení zadluženosti hříšníků.
To odpovědělo universalistovi a vystavilo stop jakýmkoliv dalším aktivitám nebo rozruchu na toto
téma. Ale co bylo velmi překvapivé, tyto přednášky přivedly k obrácení mladou ženu, za kterou, jak
jsem již řekl, byly obětovány tak vážné a trýznivé modlitby. To velmi udivilo pana Galea, protože to
bylo důkazem, že Duch Boží požehnal můj pohled na smíření. To jím značně otřáslo v přesvědčení
o správnosti  jeho názoru.  Viděl  jsem při  rozmluvě s ním,  že se cítil  velice překvapen,  že tento
pohled na usmíření mohl pomoci k obrácení této mladé ženy.
Po mnoha takových diskusích s panem Galem během mých teologických studií byl nakonec svolán
do  Adamsu  presbytář,  aby  mě  vyzkoušeli  a pokud  by  souhlasili,  aby  mi  dali  licenci  kázat
evangelium. To bylo v březnu 1824. Očekával jsem s nimi těžký boj při mé zkoušce, ale zjistil jsem,



že  jsou  hodně  obměkčení.  Zjevné  požehnání,  které  bylo  přítomné  mým  rozhovorům,  a moje
vyučování na modlitebních a konferenčních setkáních a na přednáškách, o kterých jsem mluvil, je
přivedlo  k větší  opatrnosti,  než  by  jinak  měli,  aby  se  se  mnou  nedostali  do  žádného  sporu.
V průběhu mé zkoušky se vyhýbali kladení takových otázek, které by přirozeně vedly ke střetu
mých názorů s jejich.
Když mě vyzkoušeli, hlasovali jednomyslně dát mi licenci ke kázání. Bylo pro mě nečekané, když
se zeptali, jestli jsem přijal vyznání víry presbyteriánské církve. Nezkoumal jsem je, bylo to velké
dílo obsahující katechismus a vyznání. Nemělo žádnou roli v mém studiu. Odpověděl jsem, že jsem
je přijal  kvůli  podstatě doktríny,  natolik jsem je pochopil.  Ale mluvil  jsem takovým způsobem,
který  myslím jasně  naznačoval,  že  nepředstírám,  že  o tom vím moc.  Nicméně jsem odpověděl
upřímně, jak jsem to chápal v té době. Slyšeli zkušební kázání, které jsem měl napsáno, na texty,
které mi dal presbytář; prošel jsem je se všemi běžnými podrobnosti pro takovou zkoušku.
Na tomto setkání presbytáře jsem poprvé viděl reverenda Daniela Nashe, který je obecně známý
jako „otec Nash.“ Byl členem presbytáře. Velký sbor byl shromážděn, aby slyšel moji zkoušku.
Přišel jsem trochu pozdě, a viděl muže stojícího za kazatelnou, který, jak jsem předpokládal, mluví
s lidmi.  Všiml jsem si,  že se na mě díval,  když jsem vešel;  a díval se na jiné, když procházeli
uličkou.
Jakmile jsem se dostal na své místo a poslouchal, zjistil jsem, že se modlí. Byl jsem překvapen, že
ho vidím rozhlížet se po celém domě, jako kdyby mluvil k lidem, zatímco ve skutečnosti se modlil
k Bohu. Samozřejmě, že mi to neznělo příliš jako modlitba; a on byl v té době opravdu ve velmi
chladném a upadlém stavu. Budu mít příležitost často ho zmínit dále.
Příští sobotu poté, co jsem byl licencován, kázal jsem pro pana Galea. Když jsem vyšel z kazatelny,
řekl mi: „Pane Finney, budu se moc stydět, že se bude vědět, ať budete kdekoli, že jste studoval
teologii se mnou.“ To mu bylo tak podobné, stejně jako tomu, co mi opakovaně říkal, že jsem na to
neměl odpověď. Sklonil jsem hlavu, cítil se sklíčený, a šel jsem svou cestou.
On později hodně změnil svůj názor a řekl mi, že žehná Bohu, že při všech našich diskusích a při
tom všem, co mi řekl, neměl nejmenší vliv na změnu mých názorů. Velmi upřímně přiznal svou
chybu ve způsobu, kterým se mnou jednal, a řekl, že kdybych mu naslouchal, byl bych jako kněz
zničený.
Faktem je, že vzdělání pana Galea bylo pro službu zcela špatné. Vstřebal do sebe řadu názorů, a to
jak teologických, tak praktických, které pro něho byly jako svěrací kazajka. Mohl dosáhnout jen
velmi  málo  nebo  vůbec  nic,  když  uplatňoval  své  vlastní  zásady.  Používal  jsem jeho knihovnu
a procházel důkladně všechny otázky teologie, které měly být u zkoušky, a čím víc jsem zkoumal
knihy, tím víc jsem byl nespokojený.
Byl jsem zvyklý na uzavřené a logické uvažování soudců, které jsem nacházel v našich právnických
dílech, ale když jsem šel do knihovny pana Galea, do knihovny staré školy, nenašel jsem téměř nic,
co by mě dokázalo uspokojit. Jsem si jistý, že to nebylo proto, že bych odporoval pravdě, ale byl
jsem  nespokojený,  protože  pozice  těchto  teologických  autorů  jsou  nezdravé  a neuspokojivě
podepřené. Často se mi zdálo, že tvrdí jednu věc a dokazují jinou, a mnohdy chyběl logický důkaz
čehokoliv.
Nakonec jsem řekl panu Galeovi: „Pokud není nic lepšího, než najdu ve vaší knihovně k obhájení
velkých doktrín, které učí naše církev, musím být bezvěrec.“ Vždy jsem věřil, že kdyby mě Pán
nevedl,  abych  uviděl  klamavost  těchto  argumentů  a uviděl  skutečnou  pravdu,  jak  je  ukázána
v Písmech,  a hlavně kdyby se mi nezjevil  osobně,  takže jsem nemohl pochybovat  o pravdivosti
křesťanství, byl bych donucen být nevěřící.
Zpočátku, protože jsem nebyl teolog, můj postoj k jeho zvláštním názorům byl spíše popírání nebo
odmítání,  než  že  bych  proti  nim  postavil  nějaký  jiný  názor.  Řekl  jsem:  „Vaše  pozice  nejsou
prokázány.“ Často jsem řekl: „Oni nevnímají důkazy.“ Myslel jsem si to tehdy a myslím si to i teď.
Ale přesto on trval na tom, že bych měl přistoupit na stanoviska velkých a dobrých mužů, kteří po
mnoha konzultacích a úvahách dospěli k těmto závěrům; že je to nevhodné pro mě, mladého muže,
povoláním právníka, který nemá žádné teologické vzdělání, abych bránil své názory proti těmto
velkým mužům a hlubokým teologům, jejichž názory jsem našel v jeho knihovně. Tvrdil, že pokud



trvám na tom, aby má inteligence byla uspokojena v těchto bodech argumenty, stanu se bezvěrcem.
Věřil, že rozhodnutí církve by měl mladý muž jako já respektovat, a že bych se měl vzdát svého
vlastního úsudku před úsudky jiných s větší moudrostí.
Nemohu  popřít,  že  to  bylo  hodně  účinné;  ale  přesto  jsem zjistil,  že  jsem naprosto  neschopný
přijímat doktrínu na základě autority. Když jsem se snažil přijmout tyto nauky jako pouhá dogmata,
nedokázal jsem to. Nemohl jsem v tom být upřímný; nemohl bych si sám sebe vážit, kdybych to
udělal. Často, když jsem opustil pan Galea, šel jsem do svého pokoje a strávil dlouhou dobu na
kolenou nad svou Biblí. Opravdu jsem hodně četl Bibli na kolenou během těch dní sporů a prosil
jsem Pána, aby mě naučil, co si sám myslit o těchto bodech. Neměl jsem kam jít, než přímo do
Bible, a k filozofii nebo práci mé vlastní mysli, jak se projevovaly v mém vědomí.
Mé názory nabíraly pozitivní podobu, ale pomalu. Zpočátku jsem byl jen neschopen přijímat jeho
podivné názory, pak se postupně vytvářely mé vlastní protikladné pohledy, které se mi jevily jako
jednoznačně vyučované v Bibli.
Ale nebyly to jen teologické názory pana Galea, které ochromovaly jeho službu; jeho praktické
přístupy byly stejně chybné. Proto předpovídal, pokud jde o mé názory, všemožné zlo. Ujistil mě, že
Duch Boží neschválí moji práci a nebude se mnou spolupracovat; že když oslovím lidi, jak jsem mu
řekl, že zamýšlím, nebudou mě slyšet; že když přijdou na krátkou dobu, budou brzy odrazeni a můj
sbor  se  rozpadne;  že  i když  napíšu  kázání,  budu  okamžitě  suchý  a nezajímavý  a nebudu  moci
uspokojit  lidi;  a že budu rozdělovat  a rozptylovat  namísto budování  pospolitosti,  kdekoliv budu
kázat. Ve skutečnosti jsem zjistil, jeho názory byly téměř opačné oproti těm, které jsem si udělal, ve
všech těchto praktických otázkách vztahujících se k mé službě kněze.
Nedivím se, a ani tehdy jsem se nedivil, že byl šokován mými názory a záměry ve vztahu ke kázání
evangelia. S jeho vzděláním to nemohlo být jinak. Řídil se svými názory s velmi malým praktickým
výsledkem.  Já  jsem se  řídil  svými,  a díky  Božímu  požehnání  byly  výsledky opakem toho,  co
předpověděl.  Když  se  tato  skutečnost  zřetelně  projevila,  naprosto  to  zvrátilo  jeho  teologické
a praktické názory jako kněze. Tento výsledek, jak později zmíním, nejprve zničil jeho křesťanskou
naději a nakonec z něj udělal docela jiného muže jako kněze.
Ale ve vzdělávání bratra Galea byla další vada, kterou jsem považoval za zásadní. Jestli byl někdy
obrácen ke Kristu, nepodařilo se mu přijmout ono nadpřirozené pomazání Ducha Svatého, které by
ho učinilo mocným na kazatelně i ve společnosti pro obrácení duší. Nebyl naplněn přijetím křtu
Ducha Svatého, který je nepostradatelný pro úspěch ve službě.
Když Kristus pověřil své apoštoly jít a kázat, řekl jim, aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nebudou
vyzbrojeni mocí z výsosti. Tato moc, jak každý ví, byl křest Duchem svatým, který na ně byl vylit
v den Letnic. To bylo nezbytným předpokladem pro úspěch v jejich službě. Nepředpokládal jsem
tehdy, a ani nyní, že tento křest byl prostě mocí k dělání zázraků. Moc k dělání zázraků a dar jazyků
byly dány jako znamení k potvrzení reality jejich nadpřirozeného pověření. Avšak křest sám byl
nadpřirozeným  očištěním,  pomazáním  udělujícím  jim  božské  osvícení,  naplňujícím  je  vírou
a láskou, pokojem a mocí; takže jejich slova se stala ostrými v srdcích božích nepřátel, rychlými
a silnými jako dvojsečný meč. To je nepostradatelná kvalifikace pro úspěšnou službu; často jsem
byl překvapen a zraněn, že do dnešního dne je tak malý důraz kladen na tuto kvalifikaci pro kázání
Krista  hříšnému  světu.  Bez  přímé  výuky  Ducha  svatého  člověk  nikdy  neudělá  velký  pokrok
v hlásání  evangelia.  Faktem je,  že  pokud  nemůže  kázat  evangelium jako  zkušenost,  představit
náboženství lidstvu jako věc, kterou sám zná, budou jeho spekulace a teorie nedostatečné na hlásání
evangelia.
Řekl jsem, že pan Gale poté dospěl k závěru, že nebyl obrácený. Byl to upřímný, dobrý člověk,
v tom  smyslu,  že  se  čestně  držel  svých  názorů,  o tom  nepochybuji.  Byl  však  bohužel  špatně
vzdělaný, teologicky, filosoficky i prakticky; a nakolik jsem mohl poznat jeho duchovní stav, když
jsem byl pod jeho službou, neměl pokoj evangelia.
Ať čtenář nepředpokládá, z toho, co jsem řekl, že jsem neměl rád pana Galea a nevážil si ho. Měl
jsem ho rád a velmi si ho vážil. On a já jsme zůstali nejpevnější přátelé, nakolik vím, až do dne jeho
smrti.  Řekl  jsem to,  co  jsem musel  ve vztahu k jeho názorům,  protože  myslím,  že se  to  hodí,
obávám se, že to musím říct,  na mnoho služebníků i v současnosti.  Myslím, že jejich praktické



pohledy na kázání evangelia, ať jsou jejich teologické názory jakékoliv, jsou opravdu velmi špatné,
a že jejich nedostatek pomazání a moci Ducha Svatého je zásadní vada v jejich připravenosti pro
službu. Neříkám to nijak kriticky, ale měl bych to uvést jako skutečnost, která dlouho leží v mé
mysli  a nad kterou jsem už často měl příležitost  truchlit.  Jak jsem se stále více seznamoval se
službou v této i dalších zemích, jsem přesvědčen, že se vším jejich výcvikem, kázní a vzděláváním
jim chybí praktické pohledy na nejlepší způsob, jak představit evangelium lidem, a jak přizpůsobit
prostředky zajištění výsledku, a to zejména v jejich nedostatku moci Ducha svatého.
Mluvil jsem značnou dobu o mém vleklém sporu s mým teologickým učitelem, panem Galem. Po
zralé úvaze myslím, že bych měl vyjádřit trochu konkrétněji některé z bodů, nad kterými jsme tak
hodně diskutovali.  Nemohl jsem přijmout teologickou fikci obvinění.  Uvedu, jak nejlépe mohu,
přesný základ,  o který se opíral  a na kterém trval.  Za prvé tvrdil,  že  vina za Adamovo prvotní
přestoupení  je  doslova  přičtena  všemu  jeho  potomstvu,  takže  jsou  spravedlivě  odsouzeni
a vystaveni  věčnému zatracení  za  Adamův hřích.  Za  druhé  tvrdil,  že  jsme  obdrželi  od  Adama
přirozeným vývojem přirozenost zcela hříšnou a morálně zkaženou v každé schopnosti duše i těla,
takže jsme naprosto neschopni provést jakýkoli úkon přijatelný pro Boha a jsme nuceni naší hříšnou
přirozeností přestupovat Jeho zákon v každém činu našeho života. Trval na tom, že to je stav, do
kterého  všichni  lidé  padli  prvním hříchem Adama.  Pro  tuto  hříšnou  přirozenost,  zděděnou  od
Adama přirozeným vývojem, je celé lidstvo také odsouzeno a zaslouží si věčné zatracení. Pak, za
třetí, navíc tvrdil, že jsme všichni spravedlivě zavrženi a odsouzeni k věčnému zatracení pro naše
vlastní nevyhnutelné přestoupení zákona. Tak vidíme, že jsme spravedlivě třikrát navěky zatracení.
Druhá větev tohoto nádherného obvinění je následující: Hřích všech vyvolených, jak prvotní, tak
skutečný, to znamená vina Adamova hříchu spolu s vinou jejich hříšné přirozenosti, a také vinou
jejich osobních přestupků, je všechen doslovně přičten Kristu; a proto božská vláda ho považuje za
ztělesnění všech hříchů a vin vyvolených a podle toho s ním zachází; to znamená, že Otec potrestal
Syna přesně  tak,  jak  si  zasloužili  všichni  vyvolení.  Z  tohoto  důvodu jejich  dluh  byl  tak  zcela
zaplacen potrestáním Krista a jsou spaseni na základě „přesné spravedlnosti.“
Třetí  větev této nádherné teologické fikce je následující:  Za prvé – Kristova poslušnost Božího
zákona je doslova přičtena vyvoleným, takže v něm jsou považováni za vždy dokonale poslušné
zákona. Za druhé – Jeho smrt pro ně je také připsána vyvoleným; takže v něm jsou považováni, že
zcela vytrpěli vše, co si zasloužili z důvodu viny Adamova hříchu jim přičteného, a co zasloužila
jejich hříšná přirozenost, a také co si zasloužili za svá osobní přestoupení. Za třetí – skrze jejich
ručitele tedy vyvolení nejprve dokonale uposlechli zákon; a pak skrze a ve svém ručiteli vytrpěli
plný trest, který jim patřil v důsledku viny Adamova hříchu, jim přičteného, a také za vinu jejich
hříšné přirozenosti a za všechnu vinu, zaslouženou pro jejich osobní přestupky. Tak trpěli v Kristu,
stejně jako kdyby ho neuposlechli. On se, za prvé, dokonale podřídil kvůli nim, a tato poslušnost je
jim přesně připočtená,  takže jsou považováni vládou Boha za plně poslušné v jejich ručiteli;  za
druhé, utrpěl pro ně trest zákona, jako kdyby nebyl vůbec poslušný; za třetí, poté, co byl zákon
dvojnásobně uspokojen,  vyvolení  jsou  povinni  činit  pokání,  jako kdyby k žádnému uspokojení
zákona nedošlo; za čtvrté, platba v plné výši byla poskytnuta dvakrát, vykoupení vyvolených je
prohlášeno za akt nekonečné milosti. Vyvolení jsou tedy milostí na principech spravedlnosti, takže
tu není přímo žádná milost nebo slitování v našem odpuštění, ale celá milost naší spásy se zakládá
na poslušnosti a utrpení Krista.
Z toho vyplývá,  že vyvolení  mohou požadovat své propuštění  na základě přesné spravedlnosti.
Nemusí se modlit za milost nebo odpuštění; je to všechno omyl tak činit. Tento závěr je můj vlastní,
ale vyplývá, jak může každý vidět, nevyhnutelně z toho, co vyznání víry samo tvrdí, že vyvolení
jsou spaseni na principech přesné a dokonalé spravedlnosti.
Zjistil jsem, že není možné se s panem Galem dohodnout na těchto bodech. Nemohl jsem ale než
považovat celou tuto otázku obvinění  za teologický výmysl.  Nad těmito body jsme měli  trvalé
diskuse, nějakým způsobem, během celého mého studia.
Nevzpomínám si, že by pan Gale někdy trval na tom, že vyznání víry učí tyto principy, jak jsem se
dozvěděl, že učí, když jsem je začal studovat. Nebyl jsem si vědom toho, že pravidla presbytáře
požadují  položit  kandidátovi  otázku,  zda  přijal  presbyteriánské  vyznání  víry.  Jakmile  jsem  se



dozvěděl, jaké je jednoznačné učení vyznání víry v těchto bodech, neváhal jsem při všech vhodných
příležitostech  vyhlašovat  svůj  nesouhlas  s nimi.  Odmítal  jsem je  a odhaloval  je.  Kdekoliv jsem
zjistil, že je nějaká skupina osob skryta za těmito dogmaty, neváhal jsem je ničit, jak nejlépe jsem
uměl.
Nekarikuji tyto pozice pana Galea, ale uvádím je a přibližuji, jak nejlíp mohu, ve stejném jazyce,
v jakém je obhajoval, když jsme o nich vedli spor. Nepředstíral, že jsou racionální, nebo že snesou
uvažování. Proto ho bolelo, že moje uvažování mě vede do nevěry. Ale já jsem trval na tom, že náš
rozum nám byl dán právě za účelem, aby nám umožnil zdůvodnit Boží cesty, a že žádná taková
fikce obvinění nemůže žádným způsobem být pravda.
Samozřejmě tam bylo mnoho jiných míst, která tak souvisela s těmito, že se nutně stala předmětem
diskuse a měli jsme nad nimi hodně sporů, ale náš spor se vždy obrátil k těmto základním bodům.
Jestliže člověk má hříšnou přirozenost,  pak znovuzrození  musí  spočívat  ve změně přirozenosti.
Pokud lidská přirozenost je hříšná, vliv Svatého ducha, který ho musí obnovit, musí být fyzický
a ne morální. Pokud člověk má hříšnou přirozenost, v evangeliu není žádný prostředek ke změně
jeho přirozenosti, a tudíž žádná souvislost, v náboženství, mezi prostředky a výsledkem.
Tohoto se bratr Gale přísně držel; a následně se zdálo, co jsem ho kdy slyšel kázat, že při svém
kázání  nikdy neočekává,  že  by se  někdo  obrátil,  ani  se  na  to  nezaměřuje.  Přesto  byl  schopný
kazatel, jestli kázání tak oceňujeme. Faktem je, že tato dogmata byla pro něho dokonalou svěrací
kazajkou. Pokud kázal pokání, musel si být jistý, než se posadil, že to na jeho lidech nechalo takový
dojem, že pokání nemohli činit. Když je vyzýval, aby věřili, musel mít jistotu, že je informoval, že
dokud  jejich  povaha  nebude  změněna  Duchem  svatým,  víra  je  pro  ně  nemožná.  A tak  jeho
ortodoxie  byla  dokonalou  léčkou  pro  něho  i pro  jeho  posluchače.  Nemohl  jsem  to  přijmout.
Nerozuměl jsem tak své Bibli, ani mě nikdo nemohl přesvědčit, že to Bible učí.
Když jsem začal číst vyznání víry a viděl pasáže, které byly citovány na podporu těchto podivných
pozic,  byl  jsem z toho  naprosto  zahanben.  Necítil  jsem žádnou  úctu  k dokumentu,  který  chce
ukládat  lidstvu  dogmata  jako  tato,  podporovaná  z větší  části  pasážemi  Písma,  které  jsou  zcela
irelevantní;  a ani  jediný případ  není  podepřený  pasáží,  aby to  právnicky posouzeno mohlo  být
považováno za zcela  přesvědčivé.  Ale  v presbytáři,  pokud vím,  byli  v té  době všichni  stejného
způsobu myšlení. Nicméně následně, jak věřím, všichni ustoupili, a pan Gale změnil své názory.
Neslyšel jsem pak už, že by někdo z členů presbytáře obhajoval tyto názory.

Kapitola V.
MISIONÁŘSKÁ KÁZÁNÍ

Protože jsem neměl řádné vzdělání pro službu, nečekal jsem ani netoužil,  že budu pracovat ve
velkých  městech  nebo  sloužit  v zavedených  kongregacích.  Zamýšlel  jsem  jít  do  nových  osad
a kázat ve školních budovách, ve stodolách, v hájích, jak nejlépe to bude možné. V souladu s tím
jsem brzy poté, co jsem byl licencován kázat, přijal pověření na dobu šesti měsíců od ženské misijní
společnosti v Oneida County, abych tak byl uveden do oblasti, kde jsem navrhl, že budu pracovat.
Šel jsem do severní části Jefferson County a začal svoji práci v Evans Mills, patřící k městu Le Ray.
Zjistil  jsem,  že  jsou  tam  dvě  církve,  malá  kongregační  církev  bez  kněze  a baptistická  církev
s knězem. Předložil jsem své pověřovací listiny jáhnům církve. Byli velmi rádi, že mě vidí, a já
jsem brzy začal svou práci. Neměli žádný sborový dům, ale tyto dvě církve se střídavě scházely
k bohoslužbám ve velké kamenné školní budově, dostatečně velké, jak jsem věřil,  aby se do ní
vešly všechny děti z obce. Baptisté obsazovali budovu jednu neděli a kongregacionalisté tu další.
Mohl jsem tak mít budovu jen každou druhou neděli, ale mohl jsem ji využívat po večerech tak
často, jak jsem si přál. Proto jsem rozdělil své neděle mezi Evans Mills a Antwerpy, vesnici asi
šestnáct nebo osmnáct mil dál na sever.
Nejprve se podělím o některé události, které se staly v Evans Mills v průběhu tohoto období, a pak
krátce popíšu události v Antwerpách. Ale protože jsem kázal střídavě v těchto dvou místech, tyto
události nastávaly střídavě týden po týdnu v jedné nebo druhé z těchto lokalit. Začal jsem, jak jsem



řekl, kázat v kamenné školní budově v Evans Mills. Lidé měli velký zájem a zaplnili místo, aby mě
slyšeli kázat. Chválili mé kázání a malá kongregační církev začala mít velký zájem a doufala, že
bude vybudovaná a že nastane probuzení. K více nebo méně případům usvědčení došlo při každém
kázání, které jsem kázal, ale žádné všeobecné usvědčení v mysli veřejnosti se neobjevilo. Byl jsem
velmi nespokojen s tímto stavem věcí a na jedné z mých večerních bohoslužeb, poté, co jsem zde
kázal dvě nebo tři neděle a několik večerů v týdnu, jsem lidem na konci svého kázání řekl, že jsem
tam přišel, abych zajistil spásu jejich duší; že vím, že moje kázání velmi chválí, ale přece jsem je
tam nepřišel potěšit, ale přivést k pokání; že mi nezáleží na tom, jak se jim líbí moje kázání, když
přitom odmítají mého Pána; že něco není v pořádku, a to buď ve mně, nebo v nich; že druh zájmu,
který projevují vůči mým kázáním, není dobrý; a že nemohu s nimi trávit svůj čas, kromě těch, kteří
se chystají přijmout evangelium. Pak jsem citoval slova Abrahamova služebníka a řekl jim: „A teď
mi  povězte,  chcete-li  mému  pánu  prokázat  milosrdenství  a věrnost.  Ne-li,  povězte  mi,  a já  se
obrátím napravo nebo nalevo.“ Předložil  jsem jim tuto otázku, naléhal na ně a trval na tom, že
musím vědět,  jakým směrem se chtějí  vydat.  Pokud nezamýšlejí  stát  se křesťany a vstoupit  do
služby pro Spasitele, chtěl jsem to vědět, abych jinak s nimi nepracoval nadarmo. Řekl jsem jim:
„Přiznáváte, že to, co kážu, je evangelium. Vyznáváte, že mu věříte. Přijmete je nyní? Zamýšlíte je
přijmout, nebo je hodláte odmítnout? Musíte na to mít nějaký názor. Nyní mám právo brát jako
zaručené, do té míry, jak přiznáváte, že kážu pravdu, že uznáváte svou povinnost se bez odkladů stát
křesťany.  Tuto  povinnost  nepopíráte;  ale  naplníte  svoji  povinnost?  Vykonáte  ji?  Uděláte  to,  co
připouštíte, že byste měli udělat? Pokud ne, řekněte mi, a pokud ano, řekněte mi, abych se mohl
obrátit napravo nebo nalevo.“
Pokračoval jsem, až jsem viděl, že to dobře pochopili. Vypadali velmi překvapeně nad způsobem,
jakým jsem postupoval. Pak jsem jim řekl: „Teď musím znát vaše rozhodnutí a chci, aby ti, kteří se
chcete  stát  křesťany  a slibujete  se  ihned  smířit  s Bohem,  povstali;  ale  naopak  ti,  kteří  jste  se
rozhodli, že se nestanete křesťany a přejete si mi to dát najevo, a přejete si to dát najevo Kristu,
zůstaňte sedět.“
Když to bylo vyjasněné a věděl jsem, že to pochopili, řekl jsem: „Vy, kteří jste nyní ochotni dát slib
mně a Kristu, že se hned usmíříte s Bohem, prosím povstaňte. Naopak vy, kteří míníte, že bych měl
pochopit, že jste se rozhodli zůstat ve svém současném postoji, nikoli přijmout Krista – ti z vás,
kteří  takto  smýšlíte,  může  sedět.“  Dívali  se  na  sebe  a na  mě  a všichni  stále  seděli,  jak  jsem
i očekával.
Rozhlížel jsem se po nich několik okamžiků a pak jsem řekl: „Tak jste to potvrdili.  Zaujali jste
postoj. Zavrhli jste Krista a jeho evangelium a jste svědky jeden proti druhému a Bůh je svědkem
proti vám všem. To je zřetelné a můžete si to pamatovat tak dlouho, dokud budete žít, že jste se
takto veřejně sami rozhodli  proti Spasiteli  a řekli:  Nechceme, aby tento muž, Ježíš Kristus, nad
námi kraloval.“ To je smyslem toho, jak jsem na ně naléhal, téměř přesně těmito slovy, jak si můžu
vzpomenout.
Když jsem na ně tak tlačil, začali vypadat rozhněvaně, vstali a hromadně zamířili ke dveřím. Když
se  začali  pohybovat,  přestal  jsem  mluvit.  Jakmile  jsem  přestal,  obrátili  se,  aby  zjistili,  proč
nepokračuji. Řekl jsem: „Je mi vás líto. Budu vám kázat ještě jednou, dá-li Pán, zítra večer.“
Všichni  odešli  z domu kromě jáhna McC---,  který byl  jáhnem z baptistické církve v tom místě.
Viděl  jsem,  že  kongregacionalisté  nevydrželi.  Bylo  jich  málo  a byli  velmi  slabí  ve  víře.
Předpokládám, že všichni členové obou církví, kteří byli přítomni, s výjimkou jáhna McC---, byli
zaskočeni  a dospěli  k závěru,  že  celá  záležitost  skončila  –  že  jsem svojí  nerozvážností  zmařil
a zničil celé nadějné vystoupení.
Jáhen McC--- přišel, vzal mě za ruku a s úsměvem řekl: „Bratře Finney, dostal jste je. Tohle jim
nedá klid, na to se spolehněte. Bratři jsou všichni odrazeni,“ řekl, „ale já nejsem. Věřím, že jste
udělal  tu  nejlepší  věc,  kterou  bylo  potřeba  udělat,  a že  uvidíme  výsledky.“  Myslel  jsem si  to
samozřejmě také. Měl jsem v úmyslu dostat je do pozice, nad kterou, až se zamyslí, se roztřesou ve
světle toho, co udělali. Ale tento večer a druhý den byli plní hněvu. Jáhen McC--- a já jsme se hned
dohodli,  že  strávíme  druhý  den  v půstu  a modlitbě  –  každý  zvlášť  v dopoledních  hodinách
a společně odpoledne. Toho dne jsem slyšel, jak mi lidé vyhrožují – jízdou po kolejnici, dehtem



a peřím, chodícím papírem, jak říkali. Někteří z nich mě prokleli a říkali, že jsem je proklel, že jsem
je navedl k přísaze, že nebudou sloužit Bohu; že jsem je dotlačil k vážnému veřejnému vyhlášení,
že odmítají Krista a jeho evangelium. To bylo víc, než jsem čekal. Odpoledne jsme jáhen McC---
a já šli společně do lesa a strávili celé odpoledne v modlitbě. Právě když přišel večer, nám Pán dal
velké povzbuzení a příslib vítězství. Oba jsme cítili jistotu, že jsme s Bohem zvítězili a že té noci
bude Boží moc zjevena mezi lidmi.
Vzhledem k tomu, že přišel čas pro shromáždění, opustili jsme les a šli do vesnice. Lidé se už tlačili
na místě bohoslužby a ti, kteří tam ještě nebyli, když nás viděli procházet vesnicí, vydávali se ze
svých obchodů a míst zaměstnání nebo ze svých klubů, kde hráli hry na trávníku, a plnili budovu na
její nejvyšší kapacitu. Zatím jsem nevěděl, co budu kázat; to bylo pro mě v té době obvyklé. Duch
svatý byl nade mnou, a já jsem cítil jistotu, že když přijde čas akce, budu vědět, co kázat. Jakmile
jsem zjistil, že je dům zaplněn tak, že se už nikdo další nemohl dostat dovnitř, vstal jsem, a myslím,
že bez jakéhokoliv formálního úvodu zpěvem jsem začal těmito slovy: „Řekněte: Spravedlivému
bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků. Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za
to, co páchal.“ Duch Boží přišel na mě s takovou silou, že to bylo jako zahájit na ně palbu baterií
děl. Více než hodinu, snad hodinu a půl Boží slovo přicházelo skrze mě k nim takovým způsobem,
že jsem mohl vidět, že překonává všechno. Byl to oheň a kladivo tříštící skálu a meč pronikající na
rozhraní duše a ducha. Viděl jsem, že všeobecné usvědčení se šíří po celém shromáždění. Mnozí
z nich  nemohli  zvednout  hlavu.  Nevolal  jsem tu  noc  po  žádném zvrácení  kroků,  které  přijali
předešlou  noc,  ani  jejich  rozhodnutí  jakýmkoli  způsobem,  ale  vzal  jako  samozřejmost,  během
celého kázání, že se rozhodli proti Pánu. Pak jsem ohlásil další setkání a rozpustil shromáždění.
Když  se  lidé  odcházeli,  všiml  jsem si  v jedné  části  domu  ženy  v náručí  jejích  přátel,  kteří  ji
podpírali. Šel jsem se podívat, co se děje, a domníval jsem se, že omdlela. Brzy jsem zjistil, že
neomdlela, ale že nemůže mluvit. V její tváři bylo vidět veliké trápení a dala mi najevo, že nemůže
mluvit. Poradil jsem ženám, aby ji vzali domů a modlili se s ní, a uvidíme, co Pán bude dělat. Řekli
mi,  že  je  to  slečna  G---,  sestra  známého  misionáře,  a že  byla  dobrou členkou  církve  po  dobu
několika let.
Toho večera,  místo abych šel,  kde jsem byl  obvykle ubytován,  přijal  jsem pozvání  a šel  domů
s rodinou, kde jsem nikdy předtím nezůstal přes noc. Brzy ráno jsem zjistil, že na místě, kde jsem
jindy býval,  mě několikrát  v noci hledali,  abych navštívil  rodiny, kde byli  lidé v hrozné úzkosti
mysli. To mě vedlo k tomu, abych vyrazil mezi lidi, a všude jsem našel stav nádherného usvědčení
z hříchu a obav o jejich duše.
Slečna G--- zůstala němá asi šestnáct hodin a pak se její ústa otevřela a dostala novou píseň. Byla
přenesena z hrozné jámy bahna a její nohy byly nastaveny na skálu; byla to pravda, kterou mnozí
uviděli a báli se. To vyvolalo mezi členy církve velké hledání. Prohlásila, že byla úplně podvedená,
že po dobu osmi let, kdy byl členem církve, si myslela, že je křesťanem, ale během kázání v noci
předtím uviděla,  že nikdy nepoznala pravého Boha,  a když jeho charakter,  jak tam byl  ukázán,
povstal před její myslí, její naděje zahynula, jak to vyjádřila, „jako můra.“ Řekla, že byl představen
takový pohled na Boží svatost, že ji jako velká vlna smetl z jejího postavení a v okamžiku zničil její
naději.
Našel  jsem  na  tomto  místě  hodně  deistů;  někteří  z nich  byli  muži  s vysokým  postavením
v komunitě.  Jedním  z nich  byl  vlastník  hotelu  v obci  a další  byli  ctihodní  muži  s více  než
průměrnou inteligencí. Ale zdálo se, že se spolčili, aby bránili probuzení. Když jsem přesně zjistil,
jak to s nimi je, kázal jsem kázání, abych se střetl s jejich záměry. V neděli přišli na shromáždění.
Vyšel jsem z textu: „Měj se mnou trochu trpělivosti a sdělím ti, že ještě mám o Bohu co říci. Své
poznání vezmu zdaleka,  spravedlnost přiznám svému Učiniteli.“  Prošel jsem celé téma, nakolik
jsem chápal  jejich  postoje,  a Bůh  mi  umožnil  se  s tím úplně  vypořádat.  Jakmile  jsem skončil
a rozpustil shromáždění, vlastník hotelu, který byl jejich vůdce, přišel otevřeně ke mně, vzal mě za
ruku a řekl: „Pane Finney, jsem usvědčen. Dotkl jste se všech mých těžkostí a odpověděl jste na ně.
Teď prosím, pojďte se mnou domů, abych s vámi mohl mluvit.“ Už jsem pak víc neslyšel o jejich
nevěře, a pokud si dobře pamatuji, všichni nebo skoro všichni z té skupiny lidí byli obrácení.
Bydlel tam jeden starý muž, který byl nejen nevěřící, ale náboženství se hodně posmíval. Byl na



probuzení velmi rozzlobený. Slyšel jsem každý den o jeho posměchu a rouhání, ale veřejně jsem se
o něm nijak nezmínil. Úplně odmítl chodit na shromáždění. Ale uprostřed jeho opozice, kdy jeho
rozčilení bylo velké, seděl jednoho rána u stolu a náhle spadl ze svého křesla v záchvatu mrtvice.
Okamžitě přivolali lékaře a ten mu po krátkém vyšetření řekl, že bude žít jen velmi krátkou dobu
a že kdyby chtěl něco říct, musí to říct hned. Měl sílu a čas, jak jsem byl informován, právě na to,
aby vykoktal: „Nenechte Finneyho modlit se nad mou mrtvolou.“ To byla poslední jeho opozice na
tom místě.
Během tohoto probuzení mě zavolali k nemocné ženě, která byla v té komunitě členem baptistické
církve. Byla tam dobře známá, ale lidé neměli důvěru v její zbožnost. Měla souchotiny a její zdraví
se rychle zhoršovalo.  Prosili  mě,  abych ji  navštívil.  Šel  jsem a měl  jsem s ní  dlouhý rozhovor.
Vyprávěla mi sen, který měla, když byla dívka, a na základě kterého si myslela, že její hříchy byly
odpuštěny. Byla o tom tak přesvědčená, že žádný argument s ní nemohl pohnout. Snažil jsem se ji
přesvědčit, že neexistuje žádný důkaz o jejím obrácení v tom snu. Řekl jsem jí jasně, že mi její
známí potvrdili, že nikdy nežila křesťanským životem a nikdy neprojevovala křesťanský charakter,
a že jsem přišel, abych se pokusil ji přesvědčit, aby se vzdala své falešné naděje, a abych zjistil,
jestli by nyní nepřijala Ježíše Krista, aby mohla být spasena.
Jednal jsem s ní laskavě, jak jen jsem mohl, ale tak, aby pochopila, co mám na mysli. Ale velice se
urazila a poté, co jsem odešel, stěžovala si, že jsem se snažil jí sebrat víru a vyvolat v její mysli
úzkost; že jsem byl krutý, když jsem se pokoušel vystrašit ženu tak nemocnou jako ona, a tímto
způsobem se pokusil narušit klid v její mysli. Zemřela nedlouho poté.
Ale její smrt mi často připomínala knihu Dr. Nelsona s názvem „Příčina a léčba nevěry.“ Když ta
žena skutečně začala umírat, její oči se otevřely, a předtím, než opustila svět, zdálo se, že zahlédla
Boží charakter a co je nebe a jaká svatost je potřebná k pobývání tam; vykřikla bolestí a zvolala, že
jde do pekla. V tomto stavu, jak jsem byl informován, zemřela.
Když jsem byl na tom místě, jedno odpoledne mě zavolal křesťanský bratr a přál si, abych navštívil
jeho sestru, která, jak mě informoval, rychle chřadla na souchotiny a byla universalista. Její manžel
byl universalista a přivedl ji k universalismu. Ten bratr nechtěl, abych ji navštívil, když bude její
manžel doma; bál se, že by mě urážel, protože byl rozhodnutý, aby mysl jeho ženy nebyla rozrušena
zpochybněním univerzální spásy. Šel jsem tam a zjistil, že názory universalismu jí nepřinášejí pokoj
a během našeho rozhovoru se těchto názorů úplně vzdala, a zdálo se, že se přimkla ke Kristovu
evangeliu. Myslím, že se pevně držela této naděje v Kristu až do své smrti.
Večer se její manžel vrátil a dozvěděl se od ní, co se stalo. Velmi se rozzuřil a přísahal, že Finneyho
zabije. Jak jsem se později dozvěděl, ozbrojil se nabitou pistolí a večer šel na shromáždění, kde
jsem měl kázat. V té době jsem o tom nic nevěděl. Shromáždění bylo večer ve školní budově mimo
vesnici. Dům byl přeplněný téměř k udušení. Začal jsem kázat ze vší síly a téměř v polovině svého
projevu jsem uviděl silně vyhlížejícího muže, asi uprostřed domu, jak spadl ze svého sedadla. Jak
spadl dolů, zasténal a pak křičel, až ječel, že se propadá do pekla. To opakoval několikrát. Lidé ho
znali, ale já ne. Myslím, že jsem ho nikdy předtím neviděl.
Samozřejmě to vyvolalo velké vzrušení. Moje kázání to přerušilo. Jeho úzkost byla tak velká, že
jsme strávili zbytek našeho času v modlitbě za něj. Když shromáždění skončilo, jeho přátelé mu
pomohli domů. Další ráno jsem se na něho ptal a zjistil jsem, že strávil bezesnou noc ve velké
úzkosti mysli a že za úsvitu někam odjel, nikdo nevěděl kam. Nebylo o něm slyšet až asi do deseti
hodin dopoledne. Procházel jsem ulicí a viděl jsem ho přicházet, zřejmě z lesa, který byl v určité
vzdálenosti od obce. Byl na opačné straně ulice, když jsem ho uviděl poprvé, a blížil se ke mně.
Když mě poznal, přešel přes ulici, aby se se mnou setkal. Když se dost přiblížil, viděl jsem, že jeho
vzezření je úplně zářící. Řekl jsem mu: „Dobré ráno, pane C---.“ „Dobré ráno,“ odpověděl. „A jak
se cítíte ve své mysli dnes ráno?“ řekl jsem. „No, já nevím,“ odpověděl. „Měl jsem strašně zoufalou
noc, ale nemohl jsem se modlit doma. Myslel jsem, že kdybych mohl být sám a mohl nahlas vylít
své srdce, mohl bych se modlit. Dopoledne jsem šel do lesa, ale když jsem se tam dostal, zjistil
jsem, že se nemůžu modlit. Myslel jsem, že se odevzdám Bohu, ale nemohl jsem. Zkoušel jsem to
a snažil se, až jsem byl odrazený. Konečně jsem viděl, že je to k ničemu. Řekl jsem Pánu, že jsem
odsouzený a ztracený, že nemám srdce, které by se k němu modlilo a činilo pokání, že jsem zjistil,



že jsem natolik zatvrzelý, že mu nedokážu dát své srdce, a proto musím nechat celou tu záležitost
jemu. Byl jsem v jeho ruce a nemohl nic namítat proti tomu, když se mnou udělá, co se mu bude
zdát dobré v jeho očích, protože jsem neměl vůbec žádný nárok na jeho přízeň. Nechal jsem otázku
mého spasení nebo zatracení úplně na Pánu.“ „Dobře, a co následovalo?“ zeptal jsem se. „Kupodivu
jsem zjistil,“ řekl, „že jsem ztratil všechno svoje usvědčení. Vstal jsem a odešel a moje mysl byla
tak tichá a klidná, že jsem shledal, že Duch Boží zarmouceně odešel a já jsem ztratil usvědčení. Ale
když jsem vás uviděl, moje srdce začalo hořet a bylo ve mně stále víc horké a místo pocitu, že bych
se vám měl vyhnout, cítil jsem, že bych měl přejít ulici a setkat se s vámi.“ Měl bych říct, že když
ke mně přišel, vyskočil, vzal mě do rukou, vyzvedl a jednou nebo dvakrát se se mnou otočil dokola
a pak mě postavil. To předcházelo rozhovor, který jsem právě popsal. Po krátké další konverzaci
jsme se rozešli. Brzy přišel do stavu mysli, ve které se mohl těšit naději. O jeho opozici jsme už víc
neslyšeli.
Na tomto místě jsem zase viděl otce Nashe, muže, který se modlil s otevřenýma očima na zasedání
presbytáře, kde jsem dostal licenci. Poté, co byl v presbytáři, dostal zánět očí a po dobu několika
týdnů byl zavřený v tmavé místnosti. Nemohl číst ani psát a jak jsem se dozvěděl, oddal se téměř
zcela  modlitbě.  Přineslo  to  úplnou proměnu do celého jeho křesťanského života,  a jakmile  byl
schopen vidět, s dvojitým černým závojem na tváři, vydal se energicky do práce na záchraně duší.
Když přišel do Evans Mills, byl plný moci modlitby. Byl to úplně jiný muž, než byl v jakémkoliv
předchozím období  jeho křesťanského života.  Zjistil  jsem, že měl  „modlitební  seznam“,  jak to
nazval, se jmény osob, za které se modlil každý den, někdy i několikrát denně. Když jsem se s ním
modlil a slyšel ho modlit se na shromáždění, zjistil jsem, že jeho dar modlitby je nádherný a jeho
víra téměř zázračná.
Byl tam muž jménem D---, který vlastnil malou hospodu na kraji obce, a tam se uchylovali všichni
odpůrci  probuzení.  Barová  místnost  byla  místem  rouhání  a on  sám  byl  velice  rouhající  se,
bezbožný, hrubý člověk. Chodil po ulicích, nadával na probuzení a obzvláště klel a rouhal se, když
uviděl křesťana. Jeden z mladých obrácených žil téměř naproti němu přes cestu. Řekl mi, že měl
v úmyslu prodat dům a přestěhovat se pryč od tohoto sousedství, protože pokaždé, když vyšel ze
dveří a D--- ho uviděl, vyšel ven a nadával a proklínal a dělal všechno, co mohl, aby zranil jeho
city.  Myslím,  že nebyl  na žádném našem shromáždění.  Samozřejmě byl  neznalý velkých pravd
náboženství a opovrhoval celým křesťanstvím.
Otec Nash nás slyšel mluvit  o tomto panu D--- jako o „těžkém případu“ a okamžitě přidal jeho
jméno na svůj modlitební seznam. Zůstal v obci den nebo dva a pokračoval v cestě kvůli práci na
jiném místě. O málo dní později, když jsme pořádali večerní shromáždění a dům byl velmi zaplněn,
kdo to přišel? Náš notoricky známý D---. Jeho příchod byl příčinou značného rozruchu ve sboru.
Lidé se obávali, že přišel dělat výtržnosti. Strach a opovržení vůči němu se mezi křesťany hodně
rozšířily, jak věřím, takže když vešel, někteří lidé vstali a odešli. Znal jsem jeho výraz a sledoval
jsem ho očima. Velice brzy jsem se přesvědčil, že nepřišel oponovat a že je ve velké úzkosti mysli.
Posadil se a vrtěl se na sedadle a byl velmi neklidný. Brzy vstal a roztřeseně se mě zeptal, jestli by
mohl říct několik slov. Řekl jsem mu, že by mohl. On pak vydal jedno z nejvíce srdceryvných
vyznání, jaké jsem kdy slyšel. Zdálo se, že jeho vyznání pokrývá celou šíři jeho jednání vůči Bohu,
vůči křesťanům a vůči všemu dobrému.
To důkladně zoralo úhor v mnoha srdcích. Byly to ty nejmocnější prostředky, které mohly být právě
v tu chvíli použity, aby práce dostala nový impulz. D--- brzy veřejně vyznal naději, zrušil všechno
hýření a rouhání ve svém lokále a od té doby, tak dlouho, jak jsem tam zůstal, a nevím, jak dlouho
ještě potom, pořádal modlitební setkání ve své barové místnosti každý večer.

Kapitola VI.
PROBUZENÍ V EVANS MILLS A JEHO VÝSLEDKY

Kousek od vesnice Evans Mills byla osada Němců, kde byla německá církev s několika staršími
a mnoha členy,  ale žádný kněz a žádná pravidelná náboženská shromáždění.  Měli  ve zvyku,  že



jednou za rok přijede kněz z údolí  Mohawk a vykoná obřady křtu a večeři  Páně.  Vyučoval děti
katechismu a přijímal ty z nich, které dosáhly potřebných znalostí. To byl způsob, jakým tam dělali
křesťany. Bylo požadováno, aby se naučili zpaměti katechismus a byli schopni odpovědět na určité
doktrinální  otázky,  načež  byli  plně  přijati  do  společenství  církve.  Po  přijetí  do  společenství
považovali za samozřejmé, že jsou křesťané a že jsou všichni spasení. To je způsob, jakým ta církev
byla organizována a přetrvávala.
Když se více nebo méně zúčastnili událostí, které se staly ve vesnici (Evans Mills), požádali mě,
abych přišel a kázal. Souhlasil jsem a napoprvé jsem kázal na text: „Bez svatosti nikdo nespatří
Pána.“
Osada  přišla  masově  a školní  budova,  kde  se  scházeli  k bohoslužbám,  byla  naplněna  na  svou
nejvyšší kapacitu. Anglicky rozuměli dobře. Nejprve jsem ukázal, co svatost není. Do toho jsem
zahrnul všechno, co považovali za náboženství, a ukázal, že to vůbec není svatost. Na druhém místě
jsem ukázal, co je svatost. Poté jsem ukázal, zatřetí, co je myšleno spatřením Pána, a pak proč ti,
kteří nemají svatost, nikdy neuvidí Pána – proč nemohou být nikdy vpuštěni do jeho přítomnosti
a být jím přijati. Pak jsem uzavřel ostrými poznámkami, které byly určeny, aby jim téma proniklo
do mysli. A to proniklo, s mocí Ducha Svatého. Meč Páně je pobíjel napravo i nalevo.
V několika málo dnech se ukázalo, že celá osada je pod usvědčením; starší církve a všichni byli
v největším zděšení, cítili, že nemají svatost. Na jejich žádost jsem ustanovil setkání pro hledající,
kde  by  dostali  poučení.  Bylo  to  v době  jejich  sklizně.  Shromáždění  se  konalo  v jednu  hodinu
odpoledne a našel jsem dům doslova přecpaný. Lidé odhodili nástroje, s nimiž sklízeli svoji úrodu,
a přišli na setkání. Shromáždilo se jich tolik, kolik se do domu vešlo.
Postavil jsem se doprostřed domu, protože jsem se mezi nimi nemohl pohybovat. Ptal jsem se jich
a povzbudil je, aby kladli otázky. Stali se velmi zaujatí a velmi uvolněně kladli otázky a odpovídali
na otázky, které jsem jim položil. Zřídkakdy jsem se zúčastnil zajímavějšího nebo prospěšnějšího
setkání, než bylo toto.
Vzpomínám si, že jedna žena přišla pozdě a seděla u dveří. Když jsem přišel, abych s ní promluvil,
řekl jsem: „Nevypadáte dobře.“ „Ano,“ odpověděla, „jsem velmi nemocná, byla jsem v posteli, než
jsem přišla na setkání. Nemohu číst a chtěla jsem slyšet Boží slovo natolik, že jsem vstala a přišla
na setkání.“
„Jak jste přišla?“ zeptal jsem se. Odpověděla: „Přišla jsem pěšky.“ „Jak daleko to je?“ byla další
otázka.  „Tři  míle,“  řekla.  Dotazováním  jsem  zjistil,  že  je  pod  odsouzením  z hříchu,  a měla
pozoruhodně  jasnou  obavu  ze  svého  charakteru  a postavení  před  Bohem.  Byla  brzy  obrácena
a prošla pozoruhodnou změnou. Moje žena říká, že je jednou z nejpozoruhodnějších žen v modlitbě,
jakou kdy slyšela se modlit, a že opakuje více Písma ve svých modlitbách, než kterýkoli člověk,
kterého kdy slyšela.
Oslovil jsem další, vysokou důstojně vypadající ženu, a zeptal se jí na její stav mysli. Okamžitě
odpověděla, že dala své srdce Bohu, a pokračovala, že Pán ji naučil číst, když se naučila, jak se
modlit. Zeptal jsem se jí, co má na mysli. Řekla, že nikdy neuměla číst a nikdy neznala písmena.
Ale když dala své srdce Bohu, byla velmi rozrušená, že nemohla číst Boží slovo. „Ale myslela jsem
si,“ řekla, „že Ježíš mě může naučit číst, a požádala jsem se ho, aby byl tak laskav a naučil mě číst
své Slovo.“ Řekla: „Myslela jsem, že když jsem se modlila, že můžu číst. Děti mají Zákon, šla jsem
a vzala ho; myslela jsem, že můžu přečíst, co jsem je slyšela číst. Pak jsem šla za učitelkou a zeptala
se jí, jestli jsem četla správně; řekla, že ano. A od té doby,“ řekla, „si dokážu číst Boží slovo.“
Neřekl jsem nic víc, ale myslel jsem si, že v tom musí být nějaký omyl, protože žena se zdála být
docela vážná, a dost inteligentní na to, co řekla. Způsobilo mi to bolest. Poté jsem se na ni dotázal
u jejích sousedů. Ti prohlásili, že má vynikající charakter, a všichni potvrdili, že to bylo všeobecně
známé, že nepřečetla ani slabiku, dokud nebyla obrácena. Nechám to mluvit samo za sebe, nemá
smysl o tom teoretizovat. Taková jsou, myslím, nepochybná fakta.
Probuzení mezi Němci vyústilo v obrácení celé církve a věřím, že téměř celé komunity. Bylo to
jedno z nejzajímavějších probuzení, jakého jsem kdy byl svědkem.
Zatímco jsem pracoval na tomto místě, byl svolán presbytář, aby mě vysvětili, což udělali. Obě
církve byly tak posíleny a počty jejich členů se tak výrazně zvýšily, že brzy každá z nich postavila



prostorný kamenný dům k setkávání, a věřím, že od té doby měly zdravý stav náboženství. Nebyl
jsem tam po mnoho let.
Vyprávěl  jsem  jen  některé  z podstatných  skutečností,  které  si  pamatuji  jako  spojené  s tímto
probuzením. Chtěl bych k tomu ještě říct, že tam mezi křesťany zavládl nádherný duch modlitby
a velká jednota cítění. Malá kongregacionalistická církev, jakmile viděli výsledky kázání dalšího
večera, pookřála, protože předtím byli rozptýlení, odrazení a zmatení. Shromáždili se a chopili se
práce, jak nejlépe uměli; a ačkoli byli slabá a nevýkonná skupina, s jednou nebo dvěma výjimkami,
stále během tohoto probuzení rostli v milosti a v poznání Pána Ježíše Krista.
Německá  žena,  o které  jsem mluvil,  že  byla  nemocná,  když  přišla  na  setkání,  se  připojila  ke
kongregacionalistické církvi. Byl jsem přítomen a přijal ji do církve. Vzpomínám si na dojemnou
událost, ke které došlo, když vyprávěla o svém křesťanském prožitku. Byla tam židovská matka,
patřící  do  té  církve,  jménem S----,  velmi  zbožná  žena,  zralého  věku  a bohabojná.  Seděli  jsme
dlouhou dobu a poslouchali jedno za druhým vyprávění o zkušenostech lidí, kteří se přihlásili jako
kandidáti na vstup do církve. Posléze tato Němka vstala a vyprávěla svoji zkušenost. Byla to jedna
z nejvíce dojemných, dětsky prostých, zajímavých křesťanských zkušeností, jaké jsem kdy slyšel.
Jak pokračovala ve vyprávění, všiml jsem si, že stará paní S---- vstala ze svého místa, a protože
dům byl přeplněný, obcházela dokola, jak nejlépe mohla. Zpočátku jsem myslel, že chce vyjít ze
dveří. Byl jsem tak zaujatý vyprávěním ženy, že jsem si sotva uvědomil, že se paní S---- pohybuje
tím směrem. Jakmile se přiblížila k místu, kde stála žena vyprávějící svoji zkušenosti, udělala krok
vpřed a vrhla se jí kolem krku, rozplakala se a řekla: „Bůh vám žehnej, má drahá sestro! Bůh vám
žehnej!“ Žena reagovala celým svým srdcem; scéna, která následovala, byla tak bezprostřední, tak
přirozená, tak dětsky prostá, tak překypující láskou, že celé shromáždění přivedla k slzám. Objímali
jeden druhého a plakali. Byla to příliš dojemná scéna, než aby ji bylo možné popsat slovy.
Baptistický kněz a já jsme se jen zřídka setkali, i když někdy jsme se mohli zúčastnit shromáždění
spolu.  Kázali  jsme tam střídavě,  takže  jsem byl  většinou pryč,  když tam byl  on,  a on obvykle
chyběl,  když  jsem tam byl  já.  Byl  to  dobrý  člověk  a pracoval,  jak  nejlépe  uměl,  na  podpoře
probuzení.
Kázal jsem doktríny, které jsem vždy kázal jako Kristovo evangelium. Trval jsem na dobrovolné
celkové morální zkaženosti neznovuzrozených a na nevyhnutelné nutnosti radikální změny srdce
Duchem svatým, a to prostřednictvím pravdy. Položil jsem velký důraz na modlitbu jako nezbytnou
podmínkou podpory probuzení.  Usmíření skrze Ježíše Krista, jeho božství, jeho božské poslání,
jeho dokonalý život, jeho zástupná smrt, jeho vzkříšení, pokání, víra, ospravedlnění vírou a všechny
spřízněné doktríny byly diskutovány a objasněny tak důkladně, jak jsem byl schopen, a byly zjevně
účinné mocí Ducha Svatého.
Použité  prostředky  byly  prostě  kázání,  modlitba  a společná  shromáždění,  hodně  soukromých
modliteb, hodně osobních rozhovorů a setkání za účelem předání pokynů vážně hledajícím. Tyto
a žádné jiné prostředky byly použity k podpoře této práce. Neobjevil se tu žádný fanatismus, špatný
duch,  rozdělení,  hereze,  rozkoly.  Ani  v té  době,  a určitě  ani  po dobu,  po kterou jsem byl  s tím
místem obeznámen, tam nebyl žádný výsledek probuzení, nad kterým by se mělo bědovat, nebo
nějaký znak pochybného výsledku.
Mluvil  jsem o případech  zesíleného  protivenství  vůči  tomuto  probuzení.  Zjistil  jsem,  že  jedna
okolnost připravila lidi, aby se postavili do opozice, a způsobila velkou hořkost. Jedné oblasti té
země se mohlo říkat „vypálený okres.“ Před pár lety tam došlo k divokému rozruchu, který prošel
tou oblastí a který nazvali náboženským probuzením, ale to se ukázalo podvržené. Nemůžu o tom
podat žádnou zprávu kromě toho, co jsem slyšel od křesťanů i dalších lidí. Popisovali to jako velmi
extravagantní rozruch, který měl rozsáhlý a hluboký dopad, když v myslích mnoha lidí zanechal
dojem, že náboženství je pouhý klam. Zdálo se, že velmi mnoho lidí skončilo u tohoto přesvědčení.
Když měli před očima takový příklad náboženského probuzení, cítili se oprávněni oponovat všemu,
co vypadalo, že chce podporovat probuzení.
Zjistil jsem, že to zanechalo mezi křesťany některé praktiky, které byly protivné a vedoucí spíše
k tomu, že vyvolaly výsměch, než jakékoliv vážné přesvědčení o pravdě náboženství. Například na
všech  jejich  modlitebních  setkáních  jsem  našel  zvyklosti  převážně  takové:  každý  vyznavač



náboženství cítil, že svědčit pro Krista je povinnost. Lidé musí „vzít svůj kříž“ a na shromáždění
něco říct. Člověk se měl zvednout a říct v podstatě: „Mám povinnost udělat něco, co nikdo nemůže
udělat za mě. Vstal jsem, abych svědčil, že náboženství je dobré; i když musím přiznat, že se z něj
zrovna teď neraduji. Nemám nic konkrétního, co bych řekl, jen přináším své svědectví a doufám, že
se za mě všichni budete modlit.“ Tím skončil, posadil se, a další se zvednul a řekl něco ve stejném
smyslu: „Náboženství je dobré, netěším se z něho, nemám co říct, ale musím dělat svou povinnost.
Doufám, že se za mě všichni budete modlit.“ Tak byl zaplněn čas a jen velmi málo věcí v průběhu
setkání bylo zajímavějších. Samozřejmě bezbožní z toho měli zábavu.
Ve skutečnosti to bylo směšné a odporné. Ale ve veřejném mínění byl tak zakořeněn dojem, že toto
je způsob, jak pořádat modlitby a setkání,  a že je to povinnost každého vyznavače náboženství,
kdykoli  má možnost,  dát takové svědectví o Bohu, že jsem byl  nucen, abych to potlačil,  žádná
taková setkání nepořádat. Proto jsem všechna setkání oznamoval jako určená pro kázání. Když jsme
se shromáždili, začínal jsem zpěvem a pak jsem se sám modlil. Pak jsem vyvolal jménem jednoho
nebo dva další, aby se modlili. Pak jsem označil text a chvíli jsem mluvil. Když jsem viděl, že text
zapůsobil, zastavil jsem a požádal jednoho nebo dva o modlitbu, aby to Bůh mohl upevnit v jejich
myslích. Pokračoval jsem ve své řeči a po chvíli znovu zastavil a opět požádal jednoho nebo dva,
aby se modlili. Tak jsem pokračoval a vůbec jsem nedával prostor k vystoupením ze stran bratří
a sester. Oni pak odešli, aniž by byli v otroctví a cítili, že zanedbali svoji povinnost vydat svědectví
pro  Boha.  Tedy  většina  našich  modlitebních  setkání  nebyla  tak  pojmenovaná.  Protože  byla
označena jako kázání, neočekávalo se, že tam všichni budou mít příležitost mluvit. Tímto způsobem
jsem  dokázal  překonat  ten  hloupý  způsob  vedení  shromáždění,  který  způsobil  tolik  veselí
a výsměchu ze strany bezbožných.
Poté,  co se probuzení na tom místě upevnilo,  a došlo k věcem, které jsem uvedl,  opozice zcela
přestala,  nakolik jsem věděl.  Strávil  jsem více než  šest  měsíců na  tomto místě  a v  Antverpách
a pracoval jsem na obou místech; během druhé části tohoto období jsem neslyšel nic o otevřené
opozici.
Mluvil  jsem o kázaných doktrínách. Měl bych dodat,  že jsem byl nucen se mnoho namáhat při
dávání pokynů hledajícím. Všeobecná praxe byla nechat úzkostlivé hříšníky, aby se modlili za nové
srdce a použili prostředky pro vlastní obrácení. Pokyny, které obdrželi, předpokládaly, že jsou velmi
ochotní být křesťany a potřebují vynaložit mnoho úsilí, aby přesvědčili Boha, aby je obrátil. Snažil
jsem se, aby pochopili, že Bůh pracuje na nich, a ne oni na Něm; že Bůh je ochoten a oni nejsou
ochotni; že Bůh je připraven a oni nejsou připraveni. Stručně řečeno, snažil jsem se je umlčet proto,
abych  jim představil  víru  a pokání  jako  něco,  co  Bůh  vyžaduje  od  nich,  stejně  jako  okamžité
podřízení se jeho vůli a okamžité přijetí Krista. Snažil jsem se jim ukázat, že všechno zdržení bylo
jen vyhýbání se jejich povinnosti; že všechny modlitby za nové srdce byly pouze snahou přenést
odpovědnost za jejich obrácení na Boha; a že veškeré úsilí vykonat povinnost, zatímco nedali svá
srdce Bohu, bylo pokrytecké a iluzorní.
V průběhu celých šesti  měsíců,  kdy jsem pracoval  v této oblasti,  jsem jezdil  na koni od města
k městu a od osady k osadě, různými směry,  a kázal evangelium, jak jsem měl příležitost.  Když
jsem opustil Adams, můj zdravotní stav se hodně zhoršil.  Kašlal  jsem krev a v době,  kdy jsem
dostal licenci, si moji přátelé mysleli, že budu žít jen krátký čas. Pan Gale na mě naléhal, když jsem
odešel z Adamsu, abych se nepokoušel kázat více než jednou týdně a ujistil se, že nemluvím více
než  půl  hodiny  najednou.  Ale  místo  toho  jsem  navštěvoval  dům  za  domem,  zúčastňoval  se
modlitebních setkání, kázal a pracoval každý den a téměř každý večer, po celé to období. Dříve než
uběhlo šest měsíců, moje zdraví se zcela obnovilo, moje plíce byly zdravé, a já jsem mohl kázat dvě
hodiny, dvě a půl hodiny i déle, aniž bych cítil nejmenší únavu. Myslím, že moje kázání většinou
trvala  v průměru  skoro  dvě  hodiny.  Kázal  jsem  venku,  ve  stodolách,  ve  školních  budovách
a nádherné probuzení se rozšířilo do celé této nové oblasti země.
Během prvního období své služby jsem byl zvyklý setkávat se u kněží s odmítnutími a výtkami,
částečně  kvůli  mému  způsobu kázání.  Už jsem napsal,  že  pan  Gale,  když  jsem kázal  pro  něj
bezprostředně poté, co jsem dostal licenci, mi řekl, že se bude stydět, když se někdo dozví, že jsem
byl  jeho  žákem.  Faktem  je,  že  jejich  vzdělání  bylo  tak  zcela  odlišné  od  mého,  že  důrazně



nesouhlasili s mým způsobem kázání. Kárali mě, protože jsem ilustroval svoje myšlenky odkazy na
obvyklé poměry lidí z různých profesí kolem mě, jak jsem měl ve zvyku dělat. Mezi zemědělci
a mechaniky a dalšími skupinami lidí jsem si vypůjčil ilustrace z jejich různých profesí. Snažil jsem
se také používat takový jazyk, aby mi rozuměli. Oslovoval jsem je jazykem obyčejných lidí. Snažil
jsem se vyjádřit všechny své myšlenky v několika slovech, takových, jaká se běžně používají.
Než jsem se obrátil, měl jsem jiný sklon. Při psaní a mluvení jsem si občas dovolil použít květnatý
jazyk. Ale když jsem začal kázat evangelium, měl jsem tak velkou starost, aby mi správně rozuměli,
že jsem se učil, co možná nejvážněji, jak se na jedné straně vyvarovat vulgarit, a na druhé straně
vyjádřit své myšlenky s co největší jednoduchostí jazyka.
To bylo úplně v rozporu s představami, které v té době panovaly mezi kněžími, a ještě i teď jsou
velmi  rozšířené.  K  mým  ilustracím  říkali:  „Proč  nebrat  za  příklady  události  dávné  historie
a neobjasnit  tak své myšlenky důstojnějším způsobem?“ Na to jsem samozřejmě odpověděl,  že
jestli mé ilustrace přinášejí něco, co je nové a působivé, ilustrace sama o sobě spíše zaujme mysl
lidí než pravda, kterou jsem chtěl ilustrovat. A co se týká jednoduchosti mého jazyka, bránil jsem se
tím,  že  můj  cíl  není  kultivovat  styl  řečnění,  které  se  bude  vznášet  nad  hlavami  lidí,  ale  být
srozumitelný; a proto budu používat jakýkoliv jazyk, který je vhodný k tomu záměru a neobsahuje
hrubosti nebo vulgárnosti.
V době, kdy jsem odcházel z Evans Mills, měl náš presbytář setkání a já se ho zúčastnil. Zanechal
jsem práci  na probuzení  na zvláštní  žádost  některých bratří  a odešel  k presbytáři.  Bratři  slyšeli
o mém způsobu kázání – ti z nich, kteří mě neslyšeli kázat. Presbytář se setkal ráno a pokračoval
jednáním; po přestávce na oběd, když jsme se shromáždili v odpoledních hodinách, přišlo společně
mnoho lidí a naplnili dům. Neměl jsem nejmenší tušení, co zamýšleli bratři z presbytáře. Proto jsem
zaujal místo v davu a čekal, až setkání presbytáře bude zahájeno.
Jakmile se shromáždění sešlo, jeden z bratří vstal a řekl: „Lidé se sešli zjevně proto, aby slyšeli
kázání, a já navrhuji, aby kázal pan Finney.“ To bylo okamžitě a jednomyslně schváleno. Viděl jsem
hned, že to byl záměr bratří z presbytáře, aby mě vyzkoušeli, jestli dokážu udělat, co slyšeli, že
dělám – vstát a kázat bezprostředně, bez jakékoliv předchozí přípravy. Neřekl jsem žádnou omluvu,
ani námitku proti kázání, protože musím říci, že mé srdce bylo plné a chtěl jsem kázat. Vstal jsem
a vešel do uličky; vzhlédl jsem ke kazatelně a viděl jsem, že je to vysoká, malá kazatelna, u zdi.
Proto jsem zůstal v uličce a vybral text: „Bez svatosti žádný člověk nespatří Pána.“ Pán mi pomohl
kázat. Chodil jsem nahoru a dolů širokou uličkou a lidé byli zjevně zaujati a mnozí pohnuti. Ale po
setkání jeden z bratří přistoupil ke mně a řekl: „Bratře Finney, pokud pojedete naším směrem, rád
bych, abyste kázal v některém z našich školních obvodů. Nechtěl bych, abyste kázal v naší církvi.
Ale máme školní budovy v některých obvodech, mimo vesnice – chtěl bych, abyste kázal tam.“
Zmiňuji to, abych ukázal, co si mysleli o mém způsobu kázání. Ale jak zcela byli ve tmě ve vztahu
k výsledkům tohoto způsobu oslovení lidí! Zvykli si stěžovat, že jsem snížil důstojnost kazatelny, že
jsem ostuda  kněžského  povolání;  že  jsem mluvil  jako  právník  v baru;  že  jsem mluvil  s lidmi
hovorovým způsobem; že jsem řekl „vy“, místo abych kázal o hříchu a hříšnících a říkal „oni“, že
jsem řekl „peklo“ s takovým důrazem, že to často šokovalo lidi; kromě toho, že jsem naléhal na lidi
s takovou prudkostí, jako kdyby už neměli ani chvilku žít; a někdy si stěžovali, že jsem obvinil lidi
příliš mnoho. Jeden doktor teologie mi řekl,  že cítí mnohem víc pláč nad hříšníkem, než jejich
obviňování. Odpověděl jsem mu, že se nedivím, pokud věří, že mají hříšnou přirozenost, hřích je
jejich neoddělitelnou součástí a nemohou si pomoct.
Poté, co jsem kázal nějaký čas a Pán všude dával své požehnání, říkával jsem kněžím vždy, když
byli proti mému způsobu kázání a žádali mě, abych přijal jejich myšlenky a kázal jako oni, že se
neodvažuji udělat změnu, jakou si přejí. Řekl jsem: „Ukažte mi skvělejší cestu. Ukažte mi plody
vaší služby, a jestli tak dalece přesahují moje, aby mi to dalo důkaz, že jste našli tak skvělou cestu,
přijmu vaše názory. Ale vy ode mě očekáváte, že opustím své vlastní názory a postupy, a přijmu
vaše,  když  sami  nemůže  popřít,  že  jakýchkoliv  chyb  jsem se  možná  dopustil,  nebo  jakékoliv
nedostatky mohou být v mém kázání, stylu nebo kdekoliv jinde, přesto mé výsledky ospravedlňují
moje  metody?“  Řekl  jsem jim:  „Mám v úmyslu  zlepšit  všechno,  co  mohu;  ale  nikdy nemohu
přijmout váš způsob hlásání evangelia, dokud nebudu mít vyšší důkaz, že vy máte pravdu a já se



mýlím.“
Častokrát  si  stěžovali,  že  se  dopouštím opakování  ve  svém kázání.  Vzal  jsem jednu myšlenku
a předával ji znovu a znovu, a znázorňoval různými způsoby. Ujistil jsem je, že si myslím, že to
bylo nutné, abych byl srozumitelný; a nemohli mě přesvědčit, abych opustil tento postup, žádným
ze svých argumentů. Pak říkali, že nebudu zajímavý pro vzdělanou část svého sboru. Ale fakta je
v tom brzy umlčela. Zjistili, že moje kázání vedlo k obrácení soudců a právníků a vzdělaných mužů
ve velkém počtu; zatímco při použití jejich metod se to stalo málokdy.

Kapitola VII.
POZNÁMKY KE KNĚŽSKÉMU VZDĚLÁNÍ

V tom, co říkám na toto téma, doufám, že moji bratři mi nepřisoudí jakýkoli jiný motiv než laskavý
a shovívavý zřetel na jejich nejvyšší prospěch. Vždycky jsem přijímal jejich kritiky laskavě a věřil,
že  jsou myšleny v dobrém.  Nyní  jsem starý  muž a mnoho z výsledků mých názorů  a metod je
známo veřejnosti. Je nevhodné, abych na toto téma mluvil svobodně ke kněžím? V odpovědi na
jejich  námitky jsem jim občas  řekl,  co  mi  k tomuto  tématu  pověděl  soudce  Nejvyššího  soudu.
„Kněží“, řekl, „neuplatňují zdravý rozum při oslovování lidí. Mají strach z opakování. Používají
jazyk, který není dobře srozumitelný pro obyčejné lidi. Své ilustrace neberou ze skutečného života.
Píší příliš komplikovaným stylem, čtou bez opakování a lidé je nechápou.“ „A teď,“ řekl, „jestli
právníci půjdou tímto směrem, zničí sebe a svoji kauzu.“ „Když jsem býval v advokacii,“ dodal,
„bral jsem jako samozřejmost,  když jsem měl před sebou porotu vážených lidí,  že jsem musel
opakovat své hlavní postoje tolikrát, kolik bylo lidí v lavici porotců. Zjistil jsem, že pokud bych to
neudělal, nedával příklady, neopakoval, a nezdůrazňoval hlavní body – hlavní body práva a důkazy,
mohl bych ztratit svůj případ.“ „Naším cílem,“ řekl, „při oslovování poroty je přivést jejich mysl
k rozhodnutí  dříve,  než odejdou z lavice porotců;  ne pronést řeč v jazyce,  kterému jen částečně
rozumí; nevyjadřovat se ilustracemi, které jsou úplně nad jejich chápání; nepředvádět svoji rétoriku
a pak je nechat jít. Nám jde o získání verdiktu. Z tohoto důvodu jsme připraveni být srozumitelní.
Zamýšlíme je přesvědčit; a pokud budou mít pochybnosti, co se týká zákona, objasníme jim to, aby
to bylo pevně v jejich myslích. Stručně řečeno, očekáváme, že získáme verdikt, a že ho získáme na
místě; aby se ukázalo, když jdou do své místnosti, že nám rozuměli a že je přesvědčily skutečnosti
a argumenty. Jestliže se tedy nebudeme snažit, abychom objasnili každou myšlenku a každé slovo
a každý bod,  aby o nich  byli  přesvědčeni,  jsme si  jisti,  že  určitě  ztratíme svůj  případ.  Musíme
překonat jejich předsudky; musíme překonat jejich nevědomost; musíme se snažit překonat i jejich
zájem, jestliže nějaký mají proti našemu klientovi.“ „A teď,“ řekl, „kdyby kněží postupovali takto,
účinky jejich  kázání  by byly nesrovnatelně  odlišné  od  toho,  jaké  mají.  Jdou  do své  pracovny
a napíšou kázání; jdou do své kazatelny a přečtou ho, ale ti,  kdo naslouchají,  to chápou špatně.
Mnoha použitým slovům nerozumí, i když jdou domů a hledají ve svých slovnících. Oni neoslovují
lidi a neočekávají, že je přesvědčí a že na místě získají jejich verdikt ve prospěch Krista. Nehledají
žádný takový cíl. Spíše se zdá, že se zaměřují na vytváření krásných literárních děl, předvádění
výřečnosti a užívání květnatého jazyka.“ Samozřejmě netvrdím, že s takovým časovým odstupem
opakuji přesně slova toho soudce; ale předávám podstatu jeho postřehů, jak na mě tehdy zapůsobily.
Nikdy jsem nechoval ani nejmenší nevraživost vůči mým bratřím pro drsnost, se kterou se ke mně
často chovali. Věděl jsem, že jsou velmi starostliví, aby mě přivedli na správnou cestu; a opravdu
předpokládali, že bych mohl dokázat mnohem více dobrého, a mnohem méně zlého, pokud bych
přijal jejich stanoviska. Ale já jsem měl jiný názor.
Mohl bych zmínit mnoho faktů, ilustrujících názory kněží a způsoby, jak se ke mně někdy chovali.
Když jsem kázal ve Philadelphii, například Dr. ----, slavný umírněný přednášející z Connecticutu,
přišel a slyšel mě kázat. Byl rozhořčen způsobem, jakým jsem snížil důstojnost kazatelny. Hlavně
však mluvil  s panem Pattersonem, se kterým jsem v té  době pracoval.  Trval  na tom, že  by mi
nemělo být dovoleno kázat, dokud nebudu mít kněžské vzdělání; že bych měl přestat kázat a jít do
Princetonu se učit teologii, a získat lepší pohled na způsob, jak se má kázat evangelium.



Ať nic, co k tomu tématu řekl, nevyvolá u někoho dojem, že jsem si myslel, že buď mé názory,
nebo moje metody jsou perfektní, protože jsem si nic takového nemyslel. Byl jsem si vědom, že
jsem  jen  dítě.  Neměl  jsem  vysokoškolské  vzdělání  a po  celou  dobu  jsem  si  uvědomoval,  že
postrádám kvalifikaci, která by mě učinila přijatelným, zejména pro kněze, a obával jsem se lidí na
vysokých místech, protože jsem nikdy neměl žádné větší ambice nebo záměr, než jít do nových
osad  a míst,  kde  se  nemohli  těšit  z evangelia.  Ve  skutečnosti  jsem  byl  často  sám  překvapen,
v prvním roce svého kázání, když jsem viděl, že je to poučné a přijatelné pro nejvzdělanější třídy.
To bylo víc, než jsem očekával, mnohem víc, než očekávali moji bratři,  a víc, než jsem se sám
odvážil doufat. Vždycky jsem se snažil zlepšovat ve všem, kde jsem zjistil, že se mýlím. Ale čím
déle jsem kázal, tím méně jsem měl důvodů si myslit, že chyba se nachází tím směrem, kde moji
bratři kněží předpokládali, že se nachází.
Čím více zkušeností jsem měl, tím víc jsem viděl výsledky mé metody kázání. Čím víc jsem hovořil
se všemi třídami, vysokými i nízkými, vzdělanými i nevzdělanými, tím víc jsem byl utvrzen v tom,
že Bůh mě vedl, učil mě, dal mi správné představy, pokud jde o nejlepší způsob získávání duší.
Říkám, že Bůh mě učil, a vím, že to muselo být tak; protože určitě jsem nezískal tyto představy od
člověka. Často jsem si myslel,  že bych mohl říci dokonale pravdivě, jak řekl Pavel, že jsem se
nenaučil evangelium skrze člověka, ale skrze Ducha samotného Krista. A Duch Páně mě učil tak
jasně  a přesvědčivě,  že  žádná  námitka  mých  bratří  kněží,  které  mi  předkládali  tak  často  a tak
dlouho, neměla u mě žádnou váhu.
Zmiňuji se o tom z povinnosti. Neboť jsem stále vážně přesvědčen, že školy do značné míry kazí
kněze. Kněží v těchto dnech mají skvělé prostředky pro získávání informací o všech teologických
otázkách; a jsou pravděpodobně mnohem více vzdělaní, ať už se to týká teologie, historie nebo
biblického učení, než tomu bylo kdykoliv jindy v historii. Přesto se všemi jejich znalostmi nevědí,
jak je použít.  Jsou koneckonců, do značné míry, jako David v Saulově brnění. Člověk se nikdy
nemůže naučit kázat jinak, než kázáním.
Ale jedna velká věc je nade všemi, které kněží potřebují, a to je čistota oka (upřímnost, prostota,
singleness of eye, Mat 6:22). Pokud chtějí zabezpečit svoji pověst a starat se o ni, udělají jen málo
dobrého.  Před  mnoha  lety  milovaný  pastor  mého  známého  opustil  domov  kvůli  svému  zdraví
a zaměstnal mladého muže, který právě vyšel ze semináře, aby kázal, když bude nepřítomen. Tento
mladý muž psal a kázal tak krásná kázání, jak jen mohl. Manželka pastora se mu konečně odvážila
říct: „Ta kázání jdou nad hlavami našich lidí. Nechápou váš jazyk nebo vaše ilustrace. Přinášíte
příliš mnoho učenosti na kazatelnu.“ Odpověděl: „Jsem mladý muž. Tříbím si styl. Mým cílem je
připravit se, abych měl sám kazatelnu a obklopil se kultivovaným sborem. Nemohu sestoupit na
úroveň tvých lidí. Musím kultivovat vysoký styl.“ Od té doby jsem toho muže sledoval. Nejsem si
vědom, že je už mrtvý; ale nikdy jsem neviděl jeho jméno spojené s žádným probuzením, uprostřed
všech  velkých  probuzení,  které  jsme  měli,  rok  za  rokem,  od  té  doby;  a ani  jsem  to  nikdy
neočekával, leda že by své názory radikálně změnil a oslovoval lidi ze zcela jiného stanoviska a se
zcela odlišnými motivy.
Mohl bych jmenovat kněze, kteří jsou ještě naživu, staré lidi, jako jsem já, kteří se za mě velmi
styděli, když jsem začal kázat, protože jsem byl tak nedůstojný za kazatelnou, používal jsem tak
prostý jazyk, oslovoval lidi s takovou přímočarostí a protože jsem se vůbec nezaměřoval na krášlení
nebo na podporu důstojnosti kazatelny.
Byli to drazí bratři; vždycky jsem vůči nim měl ty nejlaskavější city a nevím ani o jednom případu,
kdy bych byl hrubý nebo vzteklý kvůli tomu, co říkali. Byl jsem si od samého začátku vědom toho,
že se mohu setkat s takovou opozicí; a že je v našich názorech široká propast a bude i v praxi, mezi
mnou a jinými kněžími. Měl jsem jen zřídka pocit, že jsem jeden z nich, nebo že oni mě skutečně
považují  za  patřícího  k jejich  bratrství.  Byl  jsem  vychován  jako  právník.  Přišel  jsem  přímo
z advokátní kanceláře na kazatelnu, a mluvil s lidmi, jako bych mluvil s porotou.
Bylo velmi časté, jak jsem se dozvěděl, mezi kněžími v mých dřívějších letech kázání, že se mezi
sebou dohodli, že kdybych uspěl ve službě, přineslo by to školám špatnou pověst; lidé by si mohli
myslet, že nestojí za to školám poskytovat podporu ze svých finančních prostředků, když člověk
může  být  přijímán  jako  úspěšný  kazatel  i bez  nich.  Nikdy  jsem  nezamýšlel  snižovat  význam



vzdělávání, které poskytují vysoké školy nebo teologické semináře; i když jsem si myslel, a myslím
si to i teď, že se v některých ohledech velmi mýlí ve svých způsobech vzdělávání svých studentů.
Nepovzbuzují je, aby mluvili  s lidmi, a zvykají je na připravené oslovování lidí  v okolním kraji
během studia. Lidé se nemohou naučit kázat studiem bez praxe. Studenti by měli být povzbuzováni
ke  cvičení,  ukazování  a zlepšování  svých  darů  a povolání  od  Boha  tím,  že  půjdou  ven  do
jakýchkoliv míst,  která jsou pro ně otevřená,  a budou přinášet Krista až k lidem v opravdových
rozhovorech. Takto se musí naučit  kázat.  Místo toho jsou studenti  povinni  psát  to,  čemu říkají
kázání, a přednést je nebo kritiku; kázat znamená přečíst kázání třídě a profesorovi. Tak si hrají na
kázání. Žádný člověk nemůže kázat tímto způsobem. Tato takzvaná kázání samozřejmě, po kritice,
kterou  dostávají,  degenerují  na  literární  eseje.  Lidé  si  neváží  takových  kázání.  Toto  čtení
elegantních  literárních  esejů  není  pro  ně  kázání.  Potěší  literární  vkus,  ale  nejsou  duchovně
povznášející. Nenaplňují potřeby duše. Nejsou zaměřeny na získání duší pro Krista. Studenti se učí
pěstovat  jemný,  vznešený  styl  psaní.  Pokud  jde  o skutečnou  výmluvnost,  tryskající,  působivou
a přesvědčivou řeč, které přirozeně plyne ze vzdělaného člověka, jehož duše hoří pro jeho předmět
a který je ochoten vylít své srdce k očekávajícím a vážným lidem, oni nic takového nemají.
Přemýšlivá mysl bude cítit, jak nekonečně nevhodné je přednášet na kazatelně nesmrtelným duším,
které visí na pokraji věčné smrti, takové exempláře učení a rétoriky. Vědí, že si lidé tak nepočínají
tehdy, pokud jsou v opravdu vážné situaci. Kapitán požárníků, když je město v plamenech, nečte
svému sboru esej, ani nepředvádí pěkné řečnění, ale křičí na ně a řídí jejich činnost. Je to otázka
naléhavosti a on chce, aby každé slovo bylo srozumitelné. Je vůči nim zcela vážný a oni cítí, že
kritizovat jeho jazyk by bylo nevhodné. Tak to je vždycky, když jsou lidé ve zcela vážné situaci.
Jejich jazyk je konkrétní,  přímý a jednoduchý. Jejich věty jsou krátké,  výstižné,  silné.  Vyzývají
přímo k akci, a proto každá taková řeč je účinná. To je důvod, proč dříve nevzdělaní metodističtí
kazatelé  a vážní  baptističtí  kazatelé  byli  mnohem účinnější  než naši  nejvíce vzdělaní  teologové
a duchovní. Dělají to tak i teď. Vášnivá promluva kazatele, který napomíná, povzbuzuje a naléhá,
často posune sbor daleko za hranice čehokoliv, co mohou dosáhnout řečnické exhibice. Nádherné
kázání vede lidi ke chválení kazatele. Dobré kázání vede lidi ke chválení Spasitele.
Naše teologické školy by měly mnohem větší hodnotu, než mají, kdyby byly mnohem praktičtější.
Slyšel jsem učitele teologie číst kázání o důležitosti improvizovaného kázání. Jeho názory na toto
téma byly správné, ale jeho praxe byla s nimi zcela v rozporu. Zdálo se, že studovali předmět, aby
dosáhli praktických názorů největšího významu. Ale přesto dosud neznám ani jednoho z jeho žáků,
že by v praxi přijal tyto názory. Pochopil jsem, že říká, že kdyby měl začít svůj život znovu jako
kazatel,  jednal by podle jeho současných názorů; ale stěžoval si,  že jeho vzdělání bylo v tomto
ohledu špatné, a následně i jeho praxe byla špatná.
V naší škole v Oberlinu byli naši studenti vedeni – ne mnou, to musím říct – aby si mysleli, že musí
psát své kázání; a jen velmi málo z nich, bez ohledu na to, co jsem jim mohl říct,  měli odvahu
vystoupit a pustit se do improvizovaného kázání. Znovu a znovu jim říkali: „Nesmíte si myslet, že
budete napodobovat pana Finneyho. Nemůžete být Finney.“
Kněží  neradi  jdou,  aby  mluvili  s lidmi,  jak  nejlépe  umí,  a nechtějí  měnit  své  zvyklosti,  aby
najednou mluvili s lidmi. Oni musí kázat; a pokud mají kázat tak, jak je tento termín všeobecně
chápán, musí psát. Podle tohoto názoru jsem vlastně nikdy nekázal. Ve skutečnosti mi lidé často
řekli:  „Vždyť  vy nekážete.  Mluvíte  k lidem.“  Jeden  muž  v Londýně  se  vrátil  domů  z jednoho
z našich  setkání  velmi  usvědčen.  Býval  to  skeptik;  když  ho  jeho  manželka  viděla  velmi
rozrušeného, zeptala se: „Manželi, neposlouchal jsi kázání pana Finneyho?“ On odpověděl: „Byl
jsem na setkání pana Finneyho. On nekázal, jen vysvětloval to, co jiní lidé kážou.“ V podstatě to
samé jsem slyšel znovu a znovu. „Nikdo nekáže jako vy,“ říkají. „Jenom mluvíte s lidmi. Mluvíte
skoro, jako byste byl doma, jako byste seděl v salonu.“ Jiní říkali: „Vůbec to nevypadá jako kázání;
ale zdá se, jako by pan Finney vzal mě samotného a mluvil se mnou tváří v tvář.“
Kněží se obecně v kázání vyhýbají tomu, co by lidé od nich pochopili jako určené právě jim. Budou
jim kázat o jiných lidech a hříších jiných lidí, místo aby je oslovili a řekli: „Ty jsi vinen z těchto
hříchů,“  a „Pán požaduje toto po tobě.“ Často kážou o evangeliu,  místo aby kázali  evangelium.
Často kážou o hříšnících, místo aby kázali hříšníkům. Záměrně se vyhýbají tomu, aby byli osobní,



ve smyslu, že by udělali na někoho dojem, že on je ten člověk, kterého se to týká. Myslel jsem si, že
je  mou  povinností  jít  jiným  směrem,  a vždycky  jsem  šel  jiným  směrem.  Často  jsem  říkal:
„Nemyslete si, že mluvím o někom jiném, ale mám na mysli vás, tebe a tebe.“
Kněží mi nejprve řekli, že to lidé nevydrží, že vstanou a odejdou a nikdy nepřijdou poslouchat mě
znovu. Ale to je všechno omyl. Hodně záleží, v tomto i ve všem ostatním, na duchu, ve kterém se to
říká. Pokud lidé vidí, že to je řečeno v duchu lásky, s dychtivou touhou prokázat jim dobro, pokud
to nemohou nazvat výplodem osobního nepřátelství, ale když vidí a nemohu popřít, že je to pravda,
vyslovená  v lásce,  pak  to  přijmou  a budou  osobně  spaseni,  a jen  velmi  málo  jich  to  bude  dál
odmítat.  Jestliže v té chvíli cítí,  že právě oni jsou pokáráni a že usvědčení je na nich, to je, co
potřebují, a nakonec jim to jistě způsobí mnoho dobrého.
Často jsem říkal lidem, když jsem viděl, že vypadají uraženě: „Teď vám to vadí a chcete odejít
a říkáte, že už znovu nepřijdete, ale přijdete. Vaše vlastní usvědčení je na mé straně. Víte, že to, co
říkám, je pravda; a že to říkám pro vaše dobro; a že to nemůžete dál odmítat.“ A vždycky jsem
zjistil, že je to pravda.
Moje zkušenost je, i ve vztahu k osobní popularitě, že „poctivost je nejlepší politika“ pro kněze; že
když  zamýšlí  udržovat  svůj  vliv  na  důvěře  a respektu  a náklonnosti  ke  všem lidem,  musí  být
důvěryhodný jejich duším. Musí jim dát poznat, že jim nenadbíhá kvůli popularitě, ale že se snaží
zachránit jejich duše. Lidé nejsou hlupáci. Nemají žádnou velkou úctu k člověku, který přijde na
kazatelnu a v kázání jim pochlebuje. Ve své nejvnitřnější duši tím srdečně opovrhují. A ať si nikdo
nemyslí, že získá trvalý respekt, že bude trvale ctěn jeho lidmi, pokud se jako velvyslanec Krista
nestará věrně o jejich duše.
Velkým argumentem proti mým názorům na hlásání evangelia bylo, že bych zdaleka nedával tolik
pokynů lidem, pokud bych psal svá kázání. Říkali, že jsem nechtěl studovat, a přestože jsem mohl
uspět jako evangelista, pracoval jsem jen několik týdnů nebo měsíců na jednom místě a jako pastor
bych kázat bez přípravy nemohl.
Nyní  mám ty nejlepší  z důvody věřit,  že  kazatelé  napsaných kázání  nedávají  svým lidem tolik
poučení, jak si myslí, že dávají. Lidé si nepamatují jejich kázání. Znám velmi mnoho případů, kdy
jsem slyšel lidi si stěžovat: „Nevzal jsem si nic z toho, co jsem slyšel z kazatelny.“ Řekli mi ve
stovkách  případů:  „Vždy si  pamatujeme,  co  jsme  slyšeli  vás  kázat.  Pamatujeme  si  vaše  texty
a způsob, jakým s nimi zacházíte, ale napsaná kázání si nepamatujeme.“
Byl  jsem pastorem už mnoho let  –  vlastně pořád  od roku 1832;  a nikdy jsem neslyšel  žádnou
stížnost, že jsem nepoučil lidí. Nevěřím, že moji lidé nejsou tak dobře poučeni, pokud jde o výuku
z kazatelny,  jako lidé,  kteří  poslouchají  napsaná  kázání.  Je pravda,  že  člověk může napsat  své
kázání, aniž by hodně studoval; stejně jako je pravda, že může kázat spatra, aniž by mnoho studoval
nebo přemýšlel. Mnoho napsaných kázání, které jsem slyšel, neukazovalo nic jiného, než hluboké
a přesné myšlení.
Mým zvykem vždy bylo studovat evangelium a jeho nejlepší použití,  po celou dobu. Nechci se
zavřít na hodiny, abych psal kázání, ale moje mysl vždy uvažuje o pravdách evangelia a nejlepším
způsobu jejich použití. Jdu mezi lidi a zjišťuji jejich potřeby. Poté, ve světle Ducha svatého, vyberu
téma, o kterém si myslím, že bude odpovídat jejich současným potřebám. Myslím na ně intenzivně
a modlím se za to hodně v sobotu dopoledne, například, až moje mysl je toho tématu plná, a pak jdu
a vyliju to lidem. S napsanými kázáními je naopak jedna velká potíž, že člověk, když je napíše, už
o nich nemusí moc přemýšlet. Potřebuje jen málo modliteb. Možná si přečte svůj rukopis v sobotu
večer, nebo v neděli ráno; ale nemá pocit, že je nezbytné, aby byl mocně pomazaný, že jeho ústa se
mají otevřít a být naplněna argumenty, a že má kázat z celého srdce. Je docela v klidu. Musí pouze
použít své oči a hlas a může kázat, tímto způsobem. Může to být kázání napsané už před lety, může
to být kázání, které napsal, každé jeho slovo, během týdne. Ale v neděli v něm není nic čerstvého.
Nepřichází nutně nové a svěží, jako pomazané poselství od Boha k jeho srdci a skrze jeho srdce
k lidem.
Jsem připraven říci, slavnostně, že si myslím, že jsem studoval tím víc, abych nemusel psát svá
kázání. Byl jsem nucen učinit témata, na která jsem kázal, důvěrně známá mým myšlenkám, naplnit
jimi svou mysl, a pak jít a vypovědět je lidem. Prostě jsem si poznamenal hlavní body, kterými jsem



se chtěl zabývat, tím nejkratším možným způsobem a ne ve slovech, která bych použil v kázání.
Prostě jsem zapsal  pod sebe pořadí svých výroků a požadavků, které  jsem se chystal  předložit,
a krátce načrtl obrys poznámek a závěrů, ke kterým jsem dospěl.
Ale pokud se lidé nebudou o to snažit, pokud nezačnou mluvit s lidmi, jak nejlépe umí, a udržovat
svá srdce plná pravdy a Ducha svatého, nebudou nikdy spontánními kazateli. Domnívám se, že půl
hodiny  vážné  rozmluvy  s lidmi  z týdne  na  týden,  jestliže  rozmluva  bude  cílená,  přímá,  vážná
a logická, je opravdu poučí více než dvě strojená kázání, která ti, kteří je píší, předkládají svým
lidem v neděli.  Věřím, že si lidé budou pamatovat víc z toho, co bylo řečeno, mít větší  zájem,
a odnesou si víc toho, nad čím budou uvažovat, mnohem víc, než si vezmou ze strojených psaných
kázání. 
Mluvil jsem o svém způsobu přípravy na kázání v nedávných letech. Když jsem začínal kázat, a po
nějakých dvanáct let své rané služby, nenapsal jsem si ani slovo; a nejčastěji jsem musel kázat bez
jakéhokoliv přípravy, kromě toho, co jsem dostal v modlitbě. Častokrát jsem šel na kazatelnu, aniž
bych věděl,  na  jaký text  budu mluvit,  nebo jaké  slovo budu říkat.  Závisel  jsem na příležitosti
a Duchu  svatém,  aby napověděl  text  a otevřel  celé  téma  pro  moji  mysl;  a rozhodně  v žádném
období své služby jsem nekázal s větším úspěchem a mocí. Kdybych nekázal z inspirace, nevím, jak
bych kázal. Byla to moje častá zkušenost během celé doby služby, že se téma otevřelo pro moji
mysl takovým způsobem, až to bylo pro mě překvapující. Zdálo se, že jsem mohl vidět s intuitivní
jasností  právě to,  co jsem měl říct;  a množství  myšlenek,  slov a obrazů přicházelo  ke mně tak
rychle, jak jsem je mohl předávat. 
Když jsem poprvé začal dělat „kostry“, dělal jsem je až dodatečně, ne před kázáním. Bylo to pro
zachování náčrtu myšlenky, která mi byla dána, při příležitostech, jaké jsem právě zmínil. Zjistil
jsem, že když mi Duch Boží dal velmi jasnou představu o tématu, nemohl jsem ji udržet, abych to
použil při nějaké jiné příležitosti, pokud jsem si nepoznamenal nástin myšlenek. Ale nakonec jsem
zjistil, že jsem nikdy nebyl schopen použít starou kostru kázání, ve větším rozsahu, aniž bych to
předělal a měl svěží a nový pohled na toto téma, daný Svatým duchem. Téměř vždy jsem dostával
témata na kolenou v modlitbě; a moje běžná zkušenost byla, že obdržení předmětu z Ducha svatého
udělalo tak silný dojem na moji mysl, že jsem se třásl, takže psát bych mohl jen s obtížemi. Když
mi  jsou  témata  dána  tak,  že  se  zdá,  že  procházejí  skrze  mne,  tělo  a duši,  mohu  v několika
okamžicích rozeznat kostru, která mi umožní udržet pohled předložený Duchem; a zjistil jsem, že
takové kázání vždycky působí na lidi s velkou mocí.
Některé  z nejobsažnějších  kázání,  které  jsem kdy kázal  v Oberlinu,  jsem takto  dostal  poté,  co
zazvonil  zvonek  do  církve;  a já  jsem  byl  nucen  jít  a vylít  všechno  ven  z celého  srdce,  bez
poznamenání si více než jen nejstručnější možné kostry, někdy nepokrývající ani polovinu toho,
čeho se týkalo kázání.
Neříkám to vychloubačně, ale protože je to fakt, a abych vzdal chválu Bohu, a ne nějakému mému
talentu. Žádný ať si nemyslí, že ta kázání, která byla tak mocná, vytvořil můj vlastní mozek, nebo
mé vlastní srdce, bez pomoci Ducha svatého. Nebyla moje, ale z Ducha svatého ve mně.
A ať nikdo neříká, že to vyžaduje vyšší inspiraci, než jaká je zaslíbená kněžím, nebo než kněží mají
právo očekávat. Protože já věřím, že všichni služebníci, povolaní Kristem kázat evangelium, mají
být a mohou být v takovém smyslu inspirovaní, pokud jde o kázání evangelia s Duchem svatým
seslaným z nebes. Co jiného měl Kristus na mysli, když řekl: „Jděte ke všem národům a získávejte
mi učedníky... A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Co tím myslel, když
řekl o Duchu svatém „On vezme z mého a vám to ukáže.“ „On vám připomene všecko, cokoli jsem
vám řekl.“ Co myslel tím, když řekl: „Kdo věří ve mne, z jeho nitra poplynou proudy živé vody?“
„To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ Všichni kněží mohou být, a měli by být
tak naplněni Duchem svatým, že všichni, kdo je slyší, budou ohromeni přesvědčením, že „Bůh je
vskutku mezi nimi.“ (1 Korintským 14:25 )



Kapitola VIII.
PROBUZENÍ V ANTWERPÁCH

Musím teď podat zprávu o mé práci a jejich výsledcích v Antwerpách, obci severně od Evans Mills.
Přijel jsem tam poprvé v dubnu a zjistil jsem, že se v obci nekonají žádné bohoslužby, jakéhokoliv
druhu. Půda tam patřila panu P---, bohatému statkáři, který bydlel v Ogdensburghu. Aby podpořil
osidlování, vybudoval zděnou modlitebnu. Ale lidé neměli v úmyslu pořádat veřejné bohoslužby,
a tak modlitebna byla zamčená a klíč byl v držení pana C---, který v obci vlastnil hotel.
Brzy jsem zjistil, že je v místě církev presbyteriánů, ale má jen málo členů. Před několika lety se
snažili pořádat nedělní shromáždění. Ale jeden ze starších, kteří vedli jejich nedělní shromáždění,
žil  asi  pět  mil  od  obce  a byl  nucen,  aby se  dostal  do vesnice,  projet  přes  osadu universalistů.
Univerzalisté rozbili shromáždění obyvatel vesnice tím, že znemožnili jáhnovi R---- projíždět přes
jejich osadu. Dokonce sundali kola jeho vozu a nakonec pokračovali ve svém odporu tak dlouho, až
se jáhen vzdal účasti na shromážděních v obci. Křesťané pak vzdali všechny náboženské služby
v obci a v té oblasti, pokud vím.
Zjistil jsem, že paní C---, bytná, je zbožná žena. V obci byly dvě další zbožné ženy, paní H---,
manželka obchodníka, a paní R---, manželka lékaře. Bylo to v pátek, pokud si dobře vzpomínám,
kdy  jsem  tam  dorazil.  Navštívil  jsem  tyto  zbožné  ženy  a zeptal  se  jich,  zda  by  chtěly  mít
shromáždění. Říkaly, že ano, ale nevěděly, jestli je to možné. Paní H--- souhlasila s otevřením jejího
salonu pro shromáždění ten večer, pokud někoho získám, aby se zúčastnil. Chodil jsem a zval lidi
a zajistil jsem účast, myslím, asi třinácti lidí. Kázal jsem jim a potom jsem řekl, že kdybych mohl
dostat k dispozici školní budovu, tak bych kázal v neděli. Získal jsem souhlas správy a druhý den
jsme rozeslali mezi lidi oznámení o shromáždění v neděli ráno ve školní budově.
Procházel jsem vesnicí a slyšel jsem obrovské množství vulgárních výrazů. Myslím, že jsem jich
nikdy neslyšel tolik na jakémkoli místě, které jsem kdy navštívil.  Zdálo se, že muži, když hráli
s míčem na trávníku, a v každém obchodě, kam jsem vstoupil, všichni kleli a nadávali a zatracovali
se navzájem. Cítil jsem, jako kdybych přišel na hranice pekla. Vzpomínám si, jaký jsem měl děsivý
pocit, když jsem v sobotu procházel vesnici. Samotná atmosféra se mi zdála otrávená a ovládl mě
pocit hrůzy. Oddal jsem se modlitbě a naléhal jsem se svojí prosbou, až přišla odpověď: „Neboj se,
ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou, a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho
lidu v tomto městě.“ To mě zcela zbavilo všeho strachu. Zjistil jsem však, že křesťanský lid tam měl
opravdu strach, že se něco vážného může stát, pokud opět začnou náboženská setkání. Strávil jsem
v sobotu mnoho času na modlitbě; ale vesnici jsem procházel dostatečně dlouho, abych si všiml, že
oznámení o kázání ve školní budově způsobilo rozruch.
V neděli ráno jsem vstal a odešel z hotelu, kde jsem byl ubytován, abych vyhledal samotu, kde bych
mohl  pozvednout  svůj  hlas  a stejně  tak  i srdce.  Šel  jsem do  lesa  v určité  vzdálenosti  od  obce
a pokračoval po značný čas v modlitbě. Nicméně jsem nedostal úlevu a šel jsem se modlit podruhé;
ale břemeno na mé mysli vzrostlo a nenašel jsem úlevu. Šel jsem potřetí; a pak přišla odpověď.
Zjistil  jsem, že nastal  čas  pro setkání  a odešel  okamžitě  do školní  budovy.  Našel  jsem ji  zcela
naplněnou.  Měl  jsem v ruce  svoji  kapesní  Bibli  a přečetl  jsem jim tento  text:  „Neboť Bůh tak
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.“ Nemohu si vzpomenout moc z toho, co jsem řekl, ale vím, že jsem se hlavně zabýval tím,
jaké zacházení Bůh obdržel na oplátku za svoji lásku. Toto téma velmi zasáhlo mou mysl; kázal
jsem a vylil svou duši spolu se slzami.
Viděl jsem několik tamních mužů, od kterých jsem den předtím slyšel nejhroznější rouhání. Ukázal
jsem na ně a řekl, co říkali – jak volali k Bohu a zatracovali se navzájem. Vskutku, mluvil jsem
k nim s otevřeným srdcem. Řekl jsem jim, že se zdálo, že jejich rouhání v ulicích bylo, jako když
vyjí pekelní lovečtí psi, a že se mi zdálo, že jsem přijel na samý okraj pekla. Všichni jsme věděli, že
to, co jsem řekl, je pravda, a oni se toho zalekli. Nedali najevo, že by se urazili; ale lidé plakali asi
tolik, jako já sám. Myslím, že v tom domě sotva zůstalo suché oko.
Pan C---, pronajímatel, odmítl otevřít modlitebnu ráno. Ale jakmile tato první bohoslužba skončila,
vstal a řekl lidem, že otevře modlitebnu v odpoledních hodinách. Lidé se rozptýlili a roznášeli tu



informaci  všemi  směry  a odpoledne  byla  modlitebna  skoro  stejně  přeplněná  jako  škola
v dopoledních hodinách. Na shromáždění byli  všichni a Pán mi dal na ně zapůsobit  nádherným
způsobem. Zdálo se, že moje kázání je pro ně něco nového. Ve skutečnosti se mně samému zdálo,
jako by skrze mě na ně mohly pršet současně kroupy i láska; nebo jinými slovy, že by ně mohlo
pršet krupobití v lásce. Zdálo se, jako by moje láska k Bohu, s ohledem na hanobení, kterého se
proti němu dopustili, pronikala ostře do mé mysli až k nejintenzivnějšímu utrpení. Připadal jsem si,
že je usvědčuji z celého svého srdce, a přitom se soucitem, který nemohli nevidět. Nevím, že by mě
pak  někdy  obviňovali  z přílišné  přísnosti,  i když  myslím,  že  jsem snad  nikdy ve  svém životě
nemluvil s větší přísností. Ale práce toho dne způsobila usvědčení u velké části lidí. 
Od toho dne jsem oznamoval shromáždění, kdy a kde budu, a každé bylo zahájeno a pokračovalo
s velkou mocí.  V obci jsem kázal dvakrát v kostele v neděli,  mezitím se zúčastnil  modlitebního
setkání a zpravidla kázal někde ve škole v sousedství, v pět hodin odpoledne. 
Třetí  neděli,  kdy jsem tam kázal,  přišel  ke  mně starý muž,  když jsem vystoupil  na  kazatelnu,
a zeptal  se  mě,  jestli  bych  nechtěl  jít  a kázat  ve  školní  budově  v jeho  sousedství,  asi  tři  míle
vzdálené; řekl, že tam nikdy neměli žádné bohoslužby. Přál si, abych přišel co nejdříve. Domluvili
jsme se na druhý den, v pondělí, na pět hodin odpoledne. Byl teplý den. Nechal jsem svého koně ve
vesnici, a myslel jsem si, že když půjdu pěšky, nebudu mít problém pozvat lidi ze sousedství školy.
Nicméně než jsem se dostal na místo, po těžké práci v neděli jsem zjistil, že jsem hodně vyčerpaný.
Posadil jsem se u cesty a cítil, že stěží můžu pokračovat. Vyčítal jsem si, že jsem nevzal svého koně.
Ale v určenou hodinu jsem našel školu plnou a měl jsem jen místo na stání blízko otevřených dveří.
Četl jsem píseň; nemohu to nazývat zpěvem, protože se zdálo, že na tom místě nikdy nezazněla
žádná církevní hudba. Nicméně lidé předstírali, že zpívají. Ale dohromady to vypadalo, že si každý
huláká svým vlastním způsobem. Moje uši byly vypěstované učením církevní hudby a jejich hrozná
disharmonie mě rozrušila natolik, že jsem nejprve myslel, že musím jít ven. Nakonec jsem dal obě
ruce na uši a držel je plnou silou, ale těch falešných zvuků mě to nezbavilo. Vydržel jsem to však až
do konce. Pak jsem klesl na kolena a téměř ve stavu zoufalství se začal modlit. Pán otevřel okna
nebes, vylil ducha modlitby, a já jsem dal do modlitby celé své srdce.
Neměl jsem připravený žádný text pro kázání, čekal jsem, až uvidím shromáždění. Jakmile jsem
dokončil modlitbu, vstal jsem z kolen a řekl: „Vstaňte, vyjděte z tohoto místa, protože Pán zničí
toto město.“ Řekl jsem jim, že si nevzpomínám přesně, kde ten text je, ale navedl jsem je, kde ho
najít, a pak jsem pokračoval, abych ho vysvětlil. Řekl jsem jim, že tam byl jeden člověk, Abraham,
a kdo to byl, a že tam byl druhý člověk, Lot, a kdo byl ten, a jaké byly jejich vzájemné vztahy, jak
se oddělili od sebe kvůli sporům mezi jejich pastýři; a že Abraham si vzal vrchovinu a Lot se usadil
v údolí Sodomy. Pak jsem jim řekl, jak mimořádně zlá se Sodoma stala a do jakých ohavností padli.
Řekl jsem jim, že se Pán rozhodl zničit Sodomu a navštívil Abrahama a informoval ho, co se chystá
udělat;  a že  Abraham se  modlil  k Pánu,  aby ušetřil  Sodomu,  kdyby se  tam našel  určitý  počet
spravedlivých;  a Pán slíbil,  že  tak kvůli  nim učiní;  že  ho pak Abraham prosil  o záchranu kvůli
menšímu počtu a Pán řekl, že to kvůli nim udělá; pak pokračoval ve snižování počtu, až se dostal na
deset spravedlivých osob; a Bůh mu slíbil, že kdyby našel deset spravedlivých osob ve městě, ušetří
je.  Abraham dál  neprosil  a Jehova ho opustil.  Ale  ukázalo  se,  že  je  tam jen jeden spravedlivý
člověk, a to bylo Lot, Abrahamův synovec. „Tu řekli ti muži Lotovi: Máš-li zde ještě někoho, zetě,
syny,  dcery,  všechny,  kteří  v tomto městě  patří  k tobě,  vyveď je  z tohoto  místa.  My přinášíme
tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal,
abychom je zničili.“
Zatímco  jsem  popisoval  tyto  skutečnosti,  zpozoroval  jsem,  že  lidé  vypadají,  jako  kdyby  byli
rozzlobení. Mnoho mužů bylo jen v košilích a dívali se na sebe navzájem a na mě, jako kdyby byli
připraveni vrhnout se na mě a potrestat mě na místě. Viděl jsem jejich podivné a nevypočitatelné
vzezření a nemohl jsem pochopit, co jsem řekl, že jsem je urazil. Nicméně se zdálo, že se jejich
hněv stupňuje, jak jsem pokračoval ve vyprávění.
Jakmile jsem skončil, obrátil jsem se k nim a řekl, že vím, že nikdy neměli náboženské setkání na
tomto  místě;  a že  proto  mám  právo  vzít  to  za  samozřejmé,  a byl  jsem  nucen  to  přijmout  za
samozřejmé, že jsou bezbožní lidé. Tlačil jsem na ně, aby to pochopili, s větší a větší energií, se



srdcem plným téměř k prasknutí.
Nemluvil jsem k nim takto naléhavě, řekl bych, více než čtvrt hodiny, když se najednou zdálo, že na
ně  dolehla  děsivá  vážnost;  shromáždění  začalo  padat  ze svých  míst  na  všechny strany a volali
o milost. Kdybych měl meč v každé ruce, nemohl bych je odsekávat z jejich míst tak rychle, jak
padali. Vskutku skoro celé shromáždění bylo buď na kolenou, nebo leželi na zemi, myslím, že za
méně než dvě minuty od tohoto prvního nárazu, který na ně dolehl. Každý se modlil za sebe, pokud
byl vůbec schopný mluvit.  Samozřejmě jsem byl nucen přestat kázat, protože už mi nevěnovali
žádnou pozornost. Viděl jsem starého muže, který mě pozval tam kázat, seděl asi uprostřed domu
a rozhlížel  se  v naprostém  ohromení.  Zesílil  jsem  hlas  téměř  k výkřiku,  aby  mě  bylo  slyšet,
a směrem k němu zavolal: „Nemůžete se modlit?“ Okamžitě padl na kolena a s mohutným hlasem
vylil své nitro před Bohem; ale vůbec tím neupoutal pozornost lidí. Pak jsem mluvil tak hlasitě, jak
jen jsem mohl, a pokusil se, aby mě vnímali.  Řekl jsem jim: „Vy ještě nejste v pekle; a teď mi
dovolte,  abych  vás  nasměřoval  ke  Kristu.“  Na  několik  okamžiků  jsem se  snažil  jim  vykládat
evangelium, ale téměř žádný z nich mi nevěnoval pozornost. Moje srdce tak přetékalo radosti nad
takovou scénou, že jsem se sotva ovládal. Bylo to tak obtížné, že jsem upustil od křiku, a vzdával
chválu Bohu.
Jakmile jsem mohl dostatečně ovládat své pocity, obrátil jsem se na mladého muže, který byl blízko
mě a byl zaměstnaný modlením za sebe, položil jsem mu ruku na rameno, a tak jsem získal jeho
pozornost a kázal jsem mu do ucha Ježíše. Jakmile jsem nasměroval jeho pozornost na Kristův kříž,
on uvěřil, uklidnil se a ztišil na jednu nebo dvě minuty, a pak propukl modlitbami za druhé.
Pak jsem se otočil k druhému a udělal to samé se stejným výsledkem; a pak znovu a znovu. Tímto
způsobem  jsem  pokračoval,  až  jsem  zjistil,  že  nastal  čas,  kdy  jsem  od  nich  musel  odejít  na
oznámené shromáždění v obci. Řekl jsem jim to a požádal starého muže, který mě tam pozval, aby
zůstal a postaral se o shromáždění, zatímco půjdu do obce. Učinil tak. Ale bylo příliš mnoho potřeb
a příliš mnoho zraněných duší, aby bylo možné ukončit setkání, a tak pokračovalo po celou noc.
Ještě v dopoledních hodinách tam byli někteří, kteří nemohli odejít pryč; přenesli je do soukromého
domu v sousedství, aby uvolnili místo pro školu. V odpoledních hodinách poslali pro mě, abych
k nim přišel, protože stále nemohli ukončit shromáždění. Když jsem přišel podruhé, dozvěděl jsem
se vysvětlení hněvu, který se projevoval ve shromáždění během úvodu mého kázání den předtím.
Zjistil jsem, že to místo bylo nazýváno Sodoma, což jsem nevěděl; a že tam byl jen jeden zbožný
muž, a jemu říkali Lot. To byl ten starý muž, který mě tam pozval. Lidé předpokládali, že jsem
zvolil své téma a kázal jim tímto způsobem, protože jsou tak zlí jako v Sodomě. To byla nápadná
shoda okolností, ale pokud se mě týká, bylo to zcela neúmyslné.
Nebyl jsem na tom místě po mnoho let. O pár let později jsem pracoval v Syrakusách, ve státě New
York. Jeden den mě navštívili dva pánové; jeden starší muž, druhý ještě neměl padesát let. Mladší
muž mi představil staršího jako jáhna W---, staršího své církve; řekl, že mě navštívil, aby dal sto
dolarů na Oberlinskou školu. Starší muž pak představil mladšího: „To je můj kněz, reverend pan
Cross.  Byl  obrácen  při  vaší  službě.“  Nato  pan  Cross  řekl:  „Vzpomínáte  si  kázání  jednou
v Antwerpách, ve škole v jedné části města, a na scénu, k jaké tam došlo?“ „Pamatuji si to velmi
dobře,“ řekl jsem, „a nikdy na to nemůžu zapomenout, dokud si budu na něco pamatovat.“
„Byl jsem tehdy ještě mladý muž,“ řekl, „ a byl jsem obrácen na tom shromáždění.“ Byl mnoho let
úspěšný kněz. Několik jeho děti získalo své vzdělání v naší škole v Oberlinu.
Nakolik jsem se o tom dozvěděl, i když toto probuzení přišlo tak náhle a bylo tak mocné, obrácení
lidé  byli  pevní  a práce  trvalá  a efektivní.  Nikdy jsem neslyšel,  že  by tam došlo  k jakémukoliv
osudnému odpadnutí.
Mluvil jsem o universalistech, kteří zabránili jáhnovi R--- navštěvovat sobotní náboženská setkání
v Antwerpách tím, že oddělali kola jeho vozu. Když probuzení dosáhlo své plné síly, jáhen R---
chtěl,  abych šel  a kázal v této osadě.  V souladu s tím jsem oznámil  kázání  na jedno odpoledne
v jejich škole. Když jsem přijel, zjistil jsem, že je škola naplněná, a jáhen R--- sedí u okna, vedle
stojanu s Biblí a knihou zpěvů. Posadil jsem se vedle něho, pak vstal a přečetl píseň, a oni jakž takž
zpívali. Pak jsem se modlil a měl velký přístup k trůnu milosti. Pak jsem vstal a vybral tento text:
„Hadové, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“



Viděl  jsem, že jáhen R---  byl  velmi neklidný;  brzy vstal  a šel  se postavit  do otevřených dveří.
Protože u dveří byli nějací chlapci, myslel jsem si tehdy, že je šel uklidnit.  Ale později jsem se
dozvěděl, že to bylo kvůli strachu. Myslel si, že pokud se na mě vrhnou, bude odtud moci utéct.
Z mého textu došel k závěru, že se s nimi jdu velmi jednoduše vypořádat; a byl docela nervózní
kvůli opozicí, se kterou se od nich setkal, a chtěl se držet mimo jejich dosah. Vylil jsem na ně své
nitro se vší svou silou; a než jsem skončil, došlo, myslím, k úplnému vyvrácení samotných základů
univerzalismu na tom místě. Byla to scéna, která se téměř vyrovnala té v Sodomě, o které jsem
mluvil. Tak probuzení proniklo do všech částí města a některá sousední města se také podílela na
požehnání. Byla to velmi cenná práce na tom místě.
Když došlo na přijímání obrácených, poté, co velké množství bylo vyzkoušeno a přiblížil se den
jejich přijetí, zjistil jsem, že několik z nich bylo vychováno v baptistických rodinách, a zeptal jsem
se jich, zda by raději byli ponořeni. Říkali, že nemají na vybranou, ale jejich rodiče by raději, aby
byli ponořeni. Řekl jsem jim, že nemám žádnou námitku proti ponoření, když si myslí, že tím potěší
své přátele a sebe také. V souladu s tím, když přišla neděle, zařídil jsem během přestávky křest
ponořením. Šli jsme dolů k potoku, který tudy protéká, a tam jsem pokřtil, myslím, že tucet nebo
víc. Když přišla hodina pro odpolední bohoslužbu, šli jsme do modlitebny a tam jsem pokřtil velký
počet osob tak, že jsem vzal vodu do své ruky a vylil ji na jejich čelo. Sloužení obřadu v kostele
bylo tak zjevně přijaté a požehnané Bohem, že to hodně přispělo k přesvědčení lidí, že tento způsob
křtu je pro Boha přijatelný.
Mezi  konvertity  jich  hodně  mělo  za  přátele  metodisty.  V sobotu  jsem se  dozvěděl,  že  někteří
metodisté říkali konvertitům: „Pan Finney je presbyterián. Věří v učení o vyvolení a předurčení, ale
tady je nekáže. Neodvažuje se je kázat, protože kdyby to dělal, konvertité by se nepřipojili k jeho
církvi.“ To mě vedlo, abych kázal o doktríně vyvolení v neděli ráno před jejich vstupem do církve.
Vzal jsem text a šel jsem ukázat, zaprvé, co nauka o vyvolení není; zadruhé, co je; zatřetí, že je to
učení Bible; začtvrté, že je to nauka rozumná; zapáté, popírat ji znamená popírat samotné vlastnosti
Boha; zašesté, že nestaví žádnou překážku v cestě spásy nevyvoleným; zasedmé, že všichni lidé
mohou být spaseni, pokud chtějí; a konečně, že je to jediná naděje, že někdo bude spasen; a uzavřel
jsem poznámkami.
Pán to dal neobyčejně jasně do mé vlastní mysli, a tak jasně lidem, že věřím, že to přesvědčilo
samotné  metodisty.  Nikdy  jsem  neslyšel,  že  by  někdo  řekl  slovo  proti  tomu,  nebo  vyjádřil
nespokojenost s argumentací. Zatímco jsem kázal, všiml jsem si metodistické sestry, s níž jsem byl
seznámen  a kterou  jsem  považoval  za  vynikající  křesťanskou  ženu,  jak  sedí  vedle  schodů  na
kazatelnu a pláče. Bál jsem se, že jsem ublížil jejím citům. Po ukončení shromáždění zůstala sedět
a plakala; šel jsem k ní a řekl: „Sestro, doufám, že jsem nezranil vaše city.“ „Ne,“ řekla, „nezranil
jste moje city, pane Finney; ale já jsem zhřešila. Zrovna minulou noc se můj manžel, zatvrzelý
člověk, se mnou přel právě o této otázce a zastával, jak nejlépe mohl, doktrínu vyvolení. Já jsem
odporovala a řekla mu, že to není pravda. A teď, dnes, jste mě přesvědčil, že je to pravda; a místo
aby to dávalo omluvu mému manželovi, nebo někomu jinému, je to jediná naděje, kterou mohou
mít, že budou spaseni.“ Neslyšel jsem žádné další námitky, že konvertité vstoupili do církve, která
věří v doktrínu vyvolení.
Během tohoto probuzení bylo mnoho zajímavých případů obrácení a dva velmi působivé případy
okamžitého uzdravení z duševní choroby. Když jsem jednu neděli šel na odpolední shromáždění,
viděl  jsem několik  dam sedět  v lavici  se  ženou v černém,  která  se  zdála  ve  velkém duševním
utrpení; ony ji částečně držely a bránily jí odejít ven. Když jsem přišel, jedna z dam přišla ke mně
a řekla mi, že ta žena je šílená; byla to metodistka, ale, jak paní předpokládala, odpadla od milosti,
a to ji přivedlo do zoufalství a nakonec k šílenství. Její manžel byl hrubý muž, žil několik mil od
vesnice; přivezl ji sem, nechal na shromáždění a sám šel do hospody. Řekl jsem jí pár slov, ale ona
odpověděla,  že musí jít;  že nemůže slyšet modlitbu,  nebo kázání,  nebo zpěv; že peklo je jejím
údělem, a nemůže vydržet něco, co ji přivádí k myšlenkám o nebi.
Požádal  jsem dámy,  soukromě,  aby ji  držely  na  jejím místě,  a pokud to  půjde,  aniž  by rušily
shromáždění. Pak jsem šel na kazatelnu a četl hymnus. Jakmile začal zpěv, žena se usilovně snažila
dostat ven. Ale dámy jí zastoupily průchod; laskavě, ale vytrvale jí bránily v útěku. Po několika



okamžicích se uklidnila; ale zdálo se, že se brání poslouchat a vůbec vnímat zpěv. Pak jsem se
modlil. Po krátké chvíli jsem ji slyšel, jak se snaží dostat ven; ale než jsem skončil, uklidnila se
a shromáždění bylo klidné. Pán mi dal velkého ducha modlitby a text, protože jsem neměl žádný
text připravený dopředu. Vyšel jsem z textu Židům: „Pojďme směle s doufáním k trůnu milosti,
abychom mohli dojít milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“
Mým cílem bylo povzbudit víru v nás i v ní; a nás pro ni. Když jsem se začal modlit, zpočátku se
docela snažila dostat se ven. Ale dámy laskavě vydržely, a nakonec seděla klidně, ale držela hlavu
velmi nízko, a zdálo se, že je rozhodnutá nesledovat to, co jsem řekl. Ale jak jsem pokračoval,
začala postupně zvedat hlavu a dívat se na mě zpod svého dlouhého černého klobouku. Vzhlížela
víc a víc, až seděla vzpřímená, a dívala se mi do tváře s intenzivní vážností. Jak jsem pokračoval
naléhat na lidi, aby byli smělí ve své víře, odvážili se a oddávali se s maximální důvěrou Bohu, a to
kvůli smírné oběti našeho velkého velekněze. Najednou shromáždění vylekal její hlasitý výkřik.
Pak se vrhla téměř dolů pod lavici, držela hlavu velmi nízko, a viděl jsem, že se neobyčejně třese.
Dámy v lavici vedle ní ji částečně podpíraly, a sledovaly ji zjevně s modlitbou zájmu a soucitu. Jak
jsem pokračoval, znovu vzhlédla a brzy se posadila, s tváří úžasně změněnou, vyzařující triumfální
radost a mír. V jejím vzezření byl takový jas, jaký jsem jen málokdy viděl v lidské tváři. Její radost
byla tak velká, že se mohla stěží ovládnout, než shromáždění skončilo; a pak brzy dávala každému
kolem najevo, že byla vysvobozená. Velebila Boha a radovala se z úžasného triumfu. Setkal jsem se
s ní asi dva roky poté a našel ji stále plnou radosti a pokoje.
Druhý  případ  uzdravení  byla  žena,  která  se  také  dostala  do  zoufalství  a šílenství.  Nebyl  jsem
přítomen, když byla uzdravena, ale řekli mi, že to bylo téměř okamžité, prostřednictvím křtu Ducha
svatého. Náboženská probuzení jsou někdy obviňována, že přivádí lidi k šílenství. Faktem je, že
lidé jsou ve své přirozenosti šíleně proti náboženství a probuzení je spíše uzdravuje, než přivádí
k šílenství.
Během tohoto probuzení jsme slyšeli hodně opozice vůči němu z Gouverneuru, města asi dvanáct
mil dál na sever. Slyšeli jsme, že bezbožníci vyhrožují, že přijdou a napadnou nás a rozbijí naše
shromáždění. Avšak samozřejmě jsme tomu nevěnovali žádnou pozornost. Zmiňuji to zde jen proto,
že jsem měl brzy příležitost zaznamenat, že je tam probuzení.
Když jsme přijali konvertity a poté, co jsem pracoval současně v Antwerpách i v Evans Mills až do
podzimu  toho  roku,  poslal  jsem jim  mladého  muže  jménem Denning,  kterého  ustanovili  jako
pastora. Pak jsem svoji práci v Antwerpách přerušil.

Kapitola IX.
NÁVRAT DO EVANS MILLS

V té době na mě vážně naléhali, abych zůstal v Evans Mills, a nakonec jsem je povzbudil, že s nimi
zůstanu  alespoň  jeden  rok.  Kvůli  sňatku  jsem  odtud  odešel  do  Whitestownu  v okrese  Oneida
a oženil se v říjnu 1824. Moje žena dělala přípravy pro zařízení domácnosti a den nebo dva po naší
svatbě jsem od ní odešel a vrátil se do Evans Mills, abych zařídil přepravu našich věcí na to místo.
Řekl jsem jí, že mě může očekávat zpátky asi do týdne.
Předtím jsem několikrát kázal ve večerních hodinách na místě zvaném Perch River, ještě asi o tucet
mil dál na severozápad od Evans Mills. Strávil jsem jednu neděli v Evans Mills a zamýšlel jsem
vrátit se pro mou ženu asi v polovině týdne. Ale v neděli přišel posel z Perch River a řekl, že si tam
mezi lidmi pomalu razí cestu probuzení, vždy poté, co jsem kázal; a prosil, abych tam přišel a kázal
alespoň ještě jednou. Nakonec jsem poslal oznámení, že tam budu v úterý večer. Ale našel jsem tak
hluboký zájem, že jsem zůstal a kázal ve středu večer a ve čtvrtek v noci; nakonec jsem se pro ten
týden vzdal návratu pro mou ženu, a pokračoval jsem kázat v okolí.
Probuzení se brzy rozšířilo ve směru na Brownville, významnou vesnici několik mil na jihozápad.
Nakonec, po naléhavém pozvání kněze a církve v Brownville, jsem tam jel a strávil tam zimu. Psal
jsem ženě, že okolnosti jsou takové, že musím odložit příjezd pro ni, dokud se nebude zdát, že Bůh
otevírá cestu.



V Brownville byla velmi zajímavá práce. Ale přesto byla církev v takovém stavu, že bylo velmi
obtížné zapojit je do práce. Nemohl jsem najít mnoho lidí, u kterých se mi zdálo, že mají zdravou
zbožnost  ze  srdce;  a politika  kněze  byla  opravdu  taková,  že  nepřipouštěla  něco  jako  celkový
rozmach  probuzení.  Pracoval  jsem tu  během zimy s velkými  těžkostmi  a musel  jsem překonat
mnoho  vážných překážek.  Někdy se  stalo,  že  kněz  a jeho manželka  nebyli  přítomni  na  našem
shromáždění, a později jsem se dozvěděl, že byli pryč, aby se zúčastnili večírku.
Byl jsem hostem pana B---, jednoho ze starších církve, nejdůvěrnějšího a vlivného přítele kněze.
Jednoho dne, když jsem vyšel ze svého pokoje, abych šel ven navštívit některé hledající, setkal jsem
se s panem B--- v hale. Řekl mi: „Pane Finney, co byste si myslel o muži, který se modlí každý
týden za Ducha svatého a nedostal žádnou odpověď?“ Odpověděl jsem, že bych myslel, že se modlí
z nesprávných pohnutek. „Ale z jakých pohnutek by se člověk měl modlit?“ zeptal se. „Pokud chce
být šťastný, je to nesprávný motiv?“ Odpověděl jsem: „Satan by se mohl modlit se stejně dobrým
motivem jako tento,“ a pak jsem citoval slova žalmisty: „Obnov v mém nitru pevného ducha! Pak
budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.“ „Podívejte se!“ řekl jsem. „Žalmista se
nemodlil za Ducha svatého, aby mohl mít radost, ale aby mohl být užitečný, a aby hříšníci mohli
být obráceni ke Kristu.“ Řekl jsem to, otočil se a odešel ihned ven; a on se velmi rychle otočil
a vrátil se do svého pokoje.
Zůstal jsem venku do večeře; a když jsem se vrátil, potkal mě a okamžitě se začal přiznávat. „Pane
Finney,“ řekl, „dlužím vám přiznání. Byl jsem naštvaný, když jste mi řekl tohle; a musím přiznat, že
jsem doufal, že už vás nikdy neuvidím. Co jste řekl,“ pokračoval, „mě přivedlo k usvědčení, že
jsem nikdy byl obrácen, že jsem nikdy neměl jakýkoliv vyšší motiv než pouhé sobecké touhy po
svém vlastním štěstí. Šel jsem pryč,“ řekl, „poté, co jste odešel z domu, a modlil se k Bohu, aby
vzal můj život. Nemohl jsem vydržet, když jsem se dozvěděl, že jsem byl celou dobu oklamaný.
Byl jsem velmi důvěrný s naším knězem. Cestoval jsem s ním, spával jsem s ním, rozmlouvali jsme
spolu, byl jsem s ním víc důvěrný, než kterýkoli jiný člen sboru; a teď jsem viděl, že jsem vždycky
byl podvedený pokrytec. To ponížení bylo nesnesitelné a chtěl jsem zemřít, modlil jsem se k Pánu,
aby vzal můj život.“ Byl úplně zlomený, ale od té doby se stal novým člověkem.
Toto obrácení způsobilo mnoho dobrého. Mohl bych uvést mnoho dalších zajímavosti spojených
s tímto  probuzením;  ale  protože  tam bylo  tolik  věci,  které  mě  bolely,  souvisejících  s pastorem
a zejména s jeho manželkou, zdržím se toho.
Časně na jaře 1825 jsem opustil Brownville, se svým koněm a řezačkou, abych se vrátil ke své
ženě. Byl jsem pryč šest měsíců od našeho sňatku; a i když mezi námi byla pošta, jen zřídka jsme si
mohli vyměňovat dopisy. Ujel jsem nějakých patnáct mil a silnice byly velmi kluzké. Můj kůň byl
hladce okovaný a zjistil jsem, že potřebuje nové podkovy. Zastavil  jsem se v Le Rayville, malé
vesnici asi tři míle na jih od Evans Mills. Zatímco se starali o mého koně, lidé zjistili, že jsem tam,
běželi ke mně a chtěli vědět, jestli bych nekázal, v jednu hodinu, ve školní budově, protože neměli
žádnou modlitebnu.
V jednu hodinu byl dům plný; a když jsem kázal, Duch Boží sestoupil s velkou silou na lidi. Vylití
Ducha bylo tak velké a zjevné, že v souladu s jejich snažnou prosbou jsem se rozhodl tam strávit
noc a kázat opět večer. Ale práce narůstala více a více; večer jsem oznámil, že ráno bude další
shromáždění, a ráno jsem oznámil další shromáždění na večer. Brzy jsem zjistil, že nebudu schopen
jet dál ke své ženě.  Řekl jsem bratrovi, že jestli vezme mého koně a sekačku a pojede za mojí
ženou, tak zůstanu. On to udělal a já jsem šel kázat, den za dnem, noc za nocí; a bylo tam mocné
probuzení.
Měl  bych  říct,  že  když  jsem  byl  v Brownville,  Bůh  mi  zjevil,  najednou,  nejneočekávanějším
způsobem, že se chystá vylít svého Ducha v Gouverneuru, a že tam musím jít a kázat. O tom místě
jsem  nevěděl  vůbec  nic,  kromě  toho,  že  se  tam  projevovalo  mnoho  opozice  proti  probuzení
v Antwerpách o rok dříve. Nemůžu vysvětlit jak, nebo proč mi Duch Boží dal toto zjevení. Ale
věděl jsem, a nemám o tom pochyb, že to bylo přímé zjevení od Boha ke mně. Pokud vím, měsíce
jsem o tom místě  nepřemýšlel,  ale  v modlitbě  mi  bylo  všechno  ukázáno,  jasně  jako světlo,  že
musím jít a kázat v Gouverneuru, a že Bůh tam vylije svého Ducha.
Velmi brzy poté jsem uviděl jednoho z členů církve z Gouverneuru, který procházel Brownville.



Řekl jsem mu, co mi Bůh ukázal. Díval se na mě, jako kdyby si myslel, že jsem šílený. Ale pověřil
jsem ho, aby šel domů a vyřídil bratrům, co jsem řekl, aby se mohli připravit na můj příchod a na
vylití Pánova Ducha. Dozvěděl jsem se od něho, že nemají kněze; že jsou ve městě dvě církve a dvě
modlitebny, blízko sebe; že baptisté měli kněze, presbyteriáni ne. Starší služebník, který tam žil, byl
dříve jejich pastor, ale byl propuštěn; a že nemají v presbyteriánské církvi žádné pravidelné nedělní
služby. Z toho, co řekl, jsem pochopil,  že náboženství je ve velmi špatném stavu, a on sám byl
studený jako ledovec.
Ale teď se vrátím ke své práci v Le Rayville. Když jsem tam pracoval pár týdnů, převážná většina
obyvatel byly obrácena; mezi zbývajícími byl soudce C---, vlivný muž, o hlavu a ramena vyšší než
všichni lidé okolo. Moje žena dorazila, samozřejmě, několik dní poté, co jsem pro ni poslal; a přijali
jsme pozvání soudce C--- a jeho manželky, abychom se stali jejich hosty. Ale po několika týdnech
na mě lidé naléhali, abych šel kázat v baptistickém kostele ve městě Rutland, kde se Rutland spojuje
s Le Ray. Oznámil jsem, že tam budu kázat jedno odpoledne. Počasí začalo být teplé a já jsem šel
lesem asi tři míle k místu jejich uctívání. Přišel jsem brzy a našel dům otevřený, ale nikoho v něm.
Byl jsem rozehřátý dlouhou cestou, šel jsem dovnitř a vybral si místo u široké uličky, ve středu
domu. Velmi brzy začali lidé přicházet a zaujímali svá místa roztroušeně po celém domě. Brzy se
jejich počet zvýšil a přicházeli neustále. Seděl jsem stále na místě; a protože jsem tam byl úplný
cizinec, nepřišel nikdo, koho bych znal, a předpokládám, že ani nikdo neznal mě.
Pak přišla mladá žena,  která měla dvě nebo tři  vysoká pera ve svém čepci,  a byla spíše vesele
oblečená.  Byla  štíhlá,  vysoká,  důstojná  a rozhodně  hezká.  Pozoroval  jsem,  že  jakmile  vešla,
zamávala hlavou a její pera se velmi ladně zavlnila. Šla, jak by proplouvala kolem a nahoru širokou
uličkou k místu, kde jsem seděl, afektovaně při každém kroku, mávala elegantně pery a rozhlížela
se kolem právě jen natolik, aby viděla, jaký dojem udělala. Na takovém místě byla celá věc tak
zvláštní, že mě to hodně zasáhlo. Usedla do řady přímo za mnou, kde v té době nikdo neseděl. Tak
jsme byli  blízko od sebe,  ale každý zabíral  samostatnou řadu. Obrátil  jsem se částečně dozadu
a prohlédl jsem si ji od hlavy k patě. Viděla, že ji pozoruji kriticky, a vypadala trochu v rozpacích.
Tiše jsem jí řekl, velmi vážně: „Přišla jste sem rozdělit uctívání Božího domu, aby lidé uctívali vás,
oddělit jejich pozornost od Boha a jeho uctívání?“ Začala se vrtět; a já jsem ji dál napomínal, tak
tichým hlasem, že mě nikdo jiný neslyšel, ale ona mě slyšela zřetelně. Zalekla se kárání, nemohla
zvednout hlavu a začala se třást. Když jsem řekl dost, abych upevnil myšlenku na její nesnesitelnou
marnivost v její mysli, vstal jsem a šel na kazatelnu. Jakmile mě uviděla jít na kazatelnu, a že jsem
tedy kněz, který se chystá kázat, její neklid začal růst natolik, že to upoutalo pozornost lidí kolem.
Dům byl brzy plný, vzal jsem text a začal kázat.
Duch Páně byl zřetelně vylit na shromáždění. Na konci kázání jsem udělal něco, co nevím, že bych
udělal někdy předtím: vyzval jsem každého, kdo chtěl dát své srdce Bohu, aby šel dopředu a posadil
se na přední sedadla. Ve chvíli, kdy jsem udělal výzvu, tato mladá žena vstala první. Vyrazila do
uličky a přišla dopředu, jako člověk ve stavu zoufalství. Zdálo se, že nevnímá přítomnost nikoho
z lidí,  jen Boha.  Spěchala k předním sedadlům, až nakonec upadla do uličky,  a křičela  v trýzni.
Mnoho lidí vstalo v různých částech budovy a přišli dopředu, aby na tom místě dali své srdce Bohu,
a mezi nimi i ta mladá žena. Ptal jsem se na ni a zjistil, že je místní krasavicí; byla to příjemná
dívka, ale všichni ji pokládali za velmi marnivou a parádivou.
O mnoho let později jsem viděl muže, který mi připomněl toto shromáždění. Zeptal jsem se ho na
tuto mladou ženu. Znal ji velmi dobře; ještě tam bydlela, byla vdaná a byla to velmi prospěšná žena;
a od té doby byla stále velmi opravdovým křesťanem.
Kázal jsem několikrát na tomto místě a pak přišla znovu otázka Gouverneuru; zdálo se, že Bůh říká:
„Jdi do Gouverneuru, čas nadešel.“ Bratr Nash přišel několik dní předtím a strávil nějaký čas se
mnou.  V  době  tohoto  posledního  volání  do  Gouverneuru  jsem  měl  před  sebou  dvě  nebo  tři
oznámená  shromáždění  v této  části  Rutlandu.  Řekl  jsem  proto  bratru  Nashovi:  „Musíš  jít  do
Gouverneuru a podívat se, jak to tam vypadá, a vrátit se a podat mi zprávu.“
Odjel druhý den ráno a poté, co byl pryč dva nebo tři dny, se vrátil a řekl, že našel mnoho dobrých
vyznavačů náboženství,  se značně vycvičenou myslí,  a byl si jistý,  že je tam mezi lidmi hodně
Ducha Páně; ale nebyli si vědomi toho, jaký je skutečný stav věcí. Pak jsem informoval lidi, kde



jsem kázal,  že  jsem byl  povolán  do  Gouverneuru,  a nemůžu  pořádat  žádná  další  shromáždění
a kázat na tomto místě. Požádal jsem bratra Nashe, aby se okamžitě vrátil a informoval lidi, že mě
mají očekávat určitý den v tom týdnu.

Kapitola X.
PROBUZENÍ V GOUVERNEURU

Bratr Nash se proto vrátil druhý den a udělal oznámení, jak jsem chtěl. Musel jsem jet skoro třicet
mil, než jsem dorazil na místo. Dopoledne hustě pršelo, ale déšť polevil včas, abych se dostal do
Antwerp.  Když jsem tam poobědval,  rozpršelo se znovu a voda se doslova lila až do pozdního
odpoledne. Ráno, než jsem vyrazil, se zdálo, že nebudu schopen dojet na dojednané shromáždění,
a stejně to vypadalo i v poledne. Nicméně déšť opět zeslábl, právě včas, abych se rychlou jízdou
dostal do Gouverneuru. Zjistil jsem, že lidé kvůli velkému dešti pro ten den už vzdali čekání na mě.
Předtím, než jsem se dostal do vesnice, setkal jsem se s panem S---, jedním z hlavních členů církve,
vracejícím se ze shromáždění církve do svého domu, kolem kterého jsem právě projížděl. Zastavil
svůj vůz a oslovil mě: „Je to pan Finney?“ Po mé souhlasné odpovědi řekl: „Prosím, vraťte se do
mého domu, trvám na tom, abyste byl mým hostem. Jste unavený dlouhou jízdou a cesty jsou tak
špatné,  dnes  večer  už nebudete mít  žádné setkání.“  Odpověděl  jsem, že musím dostát  úmluvě,
a zeptal se ho, jestli shromáždění církve bylo odloženo. Řekl, že nebylo, když odcházel; myslel si,
že je možné, abych se dostal do vesnice dřív, než se lidé rozejdou.
Jel  jsem rychle  dál,  seskočil  jsem před  dveřmi  kostela  a spěchal  dovnitř.  Bratr  Nash stál  před
kazatelnou a právě povstal, aby rozpustil shromáždění. Když mě uviděl vstoupit, zvedl ruce a čekal,
až přijdu ke kazatelně, a pak mě objal v náručí. Poté, co mě objal, mě představil sboru. Krátce jsem
je informoval, že jsem přišel splnit, co bylo domluveno; a dá-li Pán, budu kázat v určenou hodinu,
kterou jsem oznámil.
Když  přišel  čas,  dům  byl  naplněn.  Lidé  slyšeli  dost,  pro  i proti  mně,  aby  to  vzbudilo  jejich
zvědavost, a všichni tam chtěli být. Pán mi dal text a šel jsem na kazatelnu a vylil své srdce lidem.
Slovo mělo mocný účinek. Bylo to myslím velmi zřejmé každému. Propustil  jsem shromáždění
a ten večer si mohl odpočinout.
Hotel v obci byl v té době v držení Dr. S---, zapřisáhlého universalisty. Druhý den ráno jsem šel
ven,  jako  obvykle,  navštěvovat  lidi  a hovořit  s nimi  o jejich  duších,  a zjistil  jsem,  že  obec  je
vzrušená. Po několika hovorech jsem přišel do obchodu krejčího, kde jsem našel mnoho lidí, kteří
probírali předmět večerního kázání. Dr. S---, o kterém jsem do té doby nikdy neslyšel, byl mezi
lidmi u krejčího a hájil své univerzalistické postoje. Když jsem vešel dovnitř, poznámky, které byly
proneseny,  okamžitě  otevřely  konverzaci  a Dr.  S---  vykročil  vpřed,  zjevně  podporovaný  svými
kamarády, aby se přel o pozice, které jsem zastával, a hájil proti nim doktrínu univerzální spásy.
Když mi ho někdo představil, řekl jsem mu: „Doktore, rád s vámi budu hovořit o vašich názorech,
ale pokud to uděláme, musíme se nejprve dohodnout na způsobu, jakým budeme diskutovat.“ Příliš
často jsem diskutoval s univerzalisty; nedá se od toho očekávat nic dobrého, pokud se nedohodnou
a během diskuse nedodržují určité podmínky. Navrhl jsem proto, zaprvé, že budeme vždy probírat
jen jeden bod, dokud ho nevyjasníme nebo k němu nebudeme mít co dalšího říct, a pak další a další;
omezíme se vždy jen na jeden bod; za druhé, že se nebudeme navzájem přerušovat, každý bude mít
možnost předložit své názory k danému tématu bez přerušení; a za třetí, že nebudeme rýpat nebo
jenom  žertovat,  ale  budeme  zachovávat  otevřenost  a zdvořilost,  a dávat  každému  argumentu
náležitou váhu, kterákoliv strana ho předloží. Věděl jsem, že všichni mají stejný způsob myšlení;
mohl jsem snadno zjistit, že se dali dohromady a setkali se to ráno, aby se navzájem podpořili ve
svých názorech.
Poté,  co jsme dohodli  předběžné podmínky,  zahájili  jsme debatu.  Netrvalo to  dlouho, než byly
rozdrceny všechny postoje,  které  zastávali.  Doktor  ve  skutečnosti  věděl  jen  málo  z Bible.  Měl
způsob, jak používat důležité pasáže, které většinou stojí proti učení universalismu, tak, jak si je
pamatoval. Ale, jak to univerzalisté dělají vždycky, věnoval se především naprosté nespravedlnosti



nekonečného trestu.
Brzy jsem mu ukázal, a těm kolem něj, že stojí jen na křehkém základě, pokud se Bible týká. Velmi
brzy zaujal postoj, že co Bible říká o nekonečném trestu, je nespravedlivé; a proto když Bible hrozí
lidem nekonečným trestem, nemůže to být pravda. To uzavřelo tuto otázku, nakolik se Bible týká.
Ve skutečnosti jsem mohl snadno vidět, že jsou všichni skeptici, a vůbec se nevzdají, protože vidí,
že Bible protiřečí jejich názorům. Pak jsme se zabývali spravedlností nekonečného trestu. Viděl
jsem, že doktorovi přátelé se stávají rozrušení a cítí, že ztrácejí půdu pod nohama. Velice brzy jeden
z nich odešel a jak jsem postupoval, další vyšel ven, a nakonec ho všichni opustili, protože museli
vidět, že vůbec nemá pravdu.
Byl  jejich vůdcem a Bůh mi tak dal  možnost  ho využít  v přítomnosti  jeho následovníků.  Když
neměl nic, co by dál řekl, s vřelostí jsem zdůraznil otázku okamžité spásy a velmi laskavě jsem mu
popřál dobré ráno. Odešel jsem a byl jsem si jistý, že o tomto rozhovoru brzy uslyším znovu.
Doktorova manželka byla křesťankou a členem církve. Vyprávěla mi den nebo dva poté, že doktor
přišel  domů  z té  konverzace  viditelně  značně  rozrušený,  i když  nevěděla,  kde  byl.  Chodil  po
místnosti, pak se posadil, ale nevydržel zůstat sedět. Střídavě chodil a seděl a v jeho tváři viděla, že
se velmi trápí. Řekla mu: „Doktore, co se děje?“ „Nic,“ zněla jeho odpověď. Ale jeho neklid rostl;
a ona se znovu zeptala: „Doktore, řekni mi, co se děje.“ Měla podezření, že někde narazil na mě,
a řekla mu: „Doktore, viděl jsi pana Finneyho dnes ráno?“ To ho přimělo, aby se přiznal; rozplakal
se a zvolal: „Ano! A on obrátil moje zbraně na mou vlastní hlavu.“ Jeho utrpení se stalo intenzivní,
a jakmile byl schopen promluvit, poddal se svému usvědčení, a brzy poté vyjádřil naději v Krista.
Za pár dní jeho společníci byli obráceni, jeden po druhém, až jsem věřil, že probuzení jasně vítězí.
Řekl jsem, že tam byly církve baptistů a presbyteriánů, každá měla kostel a ty stály nedaleko od
sebe;  a že  baptisté  měli  pastora,  ale  presbyteriáni  ne.  Jakmile  propuklo  probuzení  a přitáhlo
všeobecnou  pozornost,  baptističtí  bratři  mu  začali  oponovat.  Mluvili  proti  němu,  a používali
nehorázné  prostředky,  aby  ho  zastavili.  To  povzbudilo  řadu  mladých  mužů,  aby  se  spojili
a posilovali  navzájem  proti  této  práci.  Baptisté  byli  dost  vlivní  a postoj,  který  zaujali,  velmi
povzbudil opozici, a zdálo se, že jí dává zvláštní hořkost a sílu, jak se dalo očekávat. Zdálo se, že ti
mladí muži stojí jako opevnění v cestě postupu práce.
Za tohoto stavu věcí jsme se bratr Nash a já po poradě rozhodli, že tato věc musí být překonaná
modlitbou, a nelze toho dosáhnout žádným jiným způsobem. Proto jsme odešli  do lesa a oddali
jsme se modlitbám, dokud jsme neprorazili; cítili jsme přesvědčení, že žádná moc, ze země ani
z pekla, nedokáže trvale zastavit probuzení.
Příští neděli, poté, co jsem ráno i odpoledne kázal sám, protože jsem se věnoval kázání, zatímco
bratr  Nash  se  odevzdal  téměř  nepřetržité  modlitbě,  jsme  se  setkali  v pět  hodin  v kostele  na
modlitebním shromáždění. Budova se naplnila. Když se přiblížil konec setkání, bratr Nash vstal
a oslovil společnost mladých mužů, kteří se spojili, aby vzdorovali probuzení. Věřím, že tam byli
všichni, a seděli shromážděni proti Duchu Božímu. Bylo to pro ně příliš slavnostní, aby se skutečně
vysmívali tomu, co slyšeli a viděli, a přesto jejich drzost a tvrdošíjnost byly zřejmé všem.
Bratr Nash je oslovil velmi vážně a ukázal na vinu a nebezpečí směru, kterým se vydali. Ke konci
svého proslovu vzplanul velkým hněvem a řekl jim: „Teď mě pozorně poslouchejte, mladí mužové!
Bůh prolomí vaše řady v době kratší než jeden týden, a to buď že některé z vás obrátí, nebo pošle
do pekla. Udělá to tak jistě, jakože Pán je můj Bůh!“ Stál tak, že jeho ruka dopadla právě na horní
část lavice před ním, až se důkladně zatřásla. Okamžitě se posadil, sklopil hlavu a sténal bolestí.
V domě bylo hrobové ticho a většina lidí sklonila hlavy. Viděl jsem, že mladí muži byli rozechvělí.
Osobně jsem litoval, že bratr Nash zašel tak daleko. Zavázal se, že Bůh buď vezme život některých
z nich, a pošle je do pekla, nebo obrátí některé z nich, během jednoho týdne. Nicméně v úterý ráno
toho týdne vůdce těchto mladých mužů ke mně přišel v největší úzkosti mysli. Byl úplně připravený
k obrácení, a jakmile jsem na něho zatlačil, zlomil se jako dítě, učinil vyznání, a zjevně vydal sám
sebe Kristu. Pak řekl: „Co mám dělat,  pane Finney?“ Odpověděl jsem: „Jdi okamžitě za všemi
svými mladými společníky, a modli se s nimi, a nabádej je, ať se hned obrátí k Pánu.“ Udělal to,
a dřív než týden uplynul,  téměř všichni,  ne-li  úplně všichni  z té  skupiny mladých mužů uvěřili
v Krista.



Ve vesnici žil obchodník jménem S---. Byl to velmi přívětivý člověk, gentleman, ale deista. Jeho
manželka byla dcerou presbyteriánského kněze. Byla to jeho druhá manželka, a jeho první byla také
dcerou presbyteriánského kněze. Dvakrát se tak přiženil do kněžské rodiny. Jeho tcháni vyvinuli
velké  úsilí,  aby  ho  přivedli  ke  Kristu.  Byl  to  sečtělý,  přemýšlivý  muž.  Oba  jeho  tcháni  byli
presbyteriáni ze staré školy, a dali mu mnoho knih, které představovaly jejich podivné názory. To ho
velmi odradilo; a čím víc četl, tím víc byl utvrzen ve svém přesvědčení, že Bible je pohádka.
Jeho  žena  mě  naléhavě  prosila,  abych  přišel  a promluvil  s manželem.  Informovala  mě  o jeho
názorech a úsilí, které bylo vynaloženo, aby byl přiveden ke křesťanskému náboženství. Ale řekla,
že je tak utvrzen ve svých názorech, že nevěděla, jestli nějaký rozhovor s tím může něco udělat.
Nicméně, slíbil jsem, že ho přijdu navštívit, a učinil jsem tak. Jeho obchod byl v přední část budovy,
ve které bydlel. Do obchodu přišla manželka a požádala manžela, aby přišel. On odmítl. Řekl, že
z toho nevzejde nic dobrého; že mluvil s kněžími dost; že ví předem, co budu říkat, a nebude ztrácet
čas; kromě toho je to pro jeho pocity velmi odporné. Odpověděla mu: „Pane S---, nikdy jsi neměl
ve  zvyku  hostit  kněze,  kteří  tě  přišli  navštívit.  Pana  Finneyho  jsem  pozvala  já  k rozhovoru
o náboženství; a budu velice zarmoucena a ponížena, pokud odmítneš ho vidět.“
On velmi respektoval a miloval svou ženu; ona byla opravdu žena klenot. Aby jí vyhověl, souhlasil,
že přijde. Paní S--- mě představila a odešla z místnosti. Pak jsem mu řekl: „Pane S---, nepřišel jsem
vůbec, abych se s vámi přel; ale pokud jste ochoten se mnou mluvit, je možné, že řeknu něco, co
vám může pomoci překonat některé z vašich obtíží, pokud jde o křesťanské náboženství, protože
pravděpodobně jsem je sám všechny prožil.“ Když jsem ho oslovil s velkou laskavostí, okamžitě se
zdálo, že se se mnou cítí jako doma. Přisedl si vedle mě a řekl: „Nuže, pane Finney, není potřeba
vést dlouhý rozhovor o tomto tématu. Jsme oba dobře a z obou stran obeznámeni s argumenty, které
vám mohu  v několika  málo  minutách  předložit.  Tyto  námitky proti  křesťanskému náboženství,
o které se opírám, naprosto nejsem schopen překonat. Myslím, že předem vím, jak budete na ně
odpovídat, a že odpověď bude pro mě naprosto neuspokojivá. Ale pokud chcete, předložím je.“
Prosil jsem ho, aby tak učinil; začal, jak nejlépe si mohu vzpomenout, takto: „Vy a já se shodneme,
že  věříme  v existenci  Boha.“  „Ano.“  „Dobře,  shodneme  se,  že  je  nekonečně  moudrý  a dobrý
a mocný.“  „Ano.“  „Shodneme  se,  že  nám  dal  do  základu  našeho  stvoření  jisté  neodolatelné
přesvědčení  o dobru  a zlu,  spravedlnosti  a nespravedlnosti.“  „Ano.“  „Dobře,  souhlasíte  tedy,  že
cokoli porušuje naše neodolatelné přesvědčení o spravedlnosti, nemůže být od Boha.“ „Ano,“ řekl
jsem, „co podle našeho nepřekonatelného přesvědčení není ani moudré, ani dobré, nemůže být od
Boha.“ „Ano,“ řekl jsem, „shodneme se v tom.“ „Tak teď,“ řekl, „Bible nás učí, že Bůh nás stvořil
s hříšnou přirozeností, nebo že vstupujeme do existence zcela hříšní a neschopní ničeho dobrého,
a to v souladu s určitými předem stanovenými zákony, jejichž je Bůh autorem; že bez ohledu na tuto
hříšnou přirozenost, která je naprosto neschopná k ničemu dobrému, nám Bůh přikazuje, abychom
ho poslouchali, a byli dobří, když je to pro nás naprosto nemožné; a přikazuje to pod hrozbou věčné
smrti.“
Odpověděl jsem: „Pane S---, máte Bibli? Neukázal byste ty pasáže, kde se to učí?“ „Proč? Není to
potřeba,“ řekl, „připustil jste, že to Bible učí.“ „Ne,“ řekl jsem, „nevěřím ničemu takovému.“
„Dále,“ pokračoval, „Bible učí, že Bůh přičetl Adamův hřích všem jeho potomkům; že jsme zdědili
vinu  toho  hříchu  od  přírody,  a jsme  vystaveni  věčnému  zatracení  za  vinu  Adamova  hříchu.“
„A teď,“ řekl, „nezajímá mě, kdo to říká, nebo jaká kniha učí takovou věc, já vím, že taková nauka
nemůže  být  od  Boha.  To  je  v přímém  rozporu  s mým  neodolatelným  přesvědčením  o právu
a spravedlnosti.“  „Ano,“  odpověděl  jsem,  „a  stejně  tak  je  to  i v  přímém  rozporu  s mým
přesvědčením.“ „Ale teď,“ řekl jsem, „kde se to učí v Bibli?“
Začal citovat katechismus, jako to udělal předtím. „Ale,“ odpověděl jsem, „to je katechismus, ne
Bible.“ „Copak nejste presbyteriánský kněz?“ řekl. „Myslel jsem, že katechismus uznáváte jako
autoritu.“ „Ne, "odpověděl jsem, „teď mluvíme o Bibli – zda Bible je pravdivá. Můžete říct, že se
jedná o učení Bible?“ „Pokud se chystáte popírat, že se to učí v Bibli,“ řekl, „to jsem nikdy neviděl,
že by presbyteriánský duchovní někdy takto postupoval.“ Pak pokračoval, že Bible přikazuje lidem,
aby činili pokání, ale současně je učí, že se nedokážou kát; přikazuje jim, aby poslouchali a věřili,
a přesto zároveň učí, že je to nemožné. Samozřejmě jsem to opět ukončil a zeptal se ho, kde se tyto



věci učí v Bibli. Citoval katechismus, ale to jsem nepřijal.
Začal říkat, že Bible také učí, že Kristus zemřel jen pro vyvolené, ale přesto přikázal všem lidem na
zemi, ať už vyvoleným nebo nevyvoleným, aby věřili, pod hrozbou věčné smrti. „Faktem je,“ řekl,
„že Bible je ve svých příkazech a učení v rozporu s mým vrozeným smyslem pro spravedlnost na
každém kroku. Nemohu, nebudu to přijímat!“ Stal se velmi pozitivní a přátelský. Ale řekl jsem mu:
„Pane S----, je v tom chyba. Nejedná se o učení Bible. Jsou to tradice lidí spíše než učení Bible.“
„Dobře tedy,“ řekl, „pane Finney, řekněte mi, čemu věříte!“ To řekl se značnou mírou netrpělivosti.
Řekl jsem mu: „Když budete ochoten mě poslouchat pár chvil, řeknu vám, čemu věřím.“ Pak jsem
začal  a vyložil  mu svůj  pohled  na  zákon a evangelium.  Byl  natolik  inteligentní,  že  mě  snadno
a rychle chápal. V průběhu jedné hodiny, myslím, jsem s ním prošel celý základ jeho námitek. Stal
se velmi zaujatým; viděl jsem, že názory, které jsem prezentoval, byly pro něho nové.
Když jsem přišel ke smíření, ukázal jsem, že bylo připraveno pro všechny lidi, a zabýval jsem se
jeho povahou, záměrem, rozsahem spásy skrze Krista, která je zdarma. Viděl jsem, že jeho pocity
stoupají,  až  si  nakonec  dal  obě  ruce  přes  obličej,  sklonil  hlavu  nad  kolena  a celý  se  roztřásl
emocemi. Krev se mu nahrnula do hlavy a slzy začaly volně proudit. Rychle jsem vstal a odešel bez
jediného dalšího slova. Viděl jsem, že šíp ho probodl, a čekal jsem, že se hned obrátí. Ukázalo se, že
byl obrácen dříve, než opustil místnost.
Velmi brzy poté zvonek ve sborovém domě zazvonil k modlitbě a ke shromáždění. Šel jsem na
shromáždění a brzy po zahájení přišli pan a paní S---. Jeho tvář ukazovala, že je velmi pohnut. Lidé
se ohlíželi a vypadali překvapeně, že pan S--- přišel na modlitební setkání. Vždycky měl ve zvyku
navštěvovat bohoslužby v neděli, ale přijít na modlitební setkání, a to ve dne, to bylo něco nového.
Kvůli němu jsem věnoval značný čas během tohoto setkání poznámkám, které velmi zaujaly jeho
pozornost.
Jeho žena mi potom řekla, že když šel domů po skončení modlitebního setkání, řekl: „Má drahá,
kam se ztratila všechna moje nevěra? Nemohu si ji vybavit. Nemohu přijít na to, jaký to vůbec
dávalo smysl. Zdá se mi, že to vždy bylo úplně nesmyslné. A jak jsem mohl vůbec pohlížet na toto
téma takovým způsobem, uznávat  své vlastní  argumenty tak,  jak jsem to dělal,  to  si  nedokážu
představit. Zdá se mi, jako bych byl povolán posoudit nějaké nádherné dílo architektury, nějaký
velkolepý chrám; a jakmile jsem zahlédl jeden roh konstrukce, upadl jsem do znechucení, odvrátil
se a odmítl prohlížet dál. Odsoudil jsem celek bez jakýchkoliv ohledů na jeho rozměry a tvar. Tak
jsem zacházel s Boží vládou.“ Říkala, že byl vždycky zvlášť břitký vůči učení nekonečného trestu.
Ale při této příležitosti, když šli domů, řekl, že pro způsob, jakým se choval k Bohu, si zasloužil
nekonečné zatracení.
Jeho konverze byla velmi jasná a rozhodná. Srdečně podporoval věc Krista a probuzení. Připojil se
k církvi  a brzy  poté  se  stal  jáhnem;  a až  do  dne  své  smrti,  jak  mi  bylo  mi  řečeno,  byl  velmi
užitečným mužem.
Po obrácení pana S--- a té skupiny mladých mužů, o nichž jsem se zmínil, jsem myslel, že nastal
čas, pokud možno, zastavit opozici baptistické církve a kněze. Proto jsem měl rozhovor nejprve
s jáhnem baptistické církve, který byl velmi urputný ve svém odporu, a řekl mu: „Už jste zašli se
svým odporem příliš daleko. Musíte být přesvědčen, že toto je dílo Boží. Neudělal jsem žádnou
narážku  na  veřejnosti  o vaší  opozici,  a nechci  tak  učinit,  ani  dávat  najevo,  že  existuje  něco
takového, ale zašli jste příliš daleko a já pokládám za svou povinnost, pokud okamžitě nepřestanete,
jednat s tím a odhalit vaši opozici z kazatelny.“ Věci se dostaly do takového stavu, že jsem si byl
jistý, že jak Bůh, tak i veřejnost mě podpoří, pokud budu postupovat, jak jsem řekl.
Uznal svoji vinu a řekl, že je mu to líto; slíbil, že dál nebude práci bránit. Řekl, že udělal velkou
chybu a že byl oklamán; ale že se choval velmi zle. Pak šel za svým knězem a měli jsme spolu
dlouhý rozhovor. Kněz přiznal, že si počínal špatně, že byl podveden a byl zlý, a že jeho cit pro
sektářství ho zavedl příliš daleko. Doufal, že mu odpustím, a modlil se k Bohu, aby mu odpustil.
Řekl jsem mu, že neudělám žádné oznámení ohledně opozice jejich církve, za předpokladu, že ji
zastaví, což slíbili.
Ale pak jsem mu řekl: „Značný počet mladých lidí, jejichž rodiče patří k vaší církvi, se obrátili.“
Pokud si dobře vzpomínám, čtyřicet těchto mladých lidí se obrátilo v tomto probuzení. „A teď,“



řekl  jsem,  „pokud  je  budete  chtít  přetáhnout  do  své  církve,  vytvoří  to  sektářský  pocit  v obou
církvích, a to bude horší, než byl jakýkoli odpor doposud.“ Řekl jsem mu: „Navzdory odporu práce
pokračovala, protože bratři presbyteriáni odolali sektářskému duchu, a měli  ducha modlitby.  Ale
pokud budete přetahovat, to zničí ducha modlitby a okamžitě zastaví probuzení.“ Řekl, že to chápe;
a proto ani nebude mluvit o přijímání konvertitů a neotevře dveře církve pro jejich přijetí, dokud
probuzení neskončí; a pak, bez jakéhokoliv přetahování, ať se konvertité připojí, ke které církvi se
jim zlíbí.
To bylo v pátek. Příští den, v sobotu, byl den pro jejich měsíční setkání. Když se shromáždili, místo
aby  dodržel  své  slovo,  otevřel  dveře  církve  a pozval  konvertity,  aby  přišli  a řekli  své  zážitky
a připojili se k církvi. Ti, které se k tomu podařilo přesvědčit, sdělili své zkušenosti; a druhý den
byli s velkou slávou pokřtěni. Kněz okamžitě poslal pro jiného baptistického kněze, aby si zajistil
jeho pomoc. Znal jsem ho jako jednoho z těch, kteří nejvíc přetahovali konvertity. Přišel a začal
kázat a vyučovat o křtu. Procházeli město všemi směry a hledali konvertity; a kdykoli našli někoho,
kdo se k nim připojil, uspořádali procesí a se zpěvem šli k vodě a pokřtili ho. To brzy tak zarmoutilo
církev presbytariánů, že to zničilo jejich ducha modlitby a víry a práce se zastavila. Po šest týdnů
nedošlo ani k jednomu obrácení. Všichni, svatí i hříšníci, diskutovali o otázce křtu.
Ve vesnici byl značný počet mužů, a někteří z nich významní, kteří byli pod silným usvědčením
a zdáli se být blízko obrácení, ale byli zcela odvedeni touto diskusí o křtu; a opravdu, zdálo se, že je
to všeobecný jev. Všichni mohli vidět, že probuzení se zastavilo; a že baptisté, i když se od počátku
stavěli  proti  probuzení,  usilovali,  aby se všichni  konvertité  připojili  k jejich  církvi.  Nicméně si
myslím, že většina z obrácených se nenechala přesvědčit,  aby se ponořili, přestože jsme jim nic
proti tomu neříkali.
Nakonec jsem v neděli řekl lidem: „Vidíte, jak to je – že práce na obrácení je přerušena. Nevíme, že
by  došlo  k obrácení  po  dobu  šesti  týdnů,  a znáte  důvod.“  Neřekl  jsem  jim  vůbec,  jak  pastor
baptistické  církve  porušil  své  slovo,  ani  jsem se  o tom nezmínil,  neboť  jsem věděl,  že  by  to
nepřineslo nic dobrého, ale mnoho škody, kdybych lidem sdělil,  že takový vývoj je jeho vinou.
Místo toho jsem jim řekl: „Teď v neděli nechci kázat na toto téma, ale když přijdete ve středu
odpoledne v jednu hodinu, a přinesete své Bible a tužky na označení pasáží, budu vám číst všechna
místa v Bibli, která se týkají způsobu křtu, a předložím postoje našich baptistických bratří k těmto
místům, nakolik jim rozumím, společně se svými postoji,  a budete  moci  sami  posoudit,  kde  je
pravda.“
Když přišla středa, dům byl přeplněný. Viděl jsem tam docela hodně baptistických bratrů. Začal
jsem číst nejprve ve Starém zákoně, a pak v Novém, všechna místa, která se zmiňují o způsobu
křtu, nakolik jsem věděl. Podal jsem pohledy baptistů na tyto texty a důvody pro jejich názory. Pak
jsem řekl své vlastní názory a své důvody pro ně. Viděl jsem, že dojem byl výrazný a dobrý, a že
žádný špatný duch nepřevažoval; a lidé se zdáli uspokojeni, pokud jde o způsob křtu. Baptističtí
bratří, pokud vím, byli docela spokojeni, že jsem uvedl jejich názory čestně, a tak silně, jako by to
udělali oni sami, a také jejich důvody pro ně. 
Než jsem rozpustil shromáždění, řekl jsem: „Pokud přijdete zítra, ve stejnou dobu, v jednu hodinu,
přečtu  vám všechny pasáže  v Bibli,  které  se  týkají  předmětu  křtu,  a budu  pokračovat  stejným
směrem jako dnes.“ Druhý den byl dům přeplněný ještě více než den předtím, pokud to bylo možné.
Byla přítomna řada hlavních baptistických bratří; zpozoroval jsem staršího, který velmi přetahoval
obrácené, jak sedí ve sboru.
Po úvodních službách jsem vstal a zahájil své čtení. V té chvíli starší vstal a řekl: „Pane Finney,
mám schůzku,  a nemůžu  zůstat,  abych  poslouchal  vaše  čtení.  Ale  rád  bych  se  dozvěděl,  kam
směřujete.“ Odpověděl jsem mu: „Pane, mám před sebou malou kostru, kde cituji všechny pasáže,
které  budu  číst,  a poznámky k pořadí,  ve  kterém budu  diskutovat  toto  téma.  Můžete  mít  tuto
osnovu, jestli chcete, a reagovat na ni.“ On pak odešel, jak jsem předpokládal, na svoji schůzku.
Pak jsem probíral  smlouvu s Abrahamem a četl  všechno ve Starém zákoně, co přímo souviselo
s otázkou vztahu rodin a dětí k této smlouvě. Podal jsem baptistický pohled na pasáže, které jsem
četl, spolu se svým vlastním pohledem, a důvody obou stran, jak jsem to dělal den předtím. Pak
jsem vzal Nový zákon, a prošel v něm všechna místa k tomuto tématu. Lidé roztávali a slzy jim



tekly,  když  jsem  vykládal  smlouvu  jako  takovou,  kterou  Bůh  stále  ještě  dělá  s rodiči  a jejich
domem. Sbor byl hodně pohnut.
Těsně předtím, než jsem skončil,  jáhen presbyteriánské církve měl  příležitost  jít  ven,  s dítětem,
které sedělo s ním během dlouhého shromáždění. Později mi řekl, že když přišel do předsálí kostela,
našel starého staršího, jak tam sedí s pootevřenými dveřmi, poslouchá, co říkám, a je celý v slzách.
Když jsem skončil, lidé se tlačili kolem mě ze všech stran, a se slzami mi děkovali za tak úplné
a uspokojivé vysvětlení tohoto tématu. Měl bych říct, že shromáždění se zúčastnili nejen členové
církve, ale lidé z celé obce. Otázka byla rozumně vyřešena a lidé o tom brzy přestali mluvit. Během
několika dnů se duch modlitby vrátil a probuzení znovu pokračovalo s velkou mocí. Nedlouho poté
byly vykonány obřady (křty) a velký počet obrácených se připojil k církvi.
Jak jsem již naznačil, byl jsem hostem pana S---. Měl velmi zajímavou rodinu. On a jeho žena,
které každý říkal „teta Lucy“,  neměli  vlastní děti;  ale čas od času, když po tom ve svém srdci
zatoužili, adoptovali děti, jedno za druhým, až jich bylo deset; byly si věkem blízké, takže v té době
rodinu tvořili on, jeho žena „teta Lucy“ a deset mladých lidí,  přibližně rovnoměrně rozdělených
mladých  mužů  a mladých  žen.  Všichni  byli  brzy  obráceni  a jejich  konverze  byly  velmi
pozoruhodné. Byli to jasně obrácení a velmi inteligentní mladí lidé; nikdy jsem neviděl šťastnější
a krásnější rodinu, než byli oni, když byli všichni obráceni.
Ale teta Lucy byla obrácena za jiných okolností, kdy nebylo probuzení, a nikdy předtím neviděla
svěžest,  sílu a radost obrácených v silném probuzení. Jejich víra a láska, jejich radost a pokoj ji
zcela vyvedly z míry. Začala si myslet, že nikdy nebyla obrácena; a ačkoli byla sama srdcem i duší
vydána podpoře této práce, přesto, přímo uprostřed ní, upadla do zoufalství, navzdory všemu, co
jsme mohli říct nebo udělat. Došla k závěru, že nikdy nebyla obrácena, a samozřejmě, že ani nikdy
být nemůže.
To přineslo do rodiny velkou bolest a obavy. Její manžel si myslel, že se pomate. Mladí lidé, kteří ji
všichni považovali za svoji matku, měli o ni velkou starost; a skutečně dům byl uvržen do smutku.
Pan S--- věnoval svůj čas, aby s ní rozmlouval a modlil se s ní, a pokusil se oživit její víru. Měl
jsem  s ní  několik  rozhovorů,  ale  v tom  velkém  světle,  které  zářilo  kolem  ní  skrze  zkušenost
mladých lidí,  jimž denně naslouchala, se nenechala přesvědčit,  že je obrácená, ani že by někdy
mohla být.
Tento stav věcí pokračoval den za dnem, až jsem si sám začal myslet, že se pomine. Ulice, ve které
žili, byla hustě obydlená, téměř vesnice, tři míle dlouhá. Práce se rozšířila touto ulicí, až tam zůstala
jen jedna neobrácená osoba. Byl to mladý muž, jménem B--- H---, který zuřivě vzdoroval této práci.
Téměř všichni sousedé se vydali modlitbám za tohoto mladého muže a o jeho případu téměř všichni
mluvili.
Jednou jsem přišel a našel tetu Lucy, jak je velmi ustaraná o tohoto B--- H---. „Ach drahý,“ řekla,
„co se s ním stane? Co, pane S---? Určitě ztratí svou duši. Co se s ním stane?“ Zdálo se, že trpí
největší bolestí, aby mladík neztratil svou duši. Poslouchal jsem ji několik okamžiků, pak se na ni
vážně podíval a řekl: „Teto Lucy, když ty a B--- H--- zemřete, Bůh bude muset udělat v pekle zvlášť
oddělení, a dá ti místnost jen pro tebe.“ Ona otevřela velké modré oči a podívala se na mě káravým
pohledem. „Proč, pane Finney?“ „Přesně tak,“ řekl jsem. „Myslíš, že Bůh se proviní něčím tak
nevhodným, že dá tebe a B--- H--- na stejné místo? On soptí proti Bohu; a ty jsi téměř šílená z těch
nadávek, které vypouští proti Bohu, a bojíš se, že jde do pekla. Jak si můžeš myslet, že by se dvě
takové  osoby,  tak  protichůdných  stavů mysli,  dostaly  na  stejné  místo?“  Klidně  jsem snesl  její
káravý pohled a podíval se jí pevně do očí. Za několik okamžiků se její rysy uvolnily a usmála se,
poprvé za mnoho dní. „Je to prostě tak, drahá,“ řekl pan S---, „právě tak. Jak můžete ty a B--- H---
jít na stejné místo?“
Zasmála se a řekla: „Nemůžeme.“ Od té chvíle její zoufalství zmizelo a rozzářila se a byla stejně
šťastná, jako mladí konvertité. Později byl obrácen také B--- H---.
Tři čtvrtě míle od pana S--- bydlel pan M---, který byl silný universalista a po značně dlouhou dobu
se vyhýbal našemu setkávání. Jednou ráno otec Nash, který byl v té době se mnou u pana S---, vstal
velmi brzy ráno, jak bylo jeho zvykem, a odešel do malého hájku vedle cesty,  aby se o samotě
modlil.  Bylo to před východem slunce a bratr Nash, jako obvykle, se velmi zabral do modlitby.



Bylo to jedno z těch jasných rán, kdy je možné slyšet zvuky na velkou vzdálenost. Pan M--- byl
vzhůru,  vyšel  ze dveří  v tu  časnou hodinu a uslyšel  hlas  modlitby.  Naslouchal,  a mohl  zřetelně
slyšet hlas otce Nashe. Věděl, že je to modlitba, jak později říkal, i když nedokázal rozlišit mnoho,
co bylo řečeno. Řekl však, že věděl, co to je, a kdo to je. A to zabodlo šíp do jeho srdce. Řekl, že to
v něm vyvolalo pocit reality náboženství, jaký nikdy předtím nezažil. Šíp byl upevněn. Nenacházel
žádnou úlevu, dokud ji nenašel ve víře v Ježíše.
Neznám počet těch, kteří byli obráceni v tomto probuzení. Bylo to velké farmářské město, osídlené
majetnými obyvateli. Jsem si jistý, že velká většina z nich se v tomto probuzení obrátila ke Kristu.
Nebyl jsem na tom místě po mnoho let. Ale často jsem odtud slýchal zprávy a vždy jsem viděl, že
náboženství je tam ve velmi zdravém stavu a nikdy už tam neměli nic takového, jako byla diskuse
o křtu.
Doktríny, které jsem kázal na podporu tohoto probuzení, byly stejné, jaké jsem kázal všude. Úplná
morální,  volní  zkaženost  neobrozeného člověka;  nutnost  radikální  změny srdce  prostřednictvím
pravdy,  působením Ducha  Svatého;  božství  a lidství  našeho  Pána  Ježíše  Krista;  jeho  zástupné
smíření, které naplňuje potřeby celého lidstva; dar, božství a působení Ducha Svatého: pokání, víra,
ospravedlnění z víry, posvěcení skrze víru; přetrvávání ve svatosti jako podmínka spásy; opravdu
všechny významné nauky evangelia byly vysloveny a vyloženy s takovou jasností, ostrostí a silou,
jak jen to bylo pro mě vůbec možné za daných okolností.  Panoval úžasný duch modlitby; a po
diskusi  o křtu  zavládl  duch svornosti  a zájmu o druhé,  bratrské  lásky a křesťanského  přátelství.
Nakonec jsem nikdy neměl příležitost pokárat opozici baptistických bratří veřejně. Při mém čtení na
téma křtu mi Pán umožnil zůstat v takovém duchu, že nezačal žádný spor a neprosadil se žádný
kontroverzní duch. Diskuse nepřinesla žádný zlý výsledek, ale velké dobro, a nakolik jsem mohl
vidět, jen dobro.

Kapitola XI.
PROBUZENÍ V DE KALBU

Z  Gouverneuru  jsem šel  do  De  Kalbu,  jiné  vsi  asi  šestnáct  mil  ještě  dál  na  sever.  Byla  zde
presbyteriánská církev a kněz; ale církev byla malá a zdálo se, že kněz nemá velký vliv na lidi.
Nicméně si myslím, že to byl rozhodně dobrý muž. Začal jsem pořádat shromáždění v různých
částech De Kalbu. Vesnice byla malá a lidé byli velice rozptýlení. Osídlení bylo nové a cesty byly
nové a špatné. Ale probuzení začalo okamžitě a na to, jak byli obyvatelé rozptýlení, šlo kupředu
s velkou mocí.
Před  několika  lety  zde  došlo  k probuzení,  na  kterém pracovali  metodisté.  Provázel  ho  značný
rozruch; došlo k mnoha případům toho, čemu metodisté říkají „padání pod mocí Boží.“ Tomu se
presbyteriáni bránili a vyvolalo to špatné vztahy mezi metodisty a presbyteriány; metodisté obvinili
presbyteriány z toho, že odporují probuzení kvůli těmto případům padání. Jak jsem brzy poznal,
bylo v tom hodně pravdy a presbyteriáni byli rozhodně v omylu.
Nekázal jsem dlouho, když jednou večer, právě na konci mého kázání, jsem si všiml muže, který
spadl ze svého sedadla u dveří; lidé se shromáždili kolem něj, aby se o něj postarali. Z toho, co jsem
viděl,  jsem  byl  přesvědčen,  že  se  jedná  o případ  padání  pod  Boží  moci,  jak  by  se  vyjádřili
metodisté, a předpokládal jsem, že muž je metodista. Musím říci, že jsem měl trochu strach, že by
se mohl opakovat stav rozdělení a odcizení, který předtím existoval. Ale když jsem se vyptával,
dozvěděl jsem se, že to byl jeden z hlavních členů presbyteriánské církve,  kdo spadnul.  A bylo
pozoruhodné,  že  během  tohoto  probuzení  došlo  k několika  případům  tohoto  druhu  mezi
presbyteriány a k žádnému mezi metodisty. To vedlo k takovému vyznávání a vysvětlování mezi
členy různých církví, že to zajistilo stav velké srdečnosti a dobrého pocitu mezi nimi.
Zatímco  jsem  pracoval  v De  Kalbu,  seznámil  jsem  se  s panem  F---  z Ogdensburghu.  Uslyšel
o probuzení v De Kalbu a přišel z Ogdensburghu, asi šestnáct mil vzdáleného, aby je uviděl. Byl
bohatý  a velmi  dobročinný.  Navrhl,  že  mě  zaměstná  jako  svého  misionáře,  abych  pracoval
v městech  v celém tomto  kraji,  a že  mi  bude platit  plat.  Odmítl  jsem ale  slíbit,  že  budu kázat



v nějakém konkrétním místě nebo omezím svoji práci mezi nějak dané linie.
Pan F--- se mnou strávil několik dní, navštěvoval dům od domu a zúčastnil se našich setkání. Byl
vzdělaný ve Philadelphii, ve staré škole presbyteriánů, a sám byl starším v presbyteriánské církvi
v Ogdensburghu.  Než  odešel,  zanechal  pro  mě  dopis,  obsahující  tři  desetidolarové  bankovky.
O několik dní později přišel znovu, pobyl dva nebo tři dny, navštěvoval naše setkání, a stal se velmi
zaujatý  touto  prací.  Když  odešel,  nechal  mi  další  dopis,  který  obsahoval,  stejně jako dříve,  tři
desetidolarové bankovky. Tak jsem se stal vlastníkem šedesáti dolarů, za které jsem okamžitě koupil
malý vůz. Do té doby, i když jsem měl koně, neměl jsem žádný vůz a moje mladá žena a já jsme se
hodně nachodili pěšky na shromáždění.
Probuzení  mělo velmi  silný vliv  na církev v tomto místě;  mezi  jinými  jeden ze starších sboru,
jménem B---, byl úplně zlomen a stal se zcela jiným člověkem. Dopad na veřejnost se prohluboval
ze dne na den.
Jednou v sobotu, těsně před večerem, německý obchodní krejčí z Ogdensburghu, jménem F---, mi
volal a informoval mě, že advokát F--- ho poslal z Ogdensburghu, aby vzal moje míry na oblek.
Potřeboval  jsem oblečení  a nedlouho předtím jsem jednou řekl  Pánu,  že  moje oblečení  je  dost
ošumělé; ale už jsem se k tomu nevrátil. Pan F--- to nicméně zpozoroval a poslal tohoto muže, který
byl římský katolík, aby vzal moje míry. Zeptal jsem se ho, jestli by nezůstal přes neděli a nevzal
moje míry v pondělí ráno. Řekl jsem: „Je příliš pozdě na to, abyste se vrátil ještě teď v noci; když
vám umožním vzít moje míry dnes, půjdete domů zítra.“ Připustil, že očekával, že to tak bude. Řekl
jsem: „Teď mě neměřte. Zůstaňte do pondělního rána a míry na oblek mi změříte pak.“ Zůstal.
To samé odpoledne přijeli i jiní z Ogdensburghu, mezi nimi starší S---, který byl starším bratrem ve
stejné církvi s panem F---. Syn pana S---, neobrácený mladý muž, přijel s ním.
Starší S--- se zúčastnil setkání v dopoledních hodinách, a při přestávce ho pozval starší B--- k sobě
domů dát si nějaké občerstvení. Starší B--- byl plný Ducha svatého; na cestě domů kázal staršímu
S---, který byl v té době velmi vlažný v náboženství. Starší S--- byl velice zasažen jeho slovy.
Brzy poté, co vstoupili do domu, stůl byl rozšířen a byli vyzváni, aby usedli a vzali si občerstvení.
Když usedali ke stolu, starší S--- řekl staršímu B---: „Jak jsi dostal toto požehnání?“ Starší B---
odpověděl: „Přestal jsem lhát Bohu. Po celý můj křesťanský život jsem se přetvařoval a prosil Boha
o věci, které jsem vlastně nechtěl; tak to šlo dál, modlil jsem se, jak se ostatní lidé modlili, a  často
jsem byl neupřímný a opravdu lhal Bohu.“ Pokračoval: „Jakmile jsem se rozhodl, že nikdy Bohu
v modlitbě neřeknu, co nemyslím vážně,  Bůh mi odpověděl; Duch sestoupil  a byl jsem naplněn
Duchem svatým.“
V tu chvíli pan S---, který ještě nezačal jíst, odstrčil židli od stolu, padl na kolena a začal vyznávat,
jak lhal Bohu, jak byl pokrytecký ve svých modlitbách, stejně jako v životě. Duch svatý na něj
okamžitě sestoupil a naplnil ho tak vrchovatě, jak jen dokázal přijmout.
V  odpoledních  hodinách  se  lidé  shromáždili  k uctívání,  a já  jsem  stál  za  kazatelnou  a četl
chvalozpěv.  Slyšel  jsem,  že  někdo  mluví  velmi  hlasitě  a blíží  se  k domu;  dveře  a okna  byly
otevřené. Vzápětí vešli dva muži. Staršího B--- jsem znal, ten druhý muž byl cizinec. Jakmile vešel
do dveří, podíval se na mě, přišel přímo ke kazatelně a vzal mě do náruče: „Bůh ti žehnej!“ řekl,
„Bůh ti žehnej!“ Pak začal mluvit a řekl mě i shromáždění, co Pán právě udělal pro jeho duši.
Jeho vzezření celé zářilo; jeho vzhled se tak změnil, že ti, kdo ho znali, byli tou změnou naprosto
ohromeni. Jeho syn, který nevěděl o této změně svého otce, když ho uviděl a uslyšel, vstal a spěchal
ven  z kostela.  Jeho otec  zvolal:  „Neodcházej  z domu,  můj  synu,  neboť  jsem tě  nikdy předtím
nemiloval.“ Dál mluvil a síla, se kterou mluvil,  byla naprosto udivující.  Lidé roztávali na všech
stranách a jeho syn se zlomil téměř okamžitě.
Velmi brzy římskokatolický krejčí, pan F---, vstal a řekl: „Musím vám říct, co Pán udělal pro mou
duši. Byl jsem vychován jako římský katolík a nikdy jsem se neodvážil číst Bibli. Bylo mi řečeno,
že kdybych to udělal, ďábel by odnesl moje tělo. Někdy, když jsem se odvážil podívat se do ní, se
zdálo, že se mi ďábel dívá přes rameno a přišel mě odnést. Ale vidím, že to všechno je klam.“
Pokračoval a říkal, co Pán udělal pro něj, právě tam na tom místě, jak mu Pán ukázal cestu spásy
skrze Ježíše Krista. Každému bylo zřejmé, že je obrácený.
To udělalo velký dojem na shromáždění. Nemohl jsem kázat. Celé shromáždění nabralo směr, jaký



mu dal Pán. Seděl jsem klidně a viděl spasení Boží. Celé to odpoledne se obrácení násobila v každé
části sboru. Jak lidé vstávali jeden za druhým a říkali, co Pán udělal a dělá pro jejich duše, dojem
narůstal; tak spontánní působení Svatého Ducha, usvědčování a obracení hříšníků, jsem sotva kdy
viděl.
Druhý den se starší S---  vrátil  do Ogdensburghu. Po cestě vykonal mnoho návštěv,  rozmlouval
a modlil se s mnoha rodinami; tak se probuzení rozšířilo do Ogdensburghu.
Na začátku října se synod, ke kterému jsem patřil, setkal v Utice. Vzal jsem svou ženu a jeli jsme
dolů do Uticy, abych se zúčastnil synodu a navštívil rodinu otce, která bydlela blízko odtud.
Pan Gale, můj teologický učitel, opustil Adams nedlouho poté, co jsem odtud odjel já, a usadil se na
farmě v obci Western v okrese Oneida, kde se snažil obnovit své zdraví, a byl zaměstnán výukou
několika mladých mužů, kteří se připravovali ke kázání evangelia. Strávil jsem pár dní na synodu
v Utice a pak jsem se vydal do oblasti svého dřívějšího působení v okrese St. Lawrence.
Neujeli  jsme ani  tucet  mil,  když jsme se  setkali  s panem Galem,  který  byl  na  cestě  do  Uticy.
Vyskočil z vozu a řekl: „Bůh ti žehnej, bratře Finney! Jedu dolů na synod, abych tě uviděl. Musíš jet
se mnou domů, nemůžeš odmítnout. Nevěřím, že jsem kdy byl obrácen. Napsal jsem do Adamsu,
kde jsem věděl, že tě dopis může zastihnout, protože chci otevřeně naslouchat tvým názorům na
tuto záležitost.“ Byl tak neodbytný, že jsem souhlasil, a okamžitě jsme jeli do Westernu.
Když  přemýšlím  nad  tím,  co  jsem  řekl  o náboženském  probuzení  v okresech  Jefferson  a St.
Lawrence,  nejsem si  zcela  jist,  jestli  jsem položil  takový  důraz,  jak  jsem zamýšlel,  na  zjevné
působení Ducha svatého v těchto probuzeních. Kéž by to bylo zřetelně srozumitelné, ve všem, co
budu říkat, v mém vyprávění o probuzení, kterého jsem svědkem, že jsem vždycky ve své vlastní
mysli  i v  jednání  kladl  největší  důraz  na  tento  fakt,  který  je  základní,  řídící,  dávající  účinnost
prostředkům a bez něhož by nic nebylo dosaženo.
Řekl jsem více než jednou, že duch modlitby, který převládal v těchto probuzeních, byl jejich velmi
význačný  rys.  Bylo  to  běžné  pro  mladé  obrácené  lidi,  že  byli  velmi  nasazeni  v modlitbách,
v některých případech natolik,  že byli  nuceni se modlit  za obrácení duší  kolem nich celé  noci,
dokud jejich tělesná síla nebyla zcela vyčerpána.
Duch svatý dával velký tlak do myslí křesťanů; zdálo se, že na sobě nesou břemeno nesmrtelných
duší. Projevovali největší vážnost mysli a největší ostražitost ve všech svých slovech a činech. Bylo
to velmi časté najít křesťany, kdykoliv se setkali na jakémkoliv místě, že místo konverzace padli na
kolena v modlitbě.
Nejenom že se velmi rozmnožila modlitební setkání a měla plnou účast, nejenom že byla velká
vážnost na těchto schůzkách, ale byl tam i mocný duch skryté modlitby. Křesťané se modlili hodně,
mnoho z nich  trávilo  mnoho hodin  v osobní  modlitbě.  Byly také  případy,  že  dva  nebo více  se
chopili zaslíbení „Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim
to  učiní.“  Vzali  si  některou konkrétní  osobu za  předmět  modlitby a bylo úžasné,  do jaké míry
vítězili. Odpovědi na modlitby se tak zjevně množily na všech stranách, že nikdo nemohl uniknout
přesvědčení, že Bůh každý den a každou hodinu odpovídá na modlitby.
Když  nastalo  cokoli,  co  hrozilo  kazit  práci,  jestli  začal  vyrůstat  nějaký  kořen  hořkosti,  nebo
jakékoliv tendence k fanatismu nebo zmatku, křesťané vyhlásili poplach a oddali se modlitbám, aby
Bůh řídil a kontroloval všechny věci; a bylo překvapující vidět, do jaké míry a jakým způsobem
Bůh v odpověď na modlitby odstranil překážky z cesty.
S ohledem na mé vlastní zkušenosti musím říct, že pokud jsem neměl ducha modlitby, nemohl jsem
dělat nic. Pokud jsem jen na jeden den nebo hodinu ztratil ducha milosti a proseb, zjistil jsem, že
nejsem schopen kázat s mocí a účinnosti, nebo získávat duše v osobním rozhovoru. V tomto ohledu
je moje zkušenost taková, že to takto bylo vždy.
Několik týdnů předtím, než jsem opustil De Kalb, abych jel na synod, byl jsem velmi silně nasazen
v modlitbě a měl jsem zkušenost, která byla pro mě poněkud nová. Přistihl jsem se tak moc zaujat
a tak přemožen vahou nesmrtelných duší, že jsem byl nucen se modlit bez přestání.
Některé z mých zkušeností mě skutečně vyburcovaly. Někdy na mě přišel duch neodbytnosti, kdy
jsem říkal Bohu, že slíbil odpovědět na modlitbu, a já nemohu být a nebudu odmítnut. Cítil jsem
takovou  jistotu,  že  mě  slyší,  a že  je  tak  věrný  svým slibům a sobě  samému,  že  se  ukazovalo



nemožné, že by neslyšel a neodpověděl. Často jsem zjistil, že mu říkám: „Doufám, že si nemyslíš,
že mohu být odmítnut. Přicházím se tvými věrnými sliby v ruce a nemohu být odmítnut.“ Nemohu
říct, jak absurdní se mi zdála nevěra a jak jisté to bylo v mé mysli, že Bůh odpoví na modlitby, ty
modlitby, které jsem den za dnem a hodinu za hodinou předkládal v takové agónii a víře. Neměl
jsem představu, jak bude vypadat odpověď, v jakém místě přijde a v jakém čase. Můj dojem byl, že
odpověď je blízko, dokonce ve dveřích, a cítil jsem se sám posílen v božském životě, zapojen do
mocného  konfliktu  se  silami  temna,  a očekával  jsem,  že  brzy uvidím mnohem mocnější  vylití
Ducha Božího v této nové oblasti, kde jsem pracoval.

Kapitola XII.
PROBUZENÍ VE WESTERNU

Mluvil jsem o svém odbočení do Westernu, když jsem se vracel ze synodu v Utice. Na tomto místě
začala série probuzení,  později  nazvaná Westernská probuzení.  Pokud vím, tato probuzení hned
přitahovala pozornost, vzbudila opozici některých prominentních kněží na východě a zvedla volání
po Nových opatřeních.
Církve v tomto regionu byly většinou presbyteriánské. V okrese byli tři kongregační kněží, kteří si
říkali Oneidské sdružení, a v té době publikovali pamflet proti těmto probuzením. Tolik jsme věděli;
ale  pamflet  neměl  na  veřejnosti  žádný  ohlas,  který  bychom  zaznamenali,  a žádné  veřejné
pozornosti, pokud je mi známo, se mu nikdy nedostalo. Mysleli jsme, že je pravděpodobné, že toto
sdružení má co do činění s opozicí, který se zvedla na východě. Její vůdce, reverend William R.
Weeks, jak bylo dobře známo, přijal a šířil podivnou nauku Dr. Emmonse, a důrazně trval na tom,
co  nazýval  Systém  božské  účinnosti.  Jeho  svérázné  názory  na  toto  téma  ho  přirozeně  vedly
k podezřívavosti vůči všemu, co neodpovídalo jeho názorům, v kázání i v prostředcích použitých na
podporu probuzení. Zdálo se, že má jen malou nebo vůbec žádnou důvěru v obrácení, které lidi
nepřivedlo k přijetí jeho názorů na božskou účinnost a božskou suverenitu; a protože ti z nás, kteří
pracovali v těchto probuzeních, neměli žádné pochopení pro jeho názory, bylo velmi přirozené, že
měl jen malou důvěru v pravost těchto probuzení. Ale nikdy jsme nepředpokládali, že celá opozice
mohla vzniknout z prohlášení, učiněných některým z členů tohoto sdružení.
Neudělali jsme žádné veřejné odpovědi na dopisy, které si našly cestu do tisku, ani na cokoliv, co
bylo zveřejněno proti probuzení. Ti z nás, kteří jsme byli do nich zapojeni, jsme měli ruce příliš
plné práce a naše srdce příliš plná, než abychom se od toho odvrátili a odpovídali na dopisy, nebo
zprávy, nebo publikace, které tak zjevně zkreslovaly charakter tohoto díla.
Skutečnost, že v té době nepřicházely žádné odpovědi, zanechala veřejnost, která byla vně oblasti
samotných  probuzení  nebo  tam,  kde  nebyla  známá  fakta,  bez  pochopení  charakteru  těchto
probuzení. Vzniklo tolik nedorozumění, že bylo běžné u dobrých lidí, když mluvili o probuzeních,
že předpokládali, že i když byly jako celek obnovou náboženství, byly vedeny tak, že se v nich
projevovaly velké zmatky a v jejich výsledcích bylo hodně politováníhodného.
Všechno  to  je  úplný  omyl.  Musím  popsat  tak  poctivě,  jak  mohu,  povahu  těchto  probuzení,
prostředky, které byly použity k jejich podpoře, a odhalit podle svých nejlepších schopností jejich
skutečný  charakter  a výsledky.  Vím  dobře,  že  existují  zástupy  žijících  svědků,  kteří  mohou
dosvědčit pravdivost toho, co říkám, nebo pokud se v něčem mýlím, mohou mě opravit.
Teď se zaměřím na Western Oneida County, kde tato probuzení začala. Řekl jsem, že pan Gale se
usadil na farmě ve Westernu; zaměstnával mladé muže, kteří pomáhali obhospodařovat farmu, byl
zapojený do jejich výuky a snažil se získat zpět své zdraví. Šel jsem přímo do jeho domu a po dobu
několika týdnů jsem byl jeho hostem. Přijeli jsme tam, myslím, ve čtvrtek, a to odpoledne se tam
konalo modlitební setkání ve školní budově, v blízkosti kostela. Církev neměla stálého kněze a pan
Gale nebyl schopen kázat; opravdu tam nepřišel kázat, ale pouze kvůli svému zdraví. Věřím, že
v presbyteriánské církvi původně měli kněze a až nějakou dobu předtím, než jsem přijel, byli úplně
bez  kázání.  V církvi  byli  tři  starší  a několik  členů;  ale  církev  byla  velmi  malá  a náboženství
upadalo. Zdálo se, že mezi křesťany není žádný život, ani odvaha nebo podnikavost, a nic nedělají



pro obrácení hříšníků, nebo pro posvěcení církve.
Odpoledne mě pan Gale pozval na modlitební shromáždění a já jsem šel. Požádali mě, abych se ujal
vedení schůzky; ale já jsem odmítl; očekával jsem, že tam budu jen to odpoledne, a  chtěl jsem spíše
slyšet je, jak se modlí a mluví, než abych se sám zapojil do shromáždění. Setkání zahájil jeden ze
starších, který přečetl kapitolu v Bibli a pak píseň, kterou zazpívali. Potom se dlouze modlil, nebo
to spíše bylo nabádání, nebo vypravování, těžko říct, jak to nazvat. Řekl Pánu, kolik let dodržují
modlitební  setkání  jednou  týdně,  a nemají  žádnou  odpověď  na  své  modlitby.  Pronášel  takové
výroky a vyznání,  že  mě to velmi  šokovalo.  Když skončil,  další  starší  navázal  na stejné téma.
Přečetl píseň a po zpěvu se zabral do dlouhé modlitby, ve které se pohyboval na téměř stejném
základě a říkal výroky, jako by zapomněl na toho prvního. Pak následoval třetí starší a zase stejný
výkon. V té chvíli už jsem mohl říct spolu s Pavlem, že můj duch se ve mně bouřil. Dostali se až
k závěru a chystali se rozpustit shromáždění. Ale jeden ze starších se mě zeptal, jestli bych nechtěl
něco poznamenat, než se rozejdou. Vstal jsem a vzal jsem si jako téma jejich výroky a vyznávání;
zdálo se mi v té chvíli, že Bůh mě inspiruje, abych jim ukázal, jak hrozné věci se v tom dají najít.
Když jsem vstal, neměl jsem tušení, co bych měl říci; ale Duch Boží přišel na mě, a vzal jsem si
jejich modlitby, prohlášení a vyznání, a rozebíral jsem je. Předložil jsem jim to a zeptal se, jestli
chápou, že jejich modlitební setkání bylo falešné modlitební setkání – zda se sešli přímo proto, aby
zesměšňovali Boha, když naznačují, že vina za všechno, co se stalo během celé doby, padá na jeho
suverenitu?
Zpočátku  jsem  pozoroval,  že  všichni  vypadají  rozzlobeně.  Někteří  z nich  později  řekli,  že  se
chystali vstát a odejít. Ale já jsem dál pokračoval a mluvil o jejich modlitbách a vyznávání, až se
jeden ze  starších,  který  byl  mezi  nimi  hlavní  a zahájil  shromáždění,  rozplakal  a zvolal:  „Bratře
Finney, je to všechno pravda!“ Padl na kolena a plakal nahlas. To byl signál pro celkové zlomení.
Všichni muži i ženy šli dolů na kolena. Pravděpodobně tam nebylo přítomných více než tucet lidí,
ale byli to vedoucí členové v církvi. Všichni plakali, vyznávali, a jejich srdce byla zlomená před
Bohem. Tato scéna pokračovala asi po dobu jedné hodiny; hlubšího zlomení a vyznávání jsem byl
málokdy svědkem.
Jakmile se trochu zotavili, prosili mě, abych zůstal a kázal jim v neděli. Považoval jsem to za hlas
Pána  a souhlasil  jsem.  To  bylo  ve  čtvrtek  v noci.  V pátek  byla  moje  mysl  velmi  zneklidněná.
Častokrát jsem odešel do kostela, abych se vskrytu modlil, a mocně jsem se držel Boha. Zpráva se
roznesla a v neděli byl kostel plný posluchačů. Kázal jsem celý den a Bůh sestoupil na lidi s velkou
mocí. Na všech se projevovalo, že dílo milosti začalo. Během týdne jsem kázal v různých částech
města, ve školách a ve středu města, a práce rostla den za dnem.
Mezitím byla moje mysl velmi zaměstnána modlitbami; zjistil jsem, že duch modlitby převládl, a to
zvláště  mezi  ženami  v církvi.  Paní  B---  a paní  H---,  manželky  dvou  starších  sboru,  se  téměř
okamžitě,  jak  jsem zjistil,  silně  vydaly modlitbě.  Každá  z nich  měla  v rodině  neobrácené  děti;
setrvávaly v modlitbách s vážností, která slibovala, že jejich rodiny musí být obráceny. Paní H---
však byla žena velmi slabého zdraví a nevycházela ven, na žádné setkání, po dlouhou dobu. Ale
protože bylo ten den příjemné počasí,  byla  při  modlitebním shromáždění,  které jsem zmiňoval,
a zdálo se, že tam dostala inspiraci a vzala si ji s sebou domů.
Bylo to, myslím, následující týden, kdy jsem navštívil pana H--- a našel ho bledého a rozrušeného.
Řekl  mi:  „Bratře  Finney,  myslím,  že  moje  žena  zemře.  Její  mysl  je  tak  rozrušená,  že  nemůže
odpočívat ve dne ani v noci, a odevzdala se úplně modlitbě. Byla celé dopoledne ve svém pokoji,
sténá  a bojuje  na  modlitbách;  mám  strach,  že  to  bude  nad  její  síly.“  Když  slyšela  můj  hlas
v obývacím pokoji, vyšla ze své ložnice, a na její tváři byla nebeská záře. Její tvář byla rozjasněná
nadějí a radosti, které byly přímo z nebe. Zvolala: „Bratře Finney, Pán přišel! Toto dílo se rozšíří na
celý tento region! Je nad námi oblak milosrdenství a my uvidíme takové dílo milosti, jaké jsme ještě
nikdy neviděli.“ Její manžel vypadal překvapeně,  zmateně,  a nevěděl,  co říct.  Bylo to pro něho
nové, ale ne pro mě. Byl jsem již dříve svědkem takových scén a věřil jsem, že modlitby zvítězily;
cítil jsem jistotu ve svém srdci.
Práce pokračovala, šířila se a vítězila, až se začaly objevovat nepochybné známky, že mě Duch Boží
vede na jiné místo. Vzdálenost k domovu byla, myslím, devět mil. Asi v polovině cesty byla malá



vesnice,  zvaná  Elmer's  Hill.  Byla  tam  velká  školní  budova,  kde  jsem  každý  týden  pořádal
přednášky;  brzy  se  stalo  zjevné,  že  se  práce  šíří  ve  směru  na  Rome  a Uticu.  Asi  tři  míle
severovýchodně od Rome byla osada zvaná Wrightova. Mnoho lidí z Rome a z Wrightovy osady
přicházelo na shromáždění v Elmer's Hill a práce mezi nimi brzy začala mít účinek.
Ale musím ještě uvést několik událostí, ke kterým došlo během probuzení ve Westernu. Paní B---,
o které jsem se již zmínil, měla velkou rodinu s neobrácenými dětmi. Jeden ze synů byl, myslím,
vyznávající  křesťan  a žil  v Utice;  zbytek  rodiny byl  doma.  Byla  to  velmi  milá  rodina;  zvláště
nejstarší dcera byla zjevně rodinou považována za téměř dokonalou. Několikrát jsem s ní mluvil,
ale  zjistil  jsem,  že  rodina  je  tak  choulostivá  na  její  pocity,  že  jsem  ji  nedokázal  zbavit  její
samospravedlnosti. Evidentně dospěla k víře, že je téměř, ne-li docela křesťanem. Její život byl tak
bezúhonný, že bylo velmi obtížné usvědčit ji z hříchu. Druhá dcera byla také velmi milá dívka, ale
nepovažovala  se  za  hodnou  být  srovnávána  s nejstarší,  co  se  týká  přívětivostí  a znamenitosti
charakteru.
Jednoho dne, když jsem mluvil s S---, nejstarší, a snažil se, aby uviděla samu sebe jako velkého
hříšníka, bez ohledu na její morálku, C---, druhá dcera mi řekla: „Pane Finney, myslím, že jste příliš
tvrdý na S---. Pokud byste tak mluvil o mně, mám pocit, že bych si to zasloužila, ale myslím si, že
ona ne.“ Poté, co jsem byl několikrát poražen ve své snaze dosáhnout usvědčení a obrácení S---,
rozhodl jsem se čekat na lepší příležitost, kdy bych se s ní mohl setkat mimo domov, nebo o samotě.
Zanedlouho příležitost přišla. Začal jsem s ní hovořit a s Boží pomocí odstranil závoj z jejího srdce;
byla silně usvědčena z hříchu. Duch Svatý na ni působil s velkou mocí. Rodina byla překvapena
a velmi rozrušena kvůli S---; Bůh na ni vyvíjel tlak, až se po několika dnech boje vzdala a vešla do
království, v možná nejkrásnějším obrácení, jaké jsem kdy viděl. Její usvědčení bylo tak důkladné,
že když z něho vyšla,  byla silná ve víře,  jasně chápala oddanost a pravdu, a ihned velmi dobře
působila mezi svými přáteli a známými.
Mezitím C---, druhá dcera, se velice znepokojila a dostala strach o spásu své duše. Zdálo se, že
matka je ve skutečném zápase duše dnem i nocí.  Navštěvoval jsem rodinu téměř denně,  někdy
dvakrát nebo třikrát denně. Jedno dítě za druhým se obracely a my jsme každý den očekávali, že
uvidíme C---, jak bude jasně obrácená. Ale z nějakého důvodu to nepřicházelo.
Bylo  zřejmé,  že  vzdoruje  Duchu.  Jednoho  dne  jsem  ji  přišel  navštívit  a našel  ji  samotnou
v obývacím pokoji.  Zeptal  jsem se,  jak  se  má,  a ona  odpověděla:  „Pane Finney,  ztrácím pocit
usvědčení. Necítím se skoro ani tolik znepokojená sama sebou, jako jsem byla předtím.“ Právě
v této chvíli se otevřely dveře a paní B--- přišla do místnosti.  Řekl jsem jí, co řekla C---. To ji
šokovalo, nahlas zasténala a padla tváří k zemi na podlahu. Nebyla schopna vstát; zápasila a sténala
modlitby takovým způsobem, že mi to okamžitě ukázalo, že C--- musí být obrácená. Nedokázala
říct mnoho slov, ale její naříkání a slzy svědčily o nejvyšším utrpení její mysli. Jakmile tato scéna
začala, zjevně přišel nový náraz Ducha Božího. Padla na kolena, a než vstala, zlomila se; stala se
podle všeho tak důkladně obrácená, jako byla S---. Děti B---, synové a dcery, se v té době, myslím,
obrátily všechny, s výjimkou nejmladšího, tehdy malého dítěte. Jeden ze synů kázal evangelium po
mnoho let.
Mezi dalšími mimořádnými událostí si vzpomínám na případ mladé ženy, ze vzdálené části města,
která téměř každý den přicházela na shromáždění ve středu města.  Hovořil  jsem s ní několikrát
a viděl jsem, že je hluboce usvědčená a opravdu téměř zoufalá. Čekal jsem každý den, že uslyším,
že se obrátila, ale ona zůstávala beze změny, nebo spíše její zoufalství ještě rostlo. To mě přivedlo
k podezření, že něco není v pořádku u ní doma. Zeptal jsem se jí, jestli její rodiče jsou křesťané.
Řekla,  že  jsou  členové církve.  Zeptal  jsem se  jí,  jestli  se  zúčastní  shromáždění.  Řekla:  „Ano,
v neděli.“ „Navštěvují vaši rodiče shromáždění i v jiné dny?“ „Ne,“ zněla odpověď. „Máte doma
rodinné modlitby?“ „Ne, pane,“ řekla. „Mívali jsme, ale už jsme neměli rodinné modlitby dlouhou
dobu.“ To mi najednou ukázalo kámen úrazu. Zeptal jsem se, kdy bych mohl zastihnout jejího otce
a matku doma. Řekla, že prakticky kdykoliv, protože byli jen zřídka dál od domova. S pocitem, že
by bylo nekonečně nebezpečné nechat tento případ, jak je, jsem šel druhý den ráno navštívit rodinu.
Dcera  byla,  myslím,  jedináček;  v každém  případě  byla  jediným  dítětem  doma.  Našel  jsem  ji
sklíčenou a propadlou zoufalství. Řekl jsem matce: „Duch Páně usilovně pracuje s vaší dcerou.“



„Ano,“ řekla, „já nevím, ale dělá to.“ Zeptal jsem se jí, jestli se za ni modlila. Dala mi odpověď,
která mě vedla k pochopení, že ona neví, co to je modlit se za ni. Zeptal jsem se na jejího manžela.
Řekla, že pracuje na poli. Požádal jsem ji, aby ho zavolala. Přišel, a když vešel dovnitř, řekl jsem
mu: „Vidíte stav, ve kterém je vaše dcera?“ Odpověděl, že si myslel, že se cítí velmi špatně. „A jste
obrácený a věnujete se modlitbám za ni?“ Jeho odpověď odhalila skutečnost, že pokud někdy byl
obrácený, je mizerným odpadlíkem a vůbec v ničem se nedrží Boha. „A nemáte rodinné modlitby,“
řekl  jsem.  „Ne,  pane.“  Řekl  jsem:  „Pozoroval  jsem vaši  dceru  den  za  dnem,  jak  je  obtížená
usvědčením, a pochopil jsem, že potíž je tady doma. Vy jste zavřeli nebeské království pro vaši
dceru.  Sami  jste  nevstoupili  a jí  nedovolujete  vstoupit.  Vaše  nevěra  a světská  svobodomyslnost
brání obrácení vaší dcery a zničí vaše vlastní duše. Nyní se musíte kát. Nemám v úmyslu opustit
tento dům, dokud vy a vaše žena nebudete činit pokání, a nepůjdete z cesty vaší dceři. Musíte zavést
rodinnou modlitbu  a vybudovat  oltář,  který spadl  dolů.  A teď,  milý pane,  půjdete  tady dolů na
kolena, vy a vaše žena, a budete se modlit? A slíbíte, že od této chvíle budete plnit své povinnosti,
postavíte svůj rodinný oltář a vrátíte se k Bohu?“
Jednal  jsem  s nimi  tak  vážně,  že  se  oba  rozplakali.  Moje  víra  byla  tak  silná,  že  jsem  nijak
nežertoval, když jsem jim řekl, že neopustím dům, dokud nebudou činit pokání a nepostaví svůj
rodinný oltář. Cítil jsem, že ta práce se musí udělat, a udělat teď. Sám jsem klekl na kolena a začal
se modlit; oni oba poklekli a hořce plakali. Vyznával jsem za ně, jak jsem mohl, a pokusil se je vést
k Bohu a zástupně pro ně získat Boží vítězství. Byla to dojemná scéna. Oba se zlomili v srdcích,
vyznávali  své hříchy a než jsme se zvedli z kolen, jejich dcera dostala svobodu a byla viditelně
obrácená. Vstala a radovala se v Kristu. Mnoho odpovědí na modlitby a mnoho velmi zajímavých
scén se stalo v tomto probuzení.
Měl  jsem  tam  jednu  vlastní  zkušenost,  kterou  ke  cti  Boží  nemůžu  vynechat.  Když  jsem  byl
u Galeových,  modlil  jsem  se  téměř  nepřetržitě.  Protože  jsem  byl  zvyklý  modlit  se  nahlas
v soukromí,  abych  nebyl  slyšet,  rozprostřel  jsem  buvolí  plášť  na  seníku;  tam  jsem  trávil
v soukromých modlitbách k Bohu většinu svého času, pokud jsem nebyl někde na návštěvě, nebo se
nezabýval kázáním. Pan Gale mě několikrát napomínal, abych dával pozor, abych se nevyčerpal
a nezhroutil. Ale duch modlitby byl nade mnou a já jsem se mu nevzpíral, a vydával jsem všechnu
svoji sílu, když jsem vyléval svoji duši před Bohem. Byl listopad a počasí se ochlazovalo. Pan Gale
a já jsme byli venku na návštěvách s jeho koněm a kočárem.
Přijeli jsme domů, šli do stodoly a odstrojili koně. Místo toho, abych šel domů, proklouzl jsem na
seník,  abych vylil  svoji  obtíženou duši  před Bohem v modlitbě.  Modlil  jsem se,  dokud na  mě
spočívalo  břímě.  Byl  jsem natolik  vyčerpán,  že  jsem  padl  a usnul.  Musel  jsem  usnout  téměř
okamžitě, protože jsem si nepomatoval nic poté, co boj v mé duši dospěl ke konci. První, co jsem si
uvědomil, bylo, jak pan Gale šplhá na seník a říká: „Bratře Finney, jsi mrtvý?“ Probudil jsem se
a zpočátku jsem nechápal, proč tam spím, a neměl jsem ponětí, jak dlouho tam jsem. Ale věděl jsem
to, že moje mysl je klidná a má víra neochvějná. Práce bude pokračovat, o tom jsem se cítil ujištěn.
Již  jsem  řekl,  že  jsem  byl  vysvěcen  do  služby  presbytářem.  Bylo  to  roky  před  rozdělením
presbytariánské církve na to, co známe jako sbory staré a nové školy.
Dobře známé učení přirozené a morální schopnosti a neschopnosti zastávala presbyteriánská církev
v oblasti, kde jsem zahájil svoji službu, téměř všeobecně. Musím zde také zopakovat, že pan Gale,
který se podle pokynů presbytáře podílel  na mých teologických studiích,  se pevně držel nauky
o neschopnosti hříšníka poslouchat Boha; a toto téma, jak o něm kázal a jak tomu bylo u většiny
presbyteriánských kněží v té době, zanechávalo v lidech dojem, že musí čekat na Boží čas. Pokud
byli vyvolení, Duch je včas obrátí; pokud nebyli vyvoleni, nic, co pro sebe mohli udělat, nebo co
někdo jiný pro ně mohl udělat, nemohlo přispět k jejich spasení.
Zastávali učení, že morální zkaženost je v podstatě člověka a patří k jeho samotné povaze; že vůle,
ačkoli je svobodná konat zlo, je naprosto bezmocná ke konání dobra; že práce Ducha svatého na
změně našeho srdce je fyzická operace na podstatě nebo povaze duše; že hříšník je při znovuzrození
pasivní, dokud Duch svatý nenaimplantuje nový princip do jeho povahy, a že veškeré úsilí z jeho
strany  je  naprosto  zbytečné;  že  v pravém  slova  smyslu  neexistují  žádné  prostředky  pro
znovuzrození, které je fyzickým obnovením duše přímým působením Ducha Svatého; že pokání je



dostupné jen pro vyvolené a ti, kdo nejsou vyvolení, nemají naprosto žádnou možnost být spaseni.
Ve svých studiích a sporech s panem Galem jsem zastával opačné stanovisko. Předpokládal jsem, že
morální zkaženost je a musí být dobrovolným postojem mysli; spočívá a musí spočívat v tom, čeho
se vůle dopouští pro uspokojení tužeb těla, nebo jak to Bible vyjadřuje, žádostí těla, v protikladu
k tomu,  co vyžaduje Boží zákon. V souladu s tímto jsem tvrdil,  že vliv Ducha Božího na duši
člověka je morální, že je přesvědčující; že ho Kristus představuje jako učitele; že jeho práce je
usvědčit a obrátit hříšníka božským vyučováním a přesvědčováním.
Tvrdil jsem také, že existují prostředky obnovy, a že pravdy Bible jsou ve své povaze zaměřeny na
to, aby vedly hříšníka, aby opustil svou špatnost a obrátil se k Bohu. Tvrdil jsem také, že musí
existovat přizpůsobení prostředků k zajištění cíle; to znamená, že inteligence musí být osvícená,
nepřiměřenost morální zkaženosti musí být předvedena před hříšníka, a jeho špatnost a prázdnota
mu musí být jasně odhaleny; když se to stane, může mu být silně představeno poslání Krista a může
ho pochopit; že když bude takto hříšník citlivě veden, aby se obrátil ke Kristu, a  když to bude věrně
a s modlitbami vykonáno, máme právo očekávat, že Duch Svatý bude s námi spolupracovat a dá,
aby naše chabé úsilí bylo účinné.
Dále  jsem  tvrdil,  že  Duch  svatý  působí  v kazateli,  zřetelně  mu  odhaluje  tyto  pravdy  v jejich
správném pořadí, a uschopní ho ukázat je lidem, v takovém poměru a v takovém pořadí, jaké je
potřebné k jejich obráceni. Chápal jsem tehdy, stejně jako nyní, že příkaz a slib, které Kristus dal
apoštolům a církvi, jsou platné v dnešní době: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte
je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého ... A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání
tohoto věku.“
To jsem považoval za příkaz určený mně, všem kněžím a církvi; s výslovným příslibem, že když
půjdeme vpřed v této práci,  s čistými záměry a se srdcem plným modlitby,  Kristus bude s námi
svým Duchem a dá úspěch našemu úsilí  zachránit  duše.  Tehdy jsem uviděl a od té doby to tak
vnímám,  že  velký  neúspěch  služby  a církve  v prosazování  náboženství  spočívá  ve  velké  míře
v nedostatku vhodného zaměření prostředků k tomuto cíli. Poslouchal jsem kázání pana Galeho po
celá léta, a nikdy jsem v jeho kázání neviděl nic, co by bylo zaměřené na obrácení lidí. Nezdálo se
mi, že by to byl jen jeho vlastní přístup. Zjistil jsem, že to samé platí pro všechna kázání, která jsem
slyšel, kdekoliv jsem byl. Měl jsem jednou příležitost mluvit s panem Galem na toto téma, a řekl
jsem mu,  že  si  myslím,  že  ze  všech  kauz,  které  kdy byly  obhajovány,  kauza  náboženství  má
nejméně  schopné obhájce;  a že  pokud  by si  obhájci  u soudu počínali  stejně  v případech  svých
klientů, nevyhráli by ani jeden případ.
Ale v té době pan Gale nemohl vidět, jaká je souvislost mezi prostředky a cíli, vzhledem k jeho
pohledu na to, v čem znovuzrození spočívá, a jakým způsobem Duch svatý mění srdce.
Uvedu příklad.  Brzy poté,  co jsem začal  kázat,  uprostřed silného probuzení,  přišel  mladý muž
z teologického semináře v Princetonu. Bývalý pastor církve, postarší muž, který tam žil, měl velký
zájem slyšet tohoto mladého muže kázat.  Církev v té době neměla pastora,  kazatelnu jsem měl
proto  na  starost  jedině  já  a řídil  jsem věci  podle  svého  vlastního  uvážení.  Řekl,  že  znal  toho
mladého muže před tím, než šel na školu, a velice si přál uvidět, jaké znalosti získal; a chtěl, abych
ho nechal kázat. Řekl jsem, že se obávám to udělat, aby nezkazil práci, pokud nebude kázat to, co je
právě potřeba. „No,“ řekl starý pán, „on bude kázat pravdu; a v náboženství není žádná souvislost
mezi prostředky a cíli, víte, a proto nehrozí nebezpečí, že by kazil práci.“ Odpověděl jsem: „To není
moje učení. Věřím, že prostředky a cíle jsou v náboženství velmi propojeny, stejně jako v přírodě;
a proto nemohu dovolit, aby kázal.“
Často jsem zjistil, že je nutné v náboženských probuzeních postupovat v podstatě stejným směrem;
někdy  jsem  přitom  vzbudil  pohoršení,  ale  neodvažoval  jsem  se  postupovat  jinak.  Uprostřed
probuzení,  kdy  duše  potřebují  specifické  pokyny,  zaměřené  na  jejich  současný  stav  a jejich
současné potřeby, neodvažoval jsem se pustit cizince za kazatelnu, kterou jsem měl na starosti, aby
kázal některé z jeho velkých kázání, které vůbec není zaměřené na potřeby lidí.  Byl jsem proto
často obviňován, že se domnívám, že kážu lépe než jiní.
Přiznávám, že jsem předpokládal, že mohu lépe odpovědět na potřeby lidí než ti, kteří o nich vědí
málo, nebo ti, kteří by jim kázali svoje stará, napsaná kázání; předpokládal jsem, že Kristus dal



práci do mých rukou v tom smyslu, že jsem byl povinen přizpůsobit prostředky cílům a ne zvát jiné,
kteří věděli málo o stavu věcí, aby se pokoušeli poučovat lidi. Udělal jsem v těchto případech totéž,
jak bych si já sám počínal v takové situaci. Nedovolil bych si vstoupit do práce jiného člověka,
který pracuje na probuzení a musel by strpět, že ho nahrazuji na jeho místě, když vím jen málo nebo
vůbec nic o stavu těch lidí.
Řekl jsem, že ve Westernu jsem byl hostem pana Galea a že on dospěl k závěru, že nebyl nikdy
obrácen. Řekl mi, co probíhalo v jeho mysli; že pevně věřil, když na mě tak často naléhal, že Bůh
nepožehná moji námahu, protože jsem nechtěl kázat, co on považoval za pravdu evangelia. Ale
když zjistil, že Duch Boží doprovází moji snahu, usoudil, že se mýlil; to ho vedlo k celkové změně
stavu jeho mysli a jeho názorů jako kazatele, až dospěl k závěru, že nikdy nebyl obrácen a že sám
neporozuměl evangeliu. Během probuzení ve Westernu navštěvoval téměř všechna shromáždění;
a před mnoha týdny mi řekl, že se dostal do zcela jiného stavu mysli, co se týká jeho vlastní duše,
změnil své názory evangelium, a myslí si, že já jsem měl pravdu. Řekl, že děkoval Bohu, že neměl
na mě žádný vliv a nepřivedl mě k přijetí jeho názorů, protože kdyby v tom uspěl, zničilo by to moji
službu. Od té doby se stal velmi efektivním pracovníkem na probuzení v této oblasti země, nakolik
to umožňovalo jeho zdraví.
Učení, na kterém jsem trval, že příkaz poslouchat Boha předpokládá, že k tomu dostaneme sílu,
vyvolalo  na  některých  místech  nejprve  značnou  opozici.  Když  jsem  také  popíral,  že  morální
zkaženost  je  fyzická,  zkaženost  přirozenosti,  a tvrdil,  že  je  zcela  dobrovolná,  a proto  že  Duch
působí skrze vyučování,  přesvědčování,  usvědčování a samozřejmě skrze morální vliv,  mnozí si
mysleli,  že  učím nové a podivné nauky.  Opravdu,  ještě  roku 1832,  když jsem poprvé  pracoval
v Bostonu, Dr. Beecher řekl, že nikdy dřív neslyšel kázat takové nauky, že vliv Ducha je morální,
a ne fyzický. Proto, ve značném rozsahu, kněží a křesťané považovali tuto doktrínu jako prakticky
popření veškerého vlivu Ducha; a proto, i když jsem neustále velmi zdůrazňoval božské působení
při usvědčování a znovuzrození i v každé křesťanské zkušenosti, přesto byl už dávno předtím slyšet
křik, že popírám působení Ducha Svatého při znovuzrození a obrácení. Říkalo se, že učím sebe-
obrácení a sebe-znovuzrození;  a nezřídka jsem byl pokárán pro oslovování hříšníků,  jako kdyby
vina za jejich nekajícnost padala všechna ně, a protože jsem je nutil k okamžitému podrobení se.
Nicméně jsem pokračoval v tomto směru a kněží a křesťané viděli, že Bůh se k tomu přiznává jako
ke své pravdě, a požehnal to záchranou tisíců duší.
Mluvil  jsem o setkání na Elmer's Hill,  a řekl jsem, že lidé z Rome a Wrightovy usedlosti  začali
přicházet ve velkém počtu; a že zřetelný dopad slova na ty, kteří přišli, jasně ukázal, že se práce
rychle rozšiřuje tímto směrem.

Kapitola XIII.
PROBUZENÍ V ROME

V té  době reverend Moses  Gillett,  pastor  kongregační  církve  v Rome,  uslyšel,  co  Pán dělá  ve
Westernu, a přišel ve společnosti slečny H---, jednoho z předních členů své církve, aby se podíval
na práci, která se tu děje. Na oba velmi zapůsobilo Boží dílo. Viděl jsem, že Duch Boží s nimi
pohnul až do nejhlubších základů jejich mysli. Po několika dnech pan Gillett a slečna H--- přišli
znovu. Slečna H--- byla velmi zbožná a vážná křesťanská dívka. Při své druhé návštěvě mi pan
Gillett řekl: „Bratře Finney, zdá se mi, že mám novou Bibli. Nikdy předtím jsem nechápal zaslíbení
jako  teď,  nikdy  předtím  jsem  je  tak  neuchopil.  Nemohu  odpočívat,  moje  mysl  je  toho  plná
a zaslíbení  jsou pro mě nová.“  Z tohoto rozhovoru jsem pochopil,  že  Pán si  ho připravuje pro
velkou práci v jeho vlastní kongregaci.
Brzy poté, když probuzení ve Westernu bylo v plné síle, pan Gillett mě přemluvil, abych se s ním
jeden den vyměnil. Neochotně jsem souhlasil. V sobotu před dnem naší výměny, při své cestě do
Rome, jsem velmi litoval,  že jsem souhlasil  s výměnou. Cítil jsem, že to hodně ublíží  práci ve
Westernu, protože pan Gillett bude kázat některé z jeho starých kázání, které, jak jsem dobře věděl,
nebude odpovídat stavu věcí. Avšak lidé se modlili a práce nebude nezastavena, i když se možná



zpomalí. Přijel jsem do Rome a v neděli jsem kázal třikrát. Bylo pro mě naprosto zřejmé, že slovo
mělo velký dopad. Viděl jsem v průběhu dne, že mnoho hlav pokleslo a že velké množství lidí se
sklonilo  pod hlubokým usvědčením z hříchu.  Dopoledne  jsem kázal  na  text:  „Smýšlení  těla  je
nepřátelské vůči Bohu,“ a odpoledne a večer následovalo podobně zaměřené kázání. Počkal jsem do
pondělního rána, až se pan Gillett vrátil z Westernu. Řekl jsem mu, jaký mám dojem, co se týká
stavu lidí. Nezdálo se, že by si uvědomil, že práce začala s takovou silou, jak jsem uvedl. Ale chtěl
sezvat hledající, pokud byli ve sboru, a přál si, abych byl přítomen na setkání. Už jsem říkal, že
všechny prostředky, které jsem používal na podporu probuzení, byly hodně modliteb, soukromých
i společných, veřejná kázání, osobní rozhovory a návštěvy po domech; když bylo hledajících víc,
svolával jsem na schůzky ty, kteří se chtěli dozvědět pokyny vhodné k jejich potřebám. Toto byly
jediné prostředky, které dosud používám ve snaze dosáhnout obrácení duší.
Pan Gillett mě požádal, abych byl přítomen na navrhovaném setkání hledajících. Souhlasil jsem
a on nechal po obci rozšířit  zprávu, že setkání hledajících bude v pondělí  večer.  Odjel jsem do
Westernu a vrátil se právě večer; lidé nevěděli, že mám být přítomen. Setkání bylo svoláno do domu
jednoho z jáhnů. Když jsme přijeli, velký obývací pokoj byl přeplněný. Pan Gillett se překvapeně
rozhlížel  a vypadal  rozrušeně,  protože  zjistil,  že  je  přítomno  mnoho  z nejvíce  inteligentních
a vlivných členů jeho sboru, a zejména z významných mladých mužů města. Chvíli jsme se snažili
s nimi rozmlouvat, ale brzy jsem uviděl, že lidé jsou ve svých citech zasaženi tak hluboko, že hrozí
vytrysknutí emocí, které bude téměř neovladatelné. Proto jsem řekl panu Gillettovi: „Nebudeme dál
pokračovat v setkání tímto způsobem. Učiním několik poznámek, které potřebují slyšet, a pak je
propustíme.“
Nikdo nic neřekl ani neudělal proto, aby na tomto shromáždění vytvořil nějaké rozrušení. Pocity
byly úplně spontánní. Práce měla takovou sílu, že jen pár slov rozhovoru by způsobilo, že by se
nejsilnější muži svíjeli na svých sedadlech, jako by meč pronikl do jejich srdce. Pro toho, kdo nikdy
nebyl svědkem takové scény, je asi nemožné si uvědomit, jak velká je někdy síla pravdy pod mocí
Ducha Svatého.  To je  opravdu meč,  a to  dvojsečný meč.  Několik  slov  zkoumavého rozhovoru
vytvoří bolest a tíseň, která se zdá nesnesitelná.
Pan Gillett se velmi rozrušil.  Zbledl a s velkým neklidem řekl: „Co budeme dělat? Co budeme
dělat?“ Položil jsem mu ruku na rameno a šeptem řekl: „Zůstaňte klidný, bratře Gillette.“ Pak jsem
je oslovil, jak jsem jen mohl jemným, ale jasným způsobem. Zaměřil jsem jejich pozornost hned na
jejich jediný lék, a ujistil jsem je, že je to přítomný a na vše dostačující lék. Ukázal jsem jim na
Krista jako Spasitele světa a nechal jsem je soustředit se na to tak dlouho, jak to dokázali vydržet,
což bylo ve skutečnosti jen pár okamžiků.
Pan  Gillett  se  stal  tak  rozrušený,  že  jsem k němu přistoupil  a vzal  ho  za  rameno.  Řekl  jsem:
„Modleme  se.“  Klekli  jsme  si  tam,  kde  stál,  uprostřed  místnosti.  Vedl  jsem modlitbu  tichým,
nevzrušeným hlasem; přimlouval jsem se u Spasitele za přikrytí jeho krví, tady a teď, a aby vedl
všechny tyto hříšníky k přijetí spásy, kterou nabízí, a aby uvěřili pro záchranu svých duší. Rozrušení
se prohlubovalo každým okamžikem, a když jsem slyšel jejich vzlykání,  ukončil  jsem modlitbu
a vstal z kolen. Všichni vstali a já jsem řekl: „Nyní běžte domů a nemluvte mezi sebou ani slovo.
Snažte se mlčet a nenechte propuknout jakéhokoliv bouřlivé projevy pocitů, ale běžte bez jediného
slova do svých pokojů.“
V tuto chvíli mladík jménem W---, úředník v obchodě pana H---, jeden z předních mladých mužů
v tom místě, téměř omdlel a padl na další mladé muže, kteří stáli vedle něho; o ně se také pokoušely
mdloby a upadli společně. Vydávali hlasitý křik, ale umlčel jsem je a řekl mladým mužům: „Prosím
otevřete  dveře  a běžte  ven,  ať  vše  klidně  skončí.“  Udělali,  jak  jsem je  požádal.  Nekřičeli,  ale
odcházeli se vzlykáním a vzdycháním a jejich vzlykání pak bylo slyšet z ulice.
Pan  W---,  o němž  jsem se  zmínil,  mlčel,  dokud  nevstoupil  do  dveří  svého  pokoje;  dál  už  se
nedokázal ovládnout. Zavřel dveře, padl na podlahu a dal se do hlasitého nářku nad svým hrozným
stavem. Toto k němu přivolalo jeho rodinu a na všechny přišlo usvědčení. Později jsem se dozvěděl,
že k podobným scénám došlo i v jiných rodinách. Někteří, jak se později zjistilo, byli obráceni na
shromáždění a šli domů tak plní radosti, že se stěží ovládali.
Druhý den ráno, jakmile se rozednilo, lidé začali shánět pana Gilletta, abychom navštívili jejich



rodinné příslušníky, kteří byli pod největším usvědčením. Spěšně jsme posnídali a vyrazili. Jakmile
jsme byli  v ulicích,  lidé vyběhli  z mnoha domů a prosili  nás,  abychom šli  s nimi.  Protože jsme
mohli v jedné chvíli navštívit jen jedno místo, když jsme vešli do jednoho domu, přišli i  sousedé
a naplnili tu největší místnost. Krátce jsme zůstali a dali pokyny a pak šli do jiného domu a lidé nás
následovali.
Zjistili jsme nejpodivnější stav věcí. Usvědčení byla tak hluboká a všeobecná, že jsme někdy vešli
do domu a našli některé klečet a jiné ležet tváří k zemi na podlaze. Navštěvovali jsme, rozmlouvali
a modlili se tímto způsobem dům od domu až do poledne. Pak jsem řekl panu Gillettovi: „Takhle to
nikdy nezvládneme;  musíme  uspořádat  shromáždění  pro  hledající.  Nemůžeme chodit  od  domu
k domu;  vůbec  nenaplňujeme  potřeby  lidí.“  Souhlasil  se  mnou,  ale  vyvstala  otázka,  kde
shromáždění uspořádat?
Nějaký pan F---, věřící muž, v té době vlastnil hotel ve středu města. Měl velkou jídelnu a pan
Gillett řekl: „Půjdu tam a zjistím, jestli bych mohl domluvit shromáždění v jeho jídelně.“ Bez potíží
získal  souhlas  a pak  šel  okamžitě  do  veřejných  škol  a dal  na  vědomí,  že  v jednu hodinu bude
shromáždění v jídelně pana F---.  Jeli  jsme domů, poobědvali,  a šli  na shromáždění.  Viděli  jsme
spěchající lidi a někteří z nich skutečně spěchali na shromáždění. Přicházeli ze všech stran. Když
jsme tam dorazili, místnost, jakkoliv byla velká, byla naplněná na svoji nejvyšší kapacitu. Muži,
ženy i děti přeplnili jídelnu.
Shromáždění bylo velmi podobné tomu, které jsme měli v noci předtím. Atmosféra byla ohromující.
Někteří muži nejpevnějších nervů byli tak sraženi poznámkami, které jsme udělali, že se nedokázali
ovládat  a domů  je  museli  odvést  jejich  přátelé.  Setkání  trvalo  skoro  noci.  Vyústilo  ve  velké
množství nadějných obrácení a způsobilo velké rozšíření práce všemi směry.
Kázal jsem ten večer, a pan Gillett oznámil shromáždění pro hledající na druhý den ráno, v soudní
budově.  Místnost  byla  mnohem větší  než  jídelna  v hotelu,  i když  nebyla  tak  ve  středu.  Avšak
v ustanovenou hodinu byla soudní budova přeplněná; strávili  jsme velkou část  dne vyučováním
a práce pokračovala s úžasnou silou. Znovu jsem kázal ve večerních hodinách, a pan Gillett oznámil
shromáždění na další  ráno v kostele,  protože žádná jiná místnost  v obci nebyla dost velká,  aby
pojala všechny zájemce.
Večer, pokud si správně pamatuji pořadí věcí, jsme uspořádali modlitby a konferenční shromáždění
ve  velké  škole.  Ale  setkání  sotva  začalo  a atmosféra  se  zjitřila  natolik,  že  jsem  navrhl  panu
Gillettovi  rozpustit  shromáždění,  abychom  zabránili  nežádoucímu  výbuchu  nekontrolovaných
pocitů,  a požádali  jsme lidi,  aby v tichosti  odešli  a aby křesťané strávili  večer v soukromé nebo
v rodinné modlitbě, jak se to zdálo nejvíce žádoucí. Hříšníky jsme vybízeli, aby nešli spát, dokud
nedají své srdce Bohu. Poté se práce tak rozšířila, že jsem kázal každý večer, myslím, že dvacet
večerů  za  sebou,  a v  neděli  dvakrát.  Naše  modlitební  setkání  během  této  doby  jsme  pořádali
v kostele, během dne. Modlitební setkání se konalo v jednu část dne a shromáždění pro vyučování
druhou část. Každý den, pokud si pamatuji správně, poté, co práce začala, jsme měli modlitební
setkání  a shromáždění  pro  vyučování  a kázání  ve  večerních  hodinách.  Celé  místo  naplňovala
velebnost a svatá bázeň, takže každý vnímal, že Bůh je tam.
Z  okolních  měst  přišli  kněží  a vyjádřili  velký  údiv  nad  tím,  co  viděli  a slyšeli.  Obrácených
přibývalo tak rychle, že jsme neměli žádný způsob, jak je vyučovat. Proto každý večer na konci
svého kázání jsem požádal všechny, kteří se obrátili ten den, aby přišli před kazatelnu, abychom
s nimi mohli mít krátký rozhovor. Byli jsme každý večer překvapeni počtem a složením osob, které
přišly dopředu.
Na jednom z našich ranních modlitebních setkání byla spodní část kostela plná. Vstal jsem a řekl
lidem několik vět, když vstoupil do shromáždění neobrácený muž, obchodník. Procházel, až našel
sedadlo vepředu, naproti místu, kde jsem stál a mluvil. Seděl ale jen několik okamžiků a pak spadl
ze židle, jako kdyby byl sestřelen. Svíjel se a hrozně sténal. Přistoupil jsem a viděl, že je úplně
v duševních mukách.
Blízko něho seděl skeptický lékař. Vyšel ze své řady, přišel a zkoumal tohoto tak zoufalého muže.
Nahmatal  mu  tep  a sledoval  ho  po  několik  okamžiků.  Neřekl  nic,  ale  odvrátil  se,  opřel  hlavu
o sloupek, který podpíral galerii, a projevoval velký neklid.



Později řekl, že hned viděl, že jsou to duševní muka, a to ho úplně připravilo o jeho skepsi. Krátce
poté se obrátil. Modlili jsme se za muže, který spadl na zem, a než odešel domů, jeho úzkost odešla
a radoval se v Kristu.
Další lékař, velmi milý člověk, ale skeptik, měl malou dcerku a ženu, která se modlila. Malá H---,
dívka ve věku asi osm nebo devět let, byla silně usvědčena z hříchu a její matka se velmi zajímala
o její stav mysli. Ale její otec byl zpočátku velmi rozhořčen. Řekl své ženě: „Věc náboženství je pro
mě příliš vznešená. Nikdy jsem to nechápal. A ty mi chceš říct, že toto malé dítě to chápe natolik, že
je inteligentně usvědčeno z hříchu? Nevěřím tomu. Vím to líp. Nemohu to vystát. Je to fanatismus,
je to šílenství.“ Matka dítěte se přesto pevně držela modlitby. Lékař pronesl svá slova, jak jsem se
dozvěděl, s velkou energií. Vzápětí si vzal koně a jel několik mil, aby navštívil pacienta. Na cestě,
jak později  řekl,  ta záležitost  ovládla jeho mysl takovým způsobem, že se úplně otevřel jejímu
porozumění; a celý plán spásy Kristem se mu stal tak jasný, že viděl, že i dítě ho může pochopit.
Divil se, že se mu to dřív zdálo tak tajemné. Velmi litoval, co řekl své ženě o malé H---, a spěchal
domů, aby to mohl vzít zpět. Brzy přišel domů a byl vyměněným člověkem; řekl své ženě, co mu
prošlo myslí;  povzbudil  drahou malou H---,  aby přišla  ke Kristu.  Otec i dcera byli  od té  doby
opravdovými křesťany, žili dlouho a udělali mnoho dobrého.
V tomto probuzení, stejně jako v ostatních, které jsem poznal, Bůh udělal některé hrozivé skutky
spravedlnosti. Jednu neděli, kdy jsem tam byl, jsme odcházeli od kazatelny a chystali se opustit
kostel, když jakýsi muž přispěchal k panu Gillettovi a ke mně a požádal nás, abychom šli na určité
místo. Říkal, že tam právě padl muž a je mrtvý. Byl jsem zaneprázdněn rozmluvou s někým jiným
a pan Gillett šel sám. Když jsem ukončil rozmluvu, odešel jsem do domu pana Gilletta. Ten se brzy
vrátil a popsal, co se stalo. Tři muži, kteří byli ve vzdoru proti probuzení, se v neděli setkali a trávili
den popíjením a zesměšňováním probuzení. To dělali, až jeden z nich náhle padl mrtev. Když pan
Gillett dorazil do domu a zjistil okolnosti, řekl: „Tady není pochyb o tom, že tohoto člověka zasáhl
Bůh a poslal ho do pekla.“ Jeho společníci ztratili řeč. Neměli co říct, neboť bylo zřejmé, že jejich
počínání vyvolalo tento strašný úder božského rozhořčení.
Jak práce postupovala, zasáhla téměř všechno obyvatelstvo. Téměř každý z právníků, obchodníků
a lékařů,  téměř  všichni  významní  muži  a opravdu  téměř  všichni  dospělí  obyvatelé  obce  byli
probuzením vtaženi, a to zejména ti, kteří patřili ke kongregaci pana Gilletta. Než jsem odjel, řekl
mi: „Co se týče mého sboru, tisícileté království už přišlo. Mí lidé jsou všichni obráceni. Z celé své
minulé práce teď nemám kázání, který je vhodné pro můj sbor, protože jsou všichni křesťané.“ Pan
Gillett později oznámil, že během dvaceti dnů, které jsem strávil v Rome, bylo ve městě pět set
obrácení.
Jak tato práce postupovala, hodně rozruchu se objevilo ve městě Utica a někteří tamní lidé chtěli
zesměšnit práci v Rome. Pan E---, který žil v Rome, byl velmi významný občan a byl považován za
čelního muže zdejší společnosti, co se týká bohatství a inteligence. Byl ale skeptický, nebo bych
možná měl říct, že zastával unitářské názory. Byl to velice morální a slušný člověk, své podivné
názory zastával nenápadně, mluvil o nich jen velmi málo.
První neděli, kdy jsem tam kázal, byl přítomen pan H---; byl mým kázáním tak překvapen, jak mi
později řekl, že se rozhodl už znovu nepřijít. Šel domů a řekl své rodině: „Ten člověk je šílený, a já
bych se nedivil, kdyby město zapálil.“ Nezúčastňoval se shromáždění po asi dva týdny. Mezitím se
práce tak rozrostla, že to otřáslo jeho skepsí a byl ve stavu velkého zmatku.
Byl prezidentem banky v Utice a byl zvyklý zúčastňovat se týdenních setkání ředitelů. Na jednom
z těchto setkání jeden z ředitelů začal mluvit o situaci v Rome, jako by se tam všichni zbláznili. Pan
H---  poznamenal:  „Pánové,  říkejte  si,  co  chcete,  na  tom,  co  se  děje  v Rome,  je  něco  velmi
pozoruhodného.  Rozhodně  to,  co  tam vidíme,  nezpůsobila  žádná  lidská  síla  nebo  výmluvnost.
Nemůžu to pochopit. Říkáte, že to brzy odezní. Není pochyb o tom, že intenzita vzrušení, jaké je
nyní v Rome, se musí brzy zmírnit, nebo lidé duševně onemocní.“ „Ale pánové,“ řekl, „není žádné
vysvětlení pro takový stav vzrušení v žádné filozofii, ledaže je tam něco božského.“
Poté, co pan H--- zůstal mimo shromáždění po asi dva týdny, několik z nás se shromáždilo jedno
odpoledne, abychom se modlili zvlášť za něho. Pán nám dal silnou víru v modlitbě za něj; pocítili
jsme ujištění,  že Pán sám pracuje v jeho duši. Ten večer přišel  do shromáždění.  Když vešel do



domu, pan Gillett, který seděl na kazatelně, mi pošeptal: „Bratře Finney, pan H--- přišel. Doufám,
že nebudete říkat nic, co by ho urazilo.“ „Ne,“ řekl jsem, „ale nebudu ho šetřit.“ V těch dnech jsem
musel kázat zcela bez přípravy. Neměl jsem během týdne ani hodinu, kterou bych si mohl oddělit,
abych si předem uspořádal své myšlenky.
Vybral  jsem si  téma a kázal.  Slovo mocně působilo a jak jsem doufal  a zamýšlel,  zasáhlo silně
samotného pana H---. Myslím, že to bylo právě tu noc, když jsem na konci shromáždění požádal
všechny, kteří byli obráceni ten den a večer, aby přišli a vydali svědectví; pan H--- přišel vážně,
slavnostně dopředu a oznámil, že dal své srdce Bohu. Vystupoval pokorně a kajícně, a vždy jsem
měl za to, že se opravdově obrátil ke Kristu.
Atmosféra v obci a jejím okolí byla taková, že tam nikdo nemohl přijít, aniž by pocítil posvátnou
hrůzu a dojem, že Bůh existuje, zvláštním a úžasným způsobem. Na ilustraci uvedu jeden příklad.
Okresní  šerif  bydlel  v Utice.  V okrese  byly dvě  soudní  budovy,  jedna  v Rome,  druhá  v Utice.
V důsledku toho šerif B---, jak se jmenoval, měl hodně práce v Rome. Později mi řekl, že slyšel
o situaci v Rome a v hotelu, kde bydlel, se spolu s ostatními hodně nasmáli tomu, co slyšeli.
Ale jednoho dne musel odejet do Rome. Řekl, že byl rád, že má důvod tam jet, protože se chtěl
osobně přesvědčit, o čem to lidé tolik mluví a co je na tom pravdy. Jel na saních tažených jedním
koněm, a jak mi řekl,  ve své mysli  necítil  nic zvláštního,  dokud nepřejel  takzvaný Starý kanál,
místo vzdálené asi míli od města. Řekl, že jakmile přejel starý kanál, pocítil zvláštní dojem, bázeň
tak  hlubokou,  že  ji  nemohl  setřást.  Měl  pocit,  jako  kdyby  Bůh  prostoupil  celou  atmosféru.
Zvyšovalo se to po celou cestu, než přijel do města. Zastavil v hotelu pana F--- a sluha vyšel ven
a vzal jeho koně. Všiml si, že sluha vypadá, že se cítí stejně jako on a jako by se bál mluvit. Vešel
do domu a našel člověka, se kterým měl jednání. Řekl, že byli oba zjevně tak silně rozrušeni, že se
jen stěží mohli věnovat práci. Několikrát v průběhu krátké doby, co tam byl, musel náhle vstát od
stolu, podívat se ven z okna a snažit se rozptýlit pozornost, aby se nedal od pláče. Pozoroval, že
všichni vypadají, že se cítí stejně jako on. Taková bázeň, taková vážnost, taková atmosféra, že si to
předtím nedovedl  představit.  Spěšně  dokončil  jednání  a vrátil  se  do  Uticy.  Už  nikdy nemluvil
posměšně o probuzení v Rome. Pár týdnů poté se v Utice obrátil; okolnosti toho popíšu na jiném
místě.
Mluvil  jsem  o Wrightově  usedlosti,  vesnici  severovýchodně  od  Rome,  asi  dvě  nebo  tři  míle.
Probuzení tam mělo silný účinek a obrátila se většina obyvatel.
Prostředky, které jsem použil v Rome, byly stejné, jaké jsem použil  dříve,  a žádné jiné; kázání,
veřejné, společné a soukromé modlitby, napomínání a osobní rozhovory. Je obtížné si představit tak
hluboký  a všeobecný  stav  náboženského  vzrušení,  bez  jakéhokoliv  nepořádku,  zmatku  nebo
fanatismu, nebo čehokoliv nežádoucího, jak jsme toho byli svědky v Rome. Mnoho obrácených
z tohoto probuzení žije až do dnešního dne. Jsou rozptýlení po celé zemi a mohou dosvědčit, že
v těchto shromážděních vládly největší řád a vážnost, a nejvyšší možné úsilí bylo vynaloženo na
obranu proti všemu, co bylo odsouzeníhodné.
Práce Ducha byla tak spontánní, silná a přemáhající, že bylo nutné uplatňovat největší opatrnost
a moudrost při vedení všech shromáždění, aby se zabránilo nežádoucímu výbuchu vzrušení, které
by  brzy  vyčerpalo  citlivost  lidí  a vyvolalo  negativní  reakce.  Ale  žádné  negativní  reakce
nenásledovaly, jak ví každý, kdo je seznámen s fakty. Udržovali ranní modlitební setkání po dobu
několika měsíců, věřím, že více než rok poté, během všech ročních období; na těchto modlitbách
byla hojná účast a bylo tam plné nasazení, jak jen na modlitebních setkáních může být. Morální stav
lidí se tak výrazně změnil, že pan Gillett často poznamenával, že to vůbec nevypadá jako stejné
místo.  Pokud  zbyl  nějaký  hřích,  byl  nucen  skrývat  svou  hlavu.  Žádná  otevřená  nemorálnost
nemohla být tolerována ani na chvíli. Mohl jsem podat jen velmi chabý náčrt toho, co se událo
v Rome. Věrný popis všech dojemných událostí, kterými bylo toto probuzení přeplněné, by vydal
na samostatnou knihu.
Měl bych říci několik slov o duchu modlitby, který panoval v Rome v té době. Myslím, že to bylo
v sobotu, když jsem přijel z Westernu na výměnu s panem Gillettem a našel jsem odpoledne církev
na modlitebním shromáždění v jejich modlitebně. Snažil jsem se, aby pochopili, že Bůh okamžitě
odpoví na modlitbu, za předpokladu, že splní podmínky, za kterých slíbil na modlitbu odpovědět;



a to  zejména  v případě,  že  věří,  v tom smyslu,  že  očekávají,  že  jim  odpoví  na  jejich  žádosti.
Pozoroval jsem, že církev má značný zájem o mé připomínky a projevovali intenzivní touhu vidět
odpověď na jejich modlitby. Před závěrem shromáždění jsem řekl: „Opravdu věřím, že když se toto
odpoledne spojíte v modlitbě víry k Bohu za okamžité vylití Jeho Ducha, že dostanete odpověď
z nebe dřív, než byste dostali zprávu z Albany tou nejrychlejší poštou, jakou lze poslat.“
Řekl jsem to s velkým důrazem a pozoroval jsem, že lidi polekalo moje vyjádření vážnosti a víry ve
vztahu k okamžité odpovědi na modlitby. Faktem je, že jsem tak často viděl takovou odpověď na
modlitby, že jsem to prohlásil bez jakékoliv pochybnosti. Nikdo z členů církve na to v té chvíli nic
neřekl, ale když práce začala, dozvěděl jsem se, že tři nebo čtyři členové církve navštívili pana
Gilletta v jeho pracovně, a tak na ně zapůsobilo, co jsem řekl o rychlosti odpovědi na modlitby, že
se rozhodli vzít Boha za jeho slovo a zjistit, zda odpoví, zatímco budou ještě mluvit. Jeden z nich
mi později řekl, že měli nádhernou víru, kterou jim dal Duch Boží, aby se modlili za okamžitou
odpověď; a dodal: „Odpověď přišla rychleji, než bychom dostali odpověď z Albany tou nejrychlejší
poštou.“
Město bylo skutečně plné modlitby. Mohli jste jít, kam jste chtěli, všude jste slyšeli hlas modlitby.
Procházeli jste ulicí, a jestli tam byli dva nebo tři křesťané pospolu, modlili se. Kdekoliv se setkali,
modlili se. Kdekoliv byl neobrácený hříšník, a zvláště když projevoval odpor, našli byste dva nebo
tři bratry nebo sestry, kteří se shodli, že se právě za něj budou modlit.
V Rome bydlela manželka důstojníka armády Spojených států, dcera významného občana tohoto
města. Tato dáma projevovala velkou opozici vůči probuzení a ostře se proti němu vyjádřila; to
mělo za následek, že se na ni zaměřily modlitby.  Dozvěděl jsem se o tom krátce před událostí,
kterou popíšu. Věřím, že v tomto případě některé z vedoucích žen si vzaly tuto dámu za zvláštní
předmět modliteb, protože byla osobou s významným vlivem ve městě. Byla to vzdělaná dáma,
s velkou silou charakteru a silnou vůlí; a samozřejmě, že dávala svoji opozici pocítit. Ale téměř tak
rychle, jak toto vyšlo najevo a duch modlitby se na ni zaměřil, Duch Boží vzal její případ do své
ruky. Jednou večer, téměř bezprostředně poté, co jsem uslyšel o jejím případu, nebo možná dokonce
večer právě ten den, když skončilo shromáždění a lidé odcházeli, zůstali jsme s panem Gillettem
mezi posledními a rozprávěli s několika lidmi, kteří byli pod velkou tíhou usvědčení. Když odešli
a i  my jsme se chystali  odejít,  přispěchal  k nám kostelník  a řekl:  „Tam v lavici  je  dáma,  která
nedokáže odejít, je úplně bezmocná. Můžete se na ni podívat?“ Vrátili jsme se a hle! Dole v lavici
byla  ta  dáma,  o které  jsem  psal,  naprosto  přemožená  usvědčením.  Lavice  byla  plná  a ona  se
pokusila  odejít  s ostatními,  kteří  odcházeli,  ale  když  zůstala  poslední,  zjistila,  že  se  nedokáže
postavit, a klesla dolů na podlahu, a nikdo z odcházejících si jí přitom nevšiml. Mluvili jsme s ní
a zjistili, že Pán ji zasáhl nevýslovným usvědčením z hříchu. Modlili jsme se s ní a velmi vážně ji
vyzvali, aby své srdce dala okamžitě Kristu. Poté jsem ji opustil a myslím, že pan Gillett jí pomohl
domů. K jejímu domu to bylo jen pár desítek metrů. Později jsme se dozvěděli, že když se dostala
domů, šla sama do komory a strávila tam noc. Byla to chladná zimní noc. Zamkla se a strávila noc
o samotě. Příští den vyznala naději v Kristu, a nakolik jsem se dozvěděl, ukázalo se, že je zdravě
obrácená.
Myslím, že bych se měl zmínit také obrácení paní Gillettové během tohoto probuzení. Byla sestrou
misionáře Millse, který byl jedním z mladých mužů, jejichž zápal vedl ke zřízení Americké rady
(American Board). Byla to krásná žena, mnohem mladší než její manžel a jeho druhá manželka.
Předtím, než si ji pan Gillett vzal, byla po dobu několika týdnů pod usvědčením a  stala se téměř
nepříčetnou. Měla dojem, pokud si vzpomínám správně, že není jedním z vyvolených a že pro ni
není žádná záchrana. Brzy poté, co v Rome začalo probuzení, byla opět mocně odsouzena Duchem
Páně.
Byla to elegantní žena, měla ráda šaty a jak je velmi časté, nosila kolem hlavy a na sobě nějaké
drobné ozdoby. Nebylo to nic, o čem bych si mohl myslet, že je na překážku. Jako její host jsem s ní
opakovaně hovořil a její usvědčení rostlo, ale nikdy mě nenapadlo, že její záliba v šatech by mohla
stát v cestě jejímu obrácení k Bohu. Jak práce sílila, její úzkost se stala povážlivou. Pan Gillett,
který věděl, co se u ní už dříve stalo, se cítil značně znepokojen, že by se mohla dostat do stejného
stavu sklíčenosti, ve kterém byla před lety. Upnula se ke mně, aby získala radu. Téměř pokaždé,



když jsem přišel do domu, přišla ke mně a prosila mě, abych se za ni modlil, a říkala, že její úzkost
je větší, než dokáže snést. Bylo zjevné, že rychle směřuje k zoufalství, ale viděl jsem, že je příliš
závislá na mně, a proto jsem se jí snažil vyhýbat.
Tak  to  pokračovalo,  až  jsem  jednoho  dne  přišel  do  domu  a zamířil  do  studovny.  Za  několik
okamžiků, jako obvykle, byla přede mnou, prosila mě, abych se za ni modlil, a  naříkala, že pro ni
není spásy. Prudce jsem vstal a opustil ji, aniž jsem se za ni modlil. Řekl jsem jí, že je k ničemu,
abych se za modlil, protože závisí na mých modlitbách. Když jsem to udělal, klesla dolů, jako by
měla  omdlít.  Nechala  jsem  ji  přesto  samotnou  a odešel  jsem  prudce  ze  studovny  do  salonu.
V průběhu  několika  okamžiků  se  přiřítila  chodbou  do  salónu,  tvář  jí  zářila,  a volala:  „Ó pane
Finney! Našla jsem Spasitele! Našla jsem Spasitele! Víte, že to byly ty ozdoby ve vlasech, které
stály  v cestě  svém  obrácení?  Když  jsem  se  modlila,  zjistila  jsem,  že  vyvstaly  přede  mnou;
předpokládala jsem, že je to pokušení, že se jich mám vzdát. Myslela jsem, že jsou to maličkosti,
a že se  Bůh nestará  o takové hlouposti.  Toto bylo pokušení  od Satana.  Ale ozdoby,  které  jsem
nosila, mi neustále přicházely na mysl, když jsem se pokoušela dát své srdce Bohu.“ „Když jste mě
náhle opustil,“ řekla, „upadla jsem do zoufalství. Vrhla jsem se dolů a vtom se ty ozdoby vynořily
znovu. A já jsem řekla, že už ty věci nenechám znovu přicházet, dám je pryč navždy. Zřekla jsem se
jich a znenáviděla je jako věci stojící v cestě mé spásy. Jakmile jsem slíbila, že je dám pryč, Pán se
zjevil mé duši. Divím se, že jsem to nikdy předtím nepochopila. Záliba v šatech byla dřív opravdu
moje velká potíž, když jsem byla pod usvědčením, a já jsem to nevěděla.“

Kapitola XIV.
PROBUZENÍ V UTICE, NEW YORK

Když  jsem  byl  v Rome  asi  dvacet  dnů,  jeden  ze  starších  církve  pana  Aikena  v Utice,  velmi
významný  a velmi  užitečný  muž,  zemřel;  šel  jsem  na  jeho  pohřeb.  Pan  Aiken  řídil  pohřební
ceremonii. Věděl jsem od něho, že duch modlitby se již projevuje v jeho sboru a v tom městě. Řekl
mi,  že  jedna z jeho vedoucích  žen  byla  tak hluboce pohnuta  ve své  duši  ohledně stavu církve
a bezbožných v tom městě, že se modlila po dva dny a dvě noci, téměř bez ustání, dokud její síla
nebyla úplně vyčerpána. Její duše byla obtížena do té míry, že když její vlastní síla byla vyčerpaná,
nemohla snášet břemeno své mysli, pokud se do modlitby s ní nezapojil někdo, o jehož modlitbu se
mohla opřít a kdo dokázal vyjádřit její touhy Bohu.
Chápal jsem to a řekl panu Aikenovi, že dílo již začalo v jejím srdci. On to samozřejmě uznal a přál
si, abych hned zahájil práci s ním a jeho lidmi. Brzy jsem tak učinil a dílo začalo okamžitě. Slovo
mělo bezprostřední účinek a místo se naplnilo zjevným vlivem Ducha svatého. Naše setkání byla
přeplněná každou noc a dílo se mocně šířilo a pokračovalo, zejména ve dvou presbyteriánských
sborech; v jednom byl pastorem pan Aiken, ve druhém pan Brace. Svoje úsilí jsem dělil mezi oba
sbory.
Brzy poté, co jsem začal působit v Utice, všiml jsem si a řekl to panu Aikenovi, že pan B---, šerif,
kterého jsem už zmínil,  se neúčastní shromáždění.  Ale pár  večerů později,  právě když jsem se
chystal začít kázat, pan Aiken mi pošeptal, že pan B--- přišel. Upozornil mě na něho, když mířil
uličkou ke svému sedadlu. Začal jsem kázat ke shromáždění na text, který jsem vybral. Mluvil jsem
jen několik okamžiků, kdy jsem si všiml, že pan B--- vstal ze své řady, otočil se, omotal se svým
velkým pláštěm a poklekl. Viděl jsem, že to vzbudilo pozornost těch, kteří seděli blízko a kteří ho
znali,  a vyvolalo  značný  rozruch  v té  části  budovy.  Šerif  zůstal  na  kolenou  po  celou  dobu
bohoslužby.  Pak odešel  do svého pokoje v hotelu,  ve kterém byl  ubytovaný.  Byl  to  člověk asi
padesátiletý a svobodný.
Později  mi  řekl,  že  jeho mysl  byla velmi  obtížena,  když šel  domů;  zabýval  se  tématem, které
vyslechl.  Naléhal  jsem  na  shromáždění,  aby  přijali  Krista,  právě  takového,  jak  je  představen
v evangeliu. Otázka neprodleného přijetí Krista a celá situace, týkající se vztahu hříšníka k němu
a jeho vztahu k hříšníkovi, byly předmětem rozpravy. Řekl, že uchoval ve své mysli body, které
byly probrány, se vší vážností je předložil sám před sebou a řekl: „Má duše, budeš s tím souhlasit?



Přijmeš Krista, vzdáš se hříchu a vzdáš se sama? A uděláš to právě teď?“ Vrhl se v agónii mysli na
postel a zapřísahal svou duši, aby přijala „teď a tady“. V té chvíli ho tíseň opustila, tak náhle, že
usnul  a vzbudil  se  až  za  několik  hodin.  Když se probudil,  zjistil,  že  jeho mysl  je  plná  pokoje
a odpočinutí v Kristu; a od toho okamžiku se stal opravdovým pracovníkem pro Krista mezi svými
známými.
Hotel, ve kterém byl ubytovaný, patřil v té době panu S---. Duch mocně ovládl ten dům. Pan S---
sám se  brzy  stal  předmětem modliteb  a obrátil  se  a stejně  tak  velké  množství  jeho  rodinných
příslušníků a hostů. Největší hotel v obci se stal skutečným centrem duchovního vlivu a mnozí tam
byli  obráceni.  Lidé,  kteří  projížděli  městem,  se  zastavovali  v hotelu;  a působení  v tomto
společenství bylo tak mocné, že jsem slyšel o několika případech lidí, kteří se jen zastavili na jídlo
nebo strávili  noc a byli  přitom mocně usvědčeni a obrátili se dřív,  než opustili město.  Opravdu,
v tomto městě stejně jako v Rome bylo běžné,  že nikdo nemohl ve městě  pobývat nebo jenom
procházet, aniž by si uvědomoval Boží přítomnost; nadpřirozený vliv prostupoval to místo a celá
atmosféra byla naplněná božským životem.
Obchodník  z Lowville  přijel  do  Uticy  kvůli  svému  podnikání.  Zastavil  se  v hotelu,  kde  byl
ubytovaný  pan  B---.  Zjistil,  že  veškerá  konverzace  ve  městě  ho  velmi  obtěžuje,  protože  byl
neobrácený člověk. Byl rozmrzelý a řekl si, že žádný obchod tady neudělá, protože všechno se točí
kolem  náboženství;  rozhodl  se  odjet  domů.  Nemohl  obchodovat,  náboženství  mu  do  všeho
zasahovalo a on nemohl udělat žádný obchod. Ten večer měl odjet domů.
Mluvil  o tom  v přítomnosti  několika  mladých  obrácených  lidí,  kteří  byli  ubytovaní  v hotelu,
a myslím,  že  zvláště  v přítomnosti  pana  B---.  Vzhledem k tomu,  že  dostavník  měl  odjet  pozdě
v noci, přišel ještě předtím do baru, aby zaplatil účet; očekával, že pan S--- nebude pravděpodobně
vzhůru,  až  dostavník  přijede,  proto  chtěl  vyrovnat  svůj  účet  dřív.  Pan  S---  si  všiml,  že  když
vyrovnával svůj účet, jeho mysl byla velmi zneklidněná. Navrhl několika přítomným mužům, aby
se za něho modlili. Vzali ho, myslím, do pokoje pana B---, rozmlouvali s ním a modlili se s ním
a než dostavník přijel, byl obráceným člověkem. Hned si začal dělat starosti o lidi ve svém bydlišti,
a když přijel dostavník, okamžitě odjel domů. Jakmile dorazil domů, svolal svoji rodinu, řekl jim
o své zkušenosti a modlil se s nimi. Protože byl velmi prominentní občan, velmi otevřený a všude
hlásal,  co  Bůh  udělal  pro  jeho  duši,  hned  to  v Lowville  vyvolalo  významný  dojem  a brzy
následovalo velké probuzení.
Uprostřed  probuzení  v Utice  jsme  se  poprvé  doslechli  o opozici  vůči  těmto  probuzením,  která
vyrůstala  na východě.  Pan Nettleton napsal  panu Aikenovi,  s nímž jsem spolupracoval,  několik
dopisů, ze kterých bylo zřejmé, že se velice mýlí, pokud jde o povahu těchto probuzení. Pan Aiken
mi ukázal ty dopisy; nechal je kolovat mezi služebníky v sousedství, jak to autor zamýšlel. Mezi
dopisy byl  jeden, ve kterém pan Nettleton naplno uváděl,  co považuje za nežádoucí při  vedení
těchto probuzení; ale žádná z věcí, na které si stěžoval, se během těchto probuzení nestala, ani jsme
o takových vůbec nevěděli,  proto jsme dopisy jen přečetli  a nechali  jít  dál.  Pan Aiken nicméně
odpověděl soukromě na jeden nebo dva z nich a ujišťoval pana Nettletona, že se žádné takové věci
nestaly. Nevzpomínám si už, zda si pan Nettleton stěžoval na skutečnost, že se ženy někdy modlí na
společenských setkáních. Je pravda, že v několika případech se ženy, a některé velmi prominentní
ženy, které byly silně puzeny v duchu, modlily na setkáních, které jsme pořádali denně dům od
domu. Žádná opozice, pokud vím, se vůči tomu neobjevila, ani v Utice, nebo v Rome. Sám jsem
takovou praxi nezaváděl a nevím, jestli předtím existovala nebo ne. Ve skutečnosti se o tom tam,
kde se tyto případy staly, mezi lidmi ani mnoho nemluvilo a nepřemýšlelo.
Již jsem řekl, že pan Weeks, který zastával nejvíc útočnou doktrínu na téma božské účinnosti, byl
znám svojí  opozicí  vůči  těmto  probuzením.  Pro  informaci  těch,  kteří  nemusí  vědět,  co  taková
doktrína hlásá, bych řekl, že pan Weeks, a ti, kteří s ním souhlasí, tvrdí, že jak hřích, tak svatost jsou
vytvořeny v mysli přímým aktem všemohoucí moci, tedy že Bůh stvořil muže hříšníky nebo svaté,
podle svého suverénního uvážení, v obou případech přímým aktem všemohoucí moci, kterému se
nedá odolat, stejně jako aktu samotného stvoření; takže vlastně Bůh je jediný skutečný činitel ve
vesmíru a všichni tvorové jednají pouze tak, jak jsou vedeni a nuceni jednat jeho neodolatelnou
mocí; každý hřích ve vesmíru, a to jak u lidí, tak u ďáblů, je výsledkem přímého, neodolatelného



jednání ze strany Boha. Toto se pokoušeli dokázat z Bible.
Pan Weeks smýšlel o obrácení nebo znovuzrození tak, že Bůh, který učinil lidi hříšníky, přivedl je
také při jejich znovuzrození k uznání, že má právo učinit je hříšníky ke své slávě a poslat je do
pekla  za  hříchy,  které  v nich  sám  přímo  vytvořil,  nebo  je  donutil  tyto  hříchy  vykonat  silou
všemohoucnosti.  Neměl  důvěru  v  obrácení,  která  nepřivedla  hříšníky k tomu,  aby přijali  tento
pohled  na  toto  téma.  Ti,  kteří  si  přečetli  devět  kázání  pana  Weekse  na  toto  téma,  uvidí,  že
nepřekrucuji  jeho názory.  Protože tento pohled pana Weekse byl přijat  do značné míry kněžími
a věřícími  v této  oblasti,  když  projevil  svoji  opozici  a spolu  s ním někteří  jiní  kněží,  velmi  to
povzbudilo a zvětšilo opozici dalších.
Práce však pokračovala s velkou mocí, obraceli se lidé všech tříd, až pan Aiken ohlásil nadějné
obrácení  pěti  set  lidí  v průběhu několika týdnů,  z nichž většina,  myslím,  patřila  do jeho sboru.
Probuzení byla poměrně novou věcí v tomto regionu a mnoho lidí nebylo přesvědčeno, že je to dílo
Boží. Nebyli jimi tehdy nadšeni, jak byli později. Zdálo se, že je rozšířený dojem, že tato probuzení
brzy pominou a ukáže se, že to bylo pouhé tělesné citové vzrušení. Myslím, že ti, kdo byli v této
práci zapojeni, neměli takové smýšlení.
Uprostřed  tohoto  probuzení  nastala  jedna  událost,  která  vyvolala  velký  dojem.  Stalo  se  to  při
setkání presbytáře v Oneida, když bylo probuzení v plné síle. Mezi jinými tam byl starý kněz, mně
neznámý, který byl velmi otrávený zápalem a nadšením probuzení. Zjistil, že lidé se všude zabývají
tématem náboženství;  že  modlitby  a náboženské  konverzace  jsou  všude,  dokonce  v obchodech
a dalších veřejných místech. Nikdy předtím neviděl probuzení a nikdy neslyšel, co slyšel tam. Byl
to Skot a věřím, že nebyl příliš dlouho v této zemi.
V  pátek  odpoledne  předtím,  než  byl  presbytář  přerušen,  vstal  a přednesl  prudký  projev  proti
probuzení, jak probíhalo. To, co řekl, značně šokovalo a zarmoutilo křesťany, kteří byli přítomni.
Cítili, že musí padnout na tvář před Bohem a plakat k němu, aby zabránili špatným následkům této
řeči.
Presbytář byl večer přerušen. Někteří členové odešli domů, jiní zůstali přes noc. Křesťané se oddali
modlitbám. Tu noc tam byl velký pláč k Bohu, aby zabránil jakémukoliv zlému vlivu, který by
mohl vyplynout z tohoto projevu. Ráno byl ten muž nalezen mrtvý ve své posteli.
V průběhu těchto probuzení lidé ze vzdálených míst, téměř v každém směru, slyšeli, co Pán dělá,
nebo je přilákala zvědavost a údiv nad tím, co slyšeli, a přišli se sami přesvědčit; mnoho z nich se
obrátilo  ke  Kristu.  Mezi  těmito  návštěvníky  byl  Dr.  Garnet  Judd,  který  brzy  poté  odešel  na
Sandwichovy ostrovy jako misionář a byl po mnoho let známý příznivcům misie. Patřil ke sboru
pana Weekse, kterého jsem zmínil. Jeho otec, starý Dr. Judd, byl váženým křesťanem. Přišel do
Uticy a velmi sympatizoval s probuzením.
Zhruba ve stejnou dobu mladá žena, slečna F--- T---, odněkud z Nové Anglie, přišla do Uticy za
následujících okolností: byla učitelkou na střední škole, v blízkosti Newburghu ve státě New York.
Když noviny psaly hodně o probuzení v Utice, slečna T--- byla spolu s jinými naplněna úžasem
a údivem a touhu  jít  a na  vlastní  oči  vidět,  co  to  znamená.  Opustila  svou  školu  na  deset  dní
a nasedla na dostavník do Uticy. Když procházela ulicí Genesee k hotelu, všimla si na jedné z tabulí
jména B--- T---. Byla v Utice úplný cizinec a nevěděla tam o žádném známém ani příbuzném. Ale
poté, co zůstala den nebo dva v hotelu a zjišťovala, kdo B--- T--- je, napsala mu vzkaz, že je dcera
pana T---, uvedla jméno otce, a že je v hotelu a potěšilo by ji se s ním setkat. Pan T--- ji očekával
a zjistila, že je jeho vzdálenou příbuznou. Hned ji pozval do svého domu a ona přijala jeho pozvání.
Byl to opravdový křesťan a okamžitě ji vzal na všechna shromáždění a snažil se vzbudit její zájem
o náboženství. Byla velmi překvapena tím, co viděla, a do velké míry popuzená.
Byla to energická, vysoce kultivovaná a hrdá mladá dáma a způsob, jakým s ní lidé hovořili a jak
naléhali,  aby okamžitě  dala  své  srdce  k Bohu,  jí  nebyl  příjemný.  Kázání,  které  slyšela,  na  ni
postupně tíživě dolehlo. Hluboce vnímala vinu hříšníků; jejich poušť a nebezpečí věčného zatracení
vystupovaly z toho, co slyšela. Zvedl se v ní vzdor, ale usvědčení stále mocně pracovalo v jejím
srdci.
Do té doby jsem ji neviděl a nehovořil s ní, ale slyšel jsem od pana T--- o stavu její mysli. Poté, co
se  svíjela  pod  tlakem pravdy několik  dní,  přišla  za  mnou  do domu,  kde  jsem byl  ubytovaný.



Posadila  se  na  pohovku  v salonu.  Přisunul  jsem  svou  židli  před  ni  a začal  na  ni  naléhat
předkládáním Božích nároků. Odkázala se na mé kázání,  že hříšníci  si  zaslouží  být  posláni  do
věčného pekla, a řekla, že to nemůže přijmout, že nevěří, že Bůh je taková bytost. Odpověděl jsem:
„Dosud jste nepochopila, co je hřích, ve své skutečné povaze a zkaženosti. Kdyby ano, nebudete si
stěžovat na Boha, že hříšníka posílá do věčného pekla.“ V dalším rozhovoru jsem tuto záležitost
rozvedl, jak nejvíc jasně jsem dokázal.
Vzpírala se tomu uvěřit, ale usvědčení touto pravdou se stávalo neodolatelným. Hovořil jsem za
tohoto  napětí  nějakou  dobu,  dokud  jsem  neviděl,  že  je  připravena  klesnout  pod  dozrálým
usvědčením. Pak jsem změnil směr a řekl pár slov o místě, kde vládne Ježíš, a jaký je skutečný stav
věcí, pokud jde o záchranu těch, kteří si zaslouží být takto zatraceni.
Její tvář zbledla jako vosk, chvíli poté rozhodila rukama, vykřikla a pak spadla dopředu na opěradlo
pohovky a její srdce se zlomilo. Myslím, že nikdy předtím neplakala. Její oči byly suché, vzezření
vyčerpané a bledé, její citlivost úplně uzamčená; ale nyní se stavidla otevřela a nechala celé své
srdce vylévat se před Bohem. Neměl jsem možnost říct jí nic dalšího. Brzy vstala a  odešla. Téměř
okamžitě  opustila  školu,  nabídla  se  do misijní  služby,  provdala se za pana Gulicka a odjela  na
Sandwichovy ostrovy (Havaj), myslím, že ve stejné době, kdy odjel Dr. Judd. Její historie jako
misionářky je dobře známa. Byla velmi efektivní misionář a vychovala několik synů, kteří jsou také
misionáři.
Zatímco jsem budoval svůj domov v Utice, kázal jsem často v New Hartfordu, obci čtyři míle jižně
od Uticy. Práce milosti tam byla vzácná a mocná. Pastorem presbytariánské církve v té době byl pan
Coe. Kázal jsem také ve Whitesboro, což je další krásná vesnice, čtyři míle na západ od Uticy; také
tam bylo mocné probuzení. Pastor, pan John Frost, byl nejúčinnější dělník v té práci.
V této oblasti se stala událost, kterou nesmím opomenout zmínit. Kousek nad Whitesboro na potoce
Oriskany byla továrna, zpracovávající bavlnu. Tomu místu se nyní říká New York Mills. Majitelem
byl pan W---, neobrácený muž, ale gentleman vysoké úrovně a dobrých mravů. Můj nevlastní bratr,
pan G--- A---, byl v té době správcem továrny. Byl jsem pozván kázat na tom místě a šel jsem tam
jeden večer a kázal v místní školní budově, která byla velká a byla zaplněná posluchači. Viděl jsem,
že slovo má velký účinek na lidi, zejména na mladé, kteří pracovali v továrně.
Druhý den ráno po snídani jsem si šel prohlédnout továrnu. Jak jsem procházel, všiml jsem, že je
hodně  vzrušení  mezi  lidmi,  kteří  pracovali  na  svých  stavech,  spřádacích  strojích  a dalších
pracovních zařízeních. Při průchodu jednou z dílen, kde byl velký počet mladých žen zaměstnaný
tkaním, jsem si všiml, jak si mě několik z nich prohlíželo a mluvily velmi vážně mezi sebou. Bylo
vidět, že jsou hodně rozrušené, i když se smály. Šel jsem pomalu k nim. Viděly mě přicházet a byly
zjevně hodně rozčilené. Jedna z nich se snažila spravit přetrženou nit a ruce se jí třásly tak, že se jí
to nedařilo. Blížil jsem se pomalu a rozhlížel se kolem na stroje, které jsem míjel. Pozoroval jsem,
že ta dívka je stále víc nervózní a nemůže pokračovat ve své prací. Když jsem přišel osm nebo deset
stop od ní, podíval jsem se vážně na ni. Ona to pozorovala a byla zcela překonaná, klesla dolů
a propukla v pláč. Na ostatní to zapůsobilo střelnou rychlostí a během několika okamžiků téměř
všichni v místnosti byli v slzách. Tento stav se rozšířil po celé továrně. Její majitel, pan W---, byl
přítomen,  a když  viděl  stav  věcí,  řekl  správci:  „Zastavte  provoz  a nechte  lidi,  ať  se  věnují
náboženství; protože je důležitější, aby naše duše byly spasené, než aby továrna běžela.“ Brána byla
okamžitě zavřena a továrna se zastavila. Ale kde bychom se měli shromáždit? Správce navrhl, že
dílna se spřádacími stroji je velká; stroje byly vyneseny a mohli jsme se tam shromáždit. Učinili
jsme tak, a mocnějšího setkání jsem se sotva kdy zúčastnil.  Pokračovalo s velkou mocí. Budova
byla velká a bylo v ní mnoho lidí, od podkroví do sklepa. Probuzení prošlo továrnou s překvapivou
silou a v průběhu několika dní téměř všichni byli nadějně obráceni.
Mnoho se mluvilo o nadějném obrácení  Theodora D. Welda v Utice,  ale  může být dobré,  když
přinesu  přesnou zprávu  o faktech.  Měl  tetu,  paní  C---,  žijící  v Utice,  která  byla  velmi  zbožná,
modlící se žena. Byl synem významného duchovního v Nové Anglii a jeho teta si myslela, že je
křesťanem.  Vedl  její  rodinu  v jejich  bohoslužbách.  Než  začalo  probuzení,  stal  se  studentem
Hamilton College v Clintonu. Boží dílo v Utice upoutalo tolik pozornosti, že mnoho lidí z Clintonu,
mezi nimi někteří věřící z vysoké školy, se vypravili do Uticy a hlásili, co se tam děje. Vyvolalo to



velké vzrušení. Weld měl významné místo mezi studenty Hamilton College a měl velký vliv. Když
slyšel, co se děje v Utice, rozrušilo ho to a vzbudilo v něm velkou opozici. Svůj odpor vyjadřoval
velmi pobuřujícím způsobem. Dozvěděli se o tom lidé v Utice a jeho teta, u níž bydlel, si o něho
začala dělat velké obavy. Pro mě to byl úplně cizí člověk.
Jeho  teta  mu  napsala  a požádala  ho,  aby  se  vrátil  domů  a strávil  tam  neděli,  vyslechl  kázání
a zajímal se o Boží dílo. Nejprve to odmítl, ale nakonec k sobě shromáždil pár studentů a řekl jim,
že se rozhodl jít do Uticy; že ví, že to musí být fanatismus nebo jen nadšení, ale ví, že s  ním to
nepohne a oni uvidí, že se to nestane. Přišel plný opozice a jeho teta brzy zjistila, že nemá v úmyslu
vyslechnout  mé  kázání.  Pan  Aiken  obvykle  obsazoval  kazatelnu  v dopoledních  hodinách  a já
v odpoledních  a večerních  hodinách.  Jeho  teta  se  dozvěděla,  že  má  v úmyslu  jít  do  církve
dopoledne, kdy očekává, že bude kázat pan Aiken, ale nechce jít odpoledne ani večer, protože je
rozhodnut, že mě poslouchat nebude.
S  ohledem na  to  pan  Aiken  navrhl,  abych  kázal  dopoledne,  a já  jsem souhlasil  a šli  jsme  do
shromáždění.  Pan Aiken si  vzal  úvod, jako obvykle.  Paní C---  přišla  na shromáždění s rodinou
a mezi nimi byl i pan Weld. Postarala se, aby seděl v lavici tak, že se nemohl dobře dostat ven, aniž
by ona a jeden nebo dva další rodinní příslušníci nemuseli vyjít ven před ním; obávala se totiž, jak
řekla, že odejde pryč, až uvidí, že budu kázat. Věděl jsem, že jeho vliv na mladé muže v Utice je
velmi velký, a že jeho příchod by mohl způsobit, že se spolčí k odporu vůči probuzení. Pan Aiken
mě upozornil, že přišel a posadil se.
Po úvodní části jsem vstal a vybral tento text: „Jeden hříšník zkazí mnoho dobrého.“ Nikdy jsem na
tento verš nekázal, ani jsem neslyšel o něm kázat, ale přišel mi na mysl s velkou mocí a to rozhodlo
o jeho výběru. Začal jsem kázat a ukázal na mnoha příkladech, jak jeden hříšník mohl zničit mnoho
dobrého, a jak vliv jednoho muže mohl zničit mnoho duší. Myslím, že jsem vykreslil docela živý
obraz Welda, vlivu, který měl, a jakou škodu mohl udělat. Jednou nebo dvakrát se pokusil dostat
ven, ale jeho teta to vnímala, opřela se o lavici před ní a oddala se tiché modlitbě, takže se nemohl
dostat ven, aniž by ji rušil a obtěžoval, a tak zůstal na svém místě až do konce shromáždění.
Druhý den jsem se zastavil v obchodě v ulici Genesee, abych mluvil s lidmi; měl jsem ve zvyku
chodit z místa na místo a konverzovat; a zrovna tam byl Weld. Vrhl se na mě bez okolků a mluvil se
mnou  snad  hodinu,  většinou  dost  urážlivým  způsobem.  Nikdy  jsem  neslyšel  nic  podobného.
Nedostal jsem skoro žádnou příležitost mu něco říct, protože jeho jazyk se nezastavil. Byl to velmi
nadaný řečník. Brzy to upoutalo pozornost všech, kteří byli v obchodě, a zpráva se roznesla po ulici
a shromáždili  se  tam  zaměstnanci  ze  sousedních  obchodů,  aby  si  poslechli,  co  říká.  Všichni
obchodníci přestali obchodovat a všichni se zaujetím poslouchali jeho urážky. Ale nakonec jsem se
dostal ke slovu a řekl jsem: „Pane Welde, jste synem Kristova služebníka. Toto je pro vás způsob,
jak se chovat?“ Přidal jsem pár slov v tomto směru a viděl jsem, že ho to zasáhlo. Ještě něco pronesl
a okamžitě opustil obchod.
Vyšel jsem také a vrátil se k panu Aikenovi, kde jsem v té době byl ubytovaný. Byl jsem tam jen
několik okamžiků, když se někdo ozval u dveří, a protože žádný sluha nebyl po ruce, šel jsem ke
dveřím sám. Dovnitř  nevešel  nikdo jiný,  než pan Weld.  Vypadal,  jako by se chtěl  propadnout.
Okamžitě začal nejpokornější vyznání a omluvu za způsob, jakým se ke mně choval, a použil ty
nejsilnější výrazy sebeodsuzování. Vzal jsem ho laskavě za ruku a chvíli s ním mluvil, abych ho
ujistil,  že  proti  němu nic  nemám, a nabádal  jsem ho vážně,  aby dal  své srdce  Bohu.  Pokud si
vzpomínám, modlil jsem se s ním, než odešel. Ten den už jsem o něm víc neslyšel.
Večer jsem kázal, myslím, že v New Hartfordu, a vrátil jsem se pozdě. Druhý den ráno jsem slyšel,
že se vrátil ke své tetě, značně pohnutý a zaražený. Požádala ho, aby se v rodinném kruhu modlil.
Řekl, že byl zprvu šokován tou myšlenkou. Ale jeho nepřátelství vzrostlo tolik, že ho napadlo, že to
je  jeden  způsob,  jakým dosud  nevyjádřil  svou  opozici,  a proto  souhlasil  s její  žádostí.  Poklekl
a začal s tím, co podle jeho tety mělo být modlitbou, ale z jeho vlastního úhlu pohledu; byl to ten
nejvíce rouhačský druh urážení, jaký mohl být pronesen. Pokračoval tímto báječným způsobem,
dokud všichni nezůstali v křečovitém úžasu a ohromení; vydržel tak dlouho, že se dřív setmělo, než
skončil. Jeho teta se pokoušela s ním hovořit a modlit se s ním, ale opozice jeho srdce byla hrozná.
Stav mysli,  který předváděl, ji vyděsil.  Modlila se s ním a zapřísahala, aby své srdce dal Bohu,



a pak odešla.
Šel  do  svého  pokoje  a tam střídavě  chodil  po  pokoji  a ležel  na  podlaze.  Celou  noc  setrvával
v hrozném stavu mysli, vzteklý, vzpurný, a přece tak odsouzený, že stěží mohl žít. Právě za svítání,
když přecházel tam a zpět ve svém pokoji, jak později řekl, dolehl na něho takový tlak, že ho až
přimáčkl k podlaze. Spolu s tím přišel hlas, který se zdálo, že mu přikazuje činit pokání, a to hned
teď. Jak byl sražený podlahu, tak ležel až do pozdního dopoledne, když přišla jeho teta. Našla ho na
podlaze,  jak křičí  a nazývá se bláznem bláznivým. Podle všeho se jevilo,  že jeho srdce je celé
rozbité na kousky.
Příští noc vstal ve shromáždění a zeptal se, jestli by mohl učinit doznání. Odpověděl jsem, že ano,
a on učinil veřejné vyznání před celým sborem. Řekl, že musí odstranit kámen úrazu, který nastavil
do cesty všem lidem, a chtěl příležitost k co možná nejvíce veřejnému vyznání. Jeho vyznání bylo
velmi skromné, vážné a ze zlomeného srdce.
Od  té  doby  se  stal  velmi  účinným  pomocníkem  v Boží  práci.  Pracoval  pilně  a byl  mocným
řečníkem, hodně nadaný v modlitbě a v práci. Pomáhal tak několik let, odvedl velmi dobrou práci
a podílel se na nadějném obrácení velmi mnoha duší. Později jeho zdraví zesláblo kvůli velkému
množství práce. Byl nucen opustit školu a odjel rybařit na pobřeží Labradoru. Když se vrátil, byl
stejně vzácným pracovníkem jako předtím a jeho zdraví se obnovilo. Znal jsem ho po značnou dobu
jako účinného pomocníka, kdekoliv jsem se snažil pracovat.
Řekl jsem, že jsme nedávali žádné veřejné odpovědi na články proti probuzení, které se dostaly do
tisku, tedy na to, co napsali Dr. Beecher nebo pan Nettleton. Také jsem mluvil o pamfletu, který
proti probuzení publikovali kněží sdružení do Oneida Assocciation. Na něj, jak věřím, nebyla dána
žádná veřejná odpověď. Vzpomínám, že kněz unitářů, který bydlel v Trentonu v tomto kraji, vydal
urážlivou brožuru, ve které silně zkreslil tuto práci, a osobně zaútočil na mě. Na to reverend pan
Wetmore, jeden ze členů oneidského presbytáře, publikoval odpověď.
Toto probuzení nastalo v zimě a na jaře roku 1826. Když konvertité byli přijati do církví po celém
kraji,  reverend  John  Frost,  pastor  presbyteriánské  církve  ve  Whitesboro,  publikoval  spisek,
podávající  přehled  tohoto  probuzení,  kde  uvedl,  jestli  si  dobře  vzpomínám,  že  v rámci  tohoto
presbytáře bylo tři tisíce obrácených. Nemám kopii žádné z těchto publikací.
Řekl jsem, že se probuzení šířilo z Rome a Uticy jako od centra ve všech směrech. Kněží přišli ze
značné vzdálenosti  a strávili  více  nebo méně času  účastí  na  shromážděních  a různými způsoby
pomáhali této práci pokračovat. Svoji vlastní práci jsem rozšířil na tak velké pole, jak jen jsem
mohl, a pracoval jsem více méně v hranicích presbytáře. Nemohu teď vzpomenout všechna místa,
kde jsem strávil nějaký čas. Pastýři všech těchto církví hluboce sympatizovali s tímto dílem a jako
dobří a opravdoví muži sami sebe položili na oltář a udělali vše, co mohli, aby toto velké a slavné
hnutí pokračovalo; a Bůh jim dal bohatou odměnu.
Učení,  které  jsme  kázali  v těchto  probuzeních,  bylo  stejné,  jaké  již  bylo  předkládáno  předtím.
Namísto nabádání hříšníků, aby spolehli na milost a modlili se za nové srdce, vyzývali jsme je, aby
sami obnovili své srdce a svého ducha (učinili si nové srdce, Ezechiel 18:31 kral.) a naléhali na ně,
že jsou povinni se okamžitě poddat Bohu. Řekli jsme jim, že Duch se snaží, aby je přiměl dát mu
nyní jejich srdce, uvěřit a vstoupit okamžitě do života oddanosti Kristu, víry, lásky a křesťanské
poslušnosti. Učili jsme je, že zatímco se modlili za Ducha svatého, neustále mu odporovali; a že
pokud by se okamžitě podvolili jejich vlastnímu usvědčení, což je jejich povinnost, budou křesťany.
Snažili jsme se jim ukázat, že všechno, co udělali nebo řekli dříve, než se poddali, uvěřili a dali své
srdce Bohu, to  všechno byl  hřích,  nebylo to,  co požaduje Bůh,  aby udělali,  ale  prostě  odložili
pokání a odolávali Duchu svatému.
Takové učení samozřejmě mnozí odmítali, nicméně bylo velmi požehnáno Duchem Božím. Dříve
se považovalo za nezbytné, aby hříšník zůstával pod usvědčením dlouhou dobu; nebylo neobvyklé
slyšet staré křesťany říkat, že byli pod usvědčením mnoho měsíců nebo let, než našli úlevu; zřejmě
měli dojem, že čím déle byli pod usvědčením, tím lépe bylo prokázáno, že se skutečně obrátili.
Učili jsme opak toho. Trval jsem na tom, že kdo zůstává dlouho pod usvědčením, je v nebezpečí, že
se stane samospravedlivým, v tom smyslu, že si bude myslet, že se hodně modlil a udělal mnoho,
aby přesvědčil Boha, aby ho zachránil, a že ve výsledku skončí ve falešné nadějí. Řekli jsme jim, že



pod takovým zdlouhavým usvědčením jsou v nebezpečí, že zarmoutí Ducha Božího a ten odejde,
a když pak jako přirozená reakce ustane tíseň v jejich mysli, budou se cítit méně stísnění, možná
dosáhnou určitého stupně pohodlí a z toho pak můžou nesprávně vyvodit, že jsou možná obráceni,
a to  jim  může  přinést  značný  stupeň  radosti,  kterou  si  mohou  splést  s křesťanskou  radostí
a pokojem; a tento stav mysli  je může ještě více oklamat,  když jej  přijmou jako důkaz,  že byli
obráceni.
Snažili jsme se důkladně zbavit těchto falešných učení. Stejně jako jsem to vždy dělal, trvali jsme
na  okamžitém  poddání  se,  jako  tom  jediném,  co  od  nás  Bůh  mohl  přijmout;  a že  veškeré
oddalování, pod jakoukoliv záminkou, je vzpourou proti Bohu. Za takového učení se stalo velmi
častým, že lidé prošli odsouzením a obrácením v průběhu několika hodin, někdy v průběhu několika
minut.  Takové  náhlé  konverze  byly  znepokojující  pro  mnoho  dobrých  lidí,  kteří  samozřejmě
předpovídali, že tito konvertité odpadnou a dokážou tak, že nebyli zdravě obráceni. Ale události
ukázaly, že mezi těmito rychle obrácenými byli někteří z nejvlivnějších křesťanů, kteří kdy byli
známi v té oblasti; a to bylo v souladu s mou vlastní zkušeností během celé mé služby.
Řekl jsem, že pan Aiken soukromě odpověděl na některé z dopisů pana Nettletona a Dr. Beechera.
Některé z dopisů Dr. Beechera se v té době dostaly do tisku,  ale nevzbudily veřejný ohlas.  Pan
Aiken ve svých odpovědích, které posílal poštou, zdá se nedělal žádný rozdíl mezi opozicí pana
Nettletona a Dr. Beechera.  Z dopisu, který Dr. Beecher napsal Dr. Taylorovi v New Havenu, se
ukazovalo, že někdo v něm vyvolal dojem, že bratři podporující tato probuzení jsou lháři. Tvrdil, že
duch lhaní v těchto probuzeních tak převládá, že bratrům do nich zapojených nelze vůbec věřit.
Tento dopis se dostal  do tisku. Kdyby měl být znovu publikován dnes, lidé z regionu, kde tato
probuzení zvítězila, by se velmi divili, že Dr. Beecher, byť jen v soukromém dopise, vůbec mohl
napsat takové věci o kněžích a křesťanech, kteří se na šíření těchto velkých a nádherných probuzení
podíleli.

Kapitola XV.
PROBUZENÍ V AUBURNU V ROCE 1826

Dr.  Lansing,  pastor  První  presbyteriánské  církve  v Auburnu,  přišel  do Uticy,  aby byl  svědkem
probuzení,  a naléhal  na  mě,  abych na  čas  odešel  a pracoval  s ním.  V létě  roku 1826 jsem mu
vyhověl. Brzy poté, co jsem přišel do Auburnu, zjistil jsem, že někteří z věřících v teologickém
semináři  v tom  městě  zaujali  k probuzení  nepřátelské  stanovisko.  Věděl  jsem  už  předtím,  že
východně od Uticy je značný počet kněží, kteří si dopisují o těchto probuzeních a mají vůči nim
nepřátelský postoj.
Nicméně než jsem dorazil do Auburnu, nebyl jsem si plně vědom rozsahu této opozice, se kterou
jsem se měl ze strany kněží setkat, ne od kněží z oblasti, kde jsem pracoval, ale od těch, kde jsem
nepracoval, a kteří o mně osobně nevěděli nic, ale byli ovlivněni falešnými zprávami, které slyšeli.
Brzy po příchodu do Auburnu jsem se dozvěděl z různých zdrojů, že vznikl vyzvědačský systém,
který měl za cíl v rozsáhlém svazku kněží a církvi mě obklíčit a zabránit, aby se probuzení šířilo
skrze moji službu.
V té době jsem byl informován, že pan Nettleton řekl, že bych neměl jít dál na východ; proto se
všechny  církve  v Nové  Anglii  proti  mně  zvlášť  uzavřely.  Pan  Nettleton  přišel  a zastavil  se
v Albany; do mých rukou se dostal dopis od Dr. Beechera, který v něm nabádal Nettletona, aby se
mužně postavil proti mně a probuzením ve středním New Yorku; sliboval, že až se jurisdikce, jak je
nazýval, Nové Anglie sejde, budou o všem mluvit, a povzbuzoval ho v jeho opozici.
Ale musím se teď vrátit  k tomu, co proběhlo v Auburnu. Na moji mysl brzy po příjezdu velmi
zapůsobila rozsáhlá práce toho špionážního systému, o kterém jsem mluvil. Pan Frost z Whitesboro
se o tom dozvěděl hodně faktů a sdělil mi je. Neřekl jsem o těchto věcech nic veřejně, ani jak si
vzpomínám, soukromě, ale oddal jsem se modlitbě. Vzhlížel jsem k Bohu s velkou vážností den za
dnem, aby mě vedl; žádal jsem ho, aby mi ukázal cestu pro službu a dal mi milost, abych přečkal
tuto bouři.



Nikdy nezapomenu na to, co se stalo jeden den v mém pokoji v domě Dr. Lansinga. Pán mi ukázal
ve zjevení to, co bylo přede mnou. Přitáhl mě tak blízko k sobě, když jsem se modlil, že se mé tělo
doslova  třáslo  v kostech.  Třásl  jsem se  od  hlavy až  k patě,  v plném vědomí  Boží  přítomnosti.
Nejprve se po nějakou dobu zdálo, že jsem spíše na vrcholu Sinaje, uprostřed neustálého hřmění,
než v přítomnosti Kristova kříže. 
Nikdy v mém životě, pokud si vzpomínám, jsem nebyl tak ohromen a pokořen před Bohem jako
tenkrát. Nicméně místo toho, abych chtěl uniknout, táhlo mě to blíž a blíž k Bohu, blíž a blíž k jeho
Přítomnosti, která mě naplňovala nevýslovnou bázní a třesením. Po počátečním velkém ponížení
před ním přišlo velké pozvednutí. Bůh mě ujistil, že bude se mnou a podpoří mě; že žádná opozice
proti mně neobstojí; že nemám se všemi těmito věcmi nic dělat, ale věnovat se své práci a čekat na
záchranu od Boha.
Vědomí Boží přítomnosti a všechno, co proběhlo mezi Bohem a mou duší v té době, nemohu nikdy
popsat. Vedlo mě to, abych měl úplnou důvěru, byl naprosto klidný a měl jen ty nejlepší pocity vůči
všem bratrům,  kteří  byli  oklamaní  a postavili  se  proti  mně.  Cítil  jsem se ujištěn,  že  vše vyjde
popravdě najevo, takže správnou cestou pro mě je nechat všechno na Bohu a věnovat se své práci;
a když se strhla  bouře a opozice narostla,  nikdy jsem ani  na okamžik nepochyboval,  jaký bude
výsledek. Nikdy jsem tím nebyl rozrušen, nikdy jsem nestrávil hodinu nočního bdění přemýšlením
o tom. Z vnějšího pohledu se zdálo, že všechny církve v zemi, kromě těch, kde už jsem pracoval, se
spojily  a zavřely  pro  mě  své  kazatelny.  Bylo  to  skutečně,  jak  jsem  pochopil,  způsobeno
rozhodnutím mužů, kteří vedli opozici. Byli tak oklamáni, že si mysleli, že neexistuje žádná jiná
cesta, než se sjednotit a, jak se vyjádřili, „srazit ho dolů.“ Ale Bůh mě ujistil, že oni nebudou moci
mě srazit.
Pasáž  ve  dvacáté  kapitole  Jeremjáše  mi  opakovaně  přicházela  s velkou  silou.  Zní  takto:
„Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit.“ Na začátku to zní lákavě. „Zdolal jsi mě
a přemohl.  Po  celé  dny jsem jen  pro  smích,  každý  se  mi  vysmívá.  Sotvaže  promluvím,  úpím,
přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé
dny. Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit", avšak je v mém srdci jak
hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Z
mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! "Udejte ho!" "Udáme ho!" Kdekdo z těch, s nimiž
jsem pokojně žil,  čeká,  až se zhroutím. "Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho
a pomstíme se mu." Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé
upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba
nebude zapomenuta. Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce,
kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.“ Jeremiáš 20:7-12.
Nemyslím, že tato pasáž doslova popisuje můj případ, nebo vyjadřuje moje pocity; ale bylo tam
tolik podobnosti,  že tato pasáž byla často oporou mé duši. Pán nedovolil,  abych si opozici bral
k srdci; a mohu popravdě říct, nakolik si vzpomínám, že jsem nikdy neměl nevlídné pocity vůči
panu Nettletonovi nebo Dr. Beecherovi, nebo kterémukoliv vůdci opozice vůči probuzení, po celou
dobu, co opozice trvala.
Vzpomínám si na zvláštní pocit hrůzy v souvislosti se zveřejněným pamfletem a postojem, který
zaujal pan William R. Weeks, kterého jsem zmínil. Ti, kdo jsou seznámeni s životem pana Weekse,
si  vzpomenou,  že  brzy poté  začal  psát  knihu,  kterou  nazval  „Pokrok  poutníků  v devatenáctém
století.“ Byla publikována po částech a nakonec vznikl svazek, se kterým mnozí z čtenářů tohoto
příběhu mohou být obeznámeni. Byl to muž značného talentu a musím doufat, že dobrý člověk, ale
myslím, že byl hodně oklamán svou filozofií a sveden daleko z cesty svou teologií. Nezmiňuji se
o něm proto, že bych chtěl říct něco zlého o něm nebo o jeho knize; ale pouze říkám, že nikdy
nepřestal,  pokud  vím,  klást  odpor,  přímý  nebo  nepřímý,  probuzení,  které  nebylo  vhod  jeho
svérázným názorům. Hodně se snažil obhajovat postoje pana Nettletona, aniž ho jmenoval, který se
stavěl do čela opozice vůči těmto probuzením. Ale Bůh odstranil všechen tento vliv. Teď už jsem
o tom neslyšel nic po mnoho let.
Bez ohledu na postoj, který zaujali někteří z věřících v Auburnu společně s mnoha kněžími v okolí,
Pán brzy obnovil svoje dílo v Auburnu. Pan Lansing měl velký sbor a velmi učenlivý. Probuzení se



brzy projevilo mezi lidmi a stalo se silným.
V té době Dr. S---- z Auburnu, který tam ještě bydlí, byl tak velice požehnaný ve své duši, že se stal
úplně jiným člověkem. Dr. S---- byl starším v presbyteriánské církvi, když jsem tam přijel. Byl to
velice plachý a zbožný křesťan; ale jako křesťan byl jen málo účinný, protože měl jen malou víru.
Brzy však byl hluboce usvědčen z hříchu; sestoupil do hlubin ponížení a utrpení, téměř k zoufalství.
Setrval v tomto stavu po dobu několika týdnů, až do jedné noci, kdy na modlitebním setkání byl
zcela překonán svými pocity a klesl bezmocně na podlahu. Potom mu Bůh otevřel oči, aby viděl
realitu spásy v Kristu. Stalo se to právě poté, co jsem odešel z Auburnu, abych pracoval v Troy, ve
státě New York. Dr. S--- mě brzy následoval do Troy, a když jsem ho tam poprvé uviděl, zvolal
s důrazem, jaký u něho nebyl obvyklý: „Bratře Finney, oni pochovali Spasitele, ale Kristus vstal
z mrtvých.“  Dostal  tak  nádherný  křest  Duchem svatým,  že  byl  od  té  doby radostí  a zázrakem
v Božím lidu.
Částečně  v důsledku  známého  nesouhlasu  vůči  mé  práci  ze  strany  mnoha  kněžích  vyrostla
v Auburnu velká  opozice  a hodně významných  mužů  v této  velké  obci  se  silně  postavilo  proti
probuzení. Ale Duch Páně byl mezi lidmi s velkou mocí.
Vzpomínám si, že jednou v neděli ráno, když jsem kázal, jsem popisoval způsob, jakým se někteří
muži staví proti svým rodinám, aby jim, pokud je to možné, zabránili v obrácení. Dal jsem tak živý
popis ukázkového případu tohoto druhu, že jsem řekl: „Kdybych se s vámi seznámil, asi bych mohl
jmenovat některé z vás, kteří zacházejí se svými rodinami tímto způsobem.“
V tomto  okamžiku  vykřikl  jeden muž  ve  sboru:  „Jmenuj  mě!“  a poté  padl  hlavou dopředu na
sedadlo před sebou a bylo jasné,  že se třese s velkým pohnutím. Ukázalo se, že jednal se svou
rodinou tímto způsobem, a to ráno udělal stejné věci, o jakých jsem mluvil. Řekl, že jeho výkřik
„Jmenuj mě!“ byl tak spontánní a neodolatelný, že ho nedokázal zadržet. Ale obávám se, že nikdy
nebyl obrácen ke Kristu.
Byl tam kloboučník, jménem H---, pobývající v té době v Auburnu. Jeho manželka byla křesťanka,
ale on byl universalista a odpůrce probuzení. Šel se svým nesouhlasem tak daleko, že zakázal své
manželce navštěvovat naše shromáždění, a ona několik večerů po sobě zůstala doma. Jednou večer,
když zvonil zvon ke shromáždění, půl hodiny před jeho začátkem byla paní H--- natolik rozrušena
ve své mysli kvůli manželovi, že se odešla modlit a strávila půl hodinu vyléváním své duše Bohu.
Vyprávěla mu, jak se její manžel zachoval, že jí nedovolil zúčastnit se shromáždění; a přiblížila se
velmi blízko k Bohu.
Když zvon zvonil, aby se lidé shromáždili, vyšla ze své komůrky a zjistila, že její manžel přišel
z obchodu.  Když  vstoupila  do  obývacího  pokoje,  zeptal  se  jí,  jestli  nepůjde  do  shromáždění,
a pokud ano, že ji bude doprovázet. Později mi sdělil, že se rozhodl zúčastnit shromáždění tu noc,
aby zjistil, zda by tam nenašel něco, co by ospravedlnilo nesouhlas s jeho ženou; nebo alespoň něco
směšného, aby se mohl dál vysmívat celému probuzení. Když navrhl, že doprovodí svou ženu, byla
velice překvapená, ale připravila se a přišli na shromáždění.
V té době jsem o tom samozřejmě nic nevěděl.  Celý den jsem chodil po návštěvách a pracoval
s lidmi a neměl jsem už čas na nic dalšího, ani si uspořádat své myšlenky, natož rozvážit a vybrat
text. Během úvodních služeb text přišel do mé mysli. Byla to slova muže s nečistým duchem, který
zvolal: „Co je ti po nás?“ (Let us alone, nechte nás o samotě, Marek 1:24) Vzal jsem ta slova a šel
kázat.  Snažil  jsem se  ukázat  počínání  těchto  hříšníků,  kteří  chtějí  zůstat  sami,  to  znamená,  že
nechtějí mít nic společného s Kristem.
Pán mi dal sílu podat velmi jasný popis postoje, který takoví lidé zastávají. Uprostřed mé promluvy
jsem zpozoroval,  jak  jedna  osoba  spadla  ze  svého  místa  u široké  uličky a strašným způsobem
křičela. Sbor byl velmi šokován; muž křičel tak hlasitě, že jsem přestal kázat a zůstal stát. Po chvílí
jsem požádal shromáždění, aby zůstali sedět, a šel jsem dolů promluvit s tím mužem. Zjistil jsem,
že je to pan H---, o kterém jsem mluvil. Duch Páně ho tak mocně usvědčil, že nebyl schopen zůstat
sedět na svém místě. Když jsem k němu přišel, síla se mu už natolik vrátila, že byl na kolenou
a hlavu měl v klíně své ženy. Plakal nahlas jako dítě, vyznával své hříchy a obviňoval se hrozným
způsobem. Řekl jsem mu několik slov, ale zdálo se, že je skoro nevnímá. Duch Boží upoutával jeho
pozornost tak důkladně, že jsem brzy upustil od veškeré snahy, aby si všímal, co říkám. Když jsem



řekl shromáždění, kdo to je, všichni ho znali i jeho charakter, a to vyvolalo slzy a vzlyky v každé
části  domu. Čekal jsem po nějakou krátkou dobu, abych zjistil,  jestli  bude dost potichu, abych
pokračoval s kázáním; ale jeho hlasitý pláč to znemožňoval. Nikdy nezapomenu, jak vypadala jeho
manželka, když seděla a držela jeho hlavu na svém na klíně. V její tváři se zračila svatá radost
a triumf, které slova nemohou vyjádřit.
Pomodlili jsme se několik modliteb a pak jsem propustil shromáždění. Někteří lidé pomohli panu
H--- do jeho domu. Okamžitě si přál,  aby poslali pro některé z jeho společníků, s nimiž měl ve
zvyku zesměšňovat dílo Páně v tom místě. Neměl klid, dokud neposlal pro mnohé z nich, a udělal
před nimi vyznání s velmi zlomeným srdcem.
Byl tak přemožen, že po dva nebo tři dny nemohl jít do města, a dál posílal pro muže, které si přál
vidět,  vyznával  se  jim  a varoval  je,  aby  utekli  před  budoucím  hněvem.  Jakmile  byl  schopen
vycházet, chopil se práce s krajní pokorou a jednoduchostí charakteru, ale s velkou vážností. Brzy
byl ustanoven starším nebo jáhnem, a on od té doby byl velmi příkladným a užitečným křesťanem.
Jeho obrácení bylo tak výrazné a mocné a výsledky tak zjevné,  že to  hodně přispělo k umlčení
opozice.
Ve městě bylo několik bohatých lidí, kteří se pohoršovali nad Dr. Lansingem a mnou a těmi, kdo
pracovali  na probuzení.  Poté,  co jsem odešel,  dali  se dohromady a vytvořili  nový sbor.  Většina
z nich  byla  v té  době  neobrácení  lidé.  Nechť  čtenář  má  tuto  skutečnost  na  zřeteli,  protože  na
správném  místě  budu  mít  příležitost  zmínit  výsledky  této  opozice,  vytvoření  nového  sboru
a následné obrácení téměř všech z těchto odpůrců.
Když jsem byl v Auburnu, kázal jsem více nebo méně i v sousedních církvích v okolí a probuzení
se šířilo v různých směrech, do Cayugy a Skeneateles. To bylo v létě a na podzim roku 1826.
Brzy po mém příjezdu do Auburnu se stala událost, která byla natolik působivá, že se musím o ní
stručně  zmínit.  Moje žena  a já  jsme byli  hosty Dr.  Lansinga,  faráře církve.  Církev byla  hodně
přizpůsobená světu a neobrácení  lidé ji  obviňovali,  že  vede v oblékání,  módě a světskostí.  Jako
obvykle jsem směřoval svá kázání,  abych zajistil  reformování církve a abych ji dostal  do stavu
probuzení. Jednu neděli jsem kázal, tak důkladně, jak jsem byl schopen, k církvi s ohledem na jejich
postoje vůči světu. Slovo hluboce zapůsobilo na lidí.
V závěru kázání jsem jako obvykle vyzval pastora, aby se modlil. Kázání na něho hodně zapůsobilo
a místo toho, aby se okamžitě začal modlit, krátce, ale velice vážně oslovil církev a potvrzoval, co
jsem jim řekl. V tuto chvíli povstal na galerii muž a řekl velmi rozvážně a zřetelně: „Pane Lansingu,
já nevěřím, že tyto vaše poznámky mohou vést k něčemu dobrému, když nosíte košili s volánky
a zlatý prsten, a když vaše žena a dámy z vaší rodiny sedí před shromážděním, oblečené jako na
módní přehlídce“. Zdálo se, jako by Dr. Lansinga zasáhla přímá střela. Neodpověděl, ale padl na
bok kazatelny a plakal jako malé dítě. Sbor byl skoro stejně šokován a pohnut jako on sám. Téměř
všichni  sklonili  hlavy na  sedadlo  před nimi  a mnoho z nich  na  všech stranách plakalo.  Kromě
vzlyků a vzdechů byl dům v hlubokém tichu. Čekal jsem několik okamžiků, a když se Dr. Lansing
nepohnul, vstal jsem, řekl krátkou modlitbu a propustil shromáždění.
Šel jsem domů s drahým, zraněným pastorem, a když se celá rodina vrátila z kostela, vzal prsten ze
svého prstu – byl to tenký zlatý prsten, který mohl stěží přilákat pozornost – a řekl, že jeho první
manželka, když byla na smrtelné posteli, vzala ho ze svého prstu a dala na jeho, a chtěla, aby ho
nosil kvůli ní. Udělal to tak a nenapadlo ho, že by to mohlo být kamenem úrazu. O svých voláncích
řekl,  že  je  nosil  od  dětství  a nikdy o nich  nesmýšlel  jako o něčem nevhodném.  Ani  si  nemohl
vzpomenout, kdy je začal nosit, a samozřejmě jim nepřikládal žádný význam. „Ale,“ řekl, „jsou-li
tyto  věci  pro  někoho  důvodem k pohoršení,  nebudu  je  nosit.“  Byl  to  vzácný  křesťanský muž,
a vynikající pastor.
Téměř okamžitě poté byla církev ochotná učinit veřejné vyznání ze svého odpadnutí a zatoužila po
křesťanském duchu. Společně vypracovali podrobné vyznání, které předložili církvi ke schválení,
a poté přečetli před shromážděním. Církev povstala a stála a mnozí při čtení vyznání plakali. Od
tohoto okamžiku práce šla kupředu a její moc se velmi zvýšila.
Vyznání bylo učiněno z přímého srdce a nebyla to žádná přetvářka. Bůh je přijal s největší vlídností
a očividně a odpůrcům to zavřelo ústa.  Faktem je,  že do značné míry církve a kněží měli  málo



milosti  a mocné  probuzení  je  překvapilo.  Příliš  mě  neudivovalo,  a ani  teď  neudivuje,  že  tato
nádherná díla Boží nejsou správně pochopena a přijata těmi, kdo nejsou ve stavu probuzení.
Mnoho zajímavých obrácení se událo v Auburnu a jeho okolí, a také ve všech okolních městech
v této části státu, skrze kterou se probuzení rozšířilo všemi směry. Na jaře roku 1831 jsem byl opět
v Auburnu a viděl tam další silné probuzení. Okolnosti byly zvláštní a velmi zajímavé, popíšu je na
vhodném místě tohoto vyprávění.

Kapitola XVI.
PROBUZENÍ V TROY A NEW LEBANONU

Na  začátku  podzimu  toho  roku,  1826,  jsem  přijal  pozvání  reverenda  Dr.  Bemana  a jeho
shromáždění, abych s nimi pracoval v Troy s cílem dosáhnout náboženského probuzení. V Troy,
jsem strávil podzim a zimu a probuzení tam bylo mocné. Již jsem řekl, že pan Nettleton byl poslán
Dr. Beecherem, jak jsem pochopil, do Albany, aby se postavil proti probuzení, které se šířilo ve
středu státu New York. Měl jsem k panu Nettletonovi tu největší  důvěru,  i když jsem ho nikdy
neviděl. Velmi jsem toužil ho vidět, dokonce jsem často snil o tom, že ho navštívím a získám od
něho informace o nejlepších prostředcích na podporu probuzení. Připadal jsem si, jako bych seděl
u jeho nohou, skoro jako u nohou apoštola, podle toho, co jsem slyšel o jeho úspěchu v podpoře
probuzení. V té době moje důvěra v něho byla tak velká, že jsem myslel, že by mě mohl vést, téměř
nebo úplně podle svého uvážení.
Brzy po svém příjezdu do Troy jsem odjel do Albany ho navštívit. Byl hostem rodiny, se kterou
jsem se znal. Strávil jsem část odpoledne s ním a hovořil jsem s ním o jeho doktrinálních názorech,
zejména  o názorech  zastávaných  holandskou  a presbyteriánskou  církví  o povaze  morální
zkaženosti. Zjistil jsem, že se úplně shodujeme, nakolik jsem měl možnost hovořit s ním o všech
bodech teologie, kterými jsme se zabývali. Ve skutečnosti si Dr. Beecher ani pan Nettleton vůbec
nestěžovali  na  naše  učení  v těchto  probuzeních.  Nestěžovali  si,  že  bychom  učili  něco,  co
nepovažovali za pravé evangelium. To, na co si stěžovali, bylo něco, co považovali za velmi sporné
v prostředcích, které jsme používali.
V našem rozhovoru jsme se každého bodu dotkli jen krátce. Všiml jsem si, že se vyhýbá tématu
podpory  probuzení.  Když  jsem  řekl,  že  zamýšlím  zůstat  v Albany  a vyslechnout  jeho  večerní
kázání, zneklidněl a poznamenal, že nesmíme být viděni spolu. Z tohoto důvodu soudce C---, který
mě  doprovázel  z Troy  a který  byl  na  vysoké  škole  s panem  Nettletonem,  šel  se  mnou  na
shromáždění a seděli jsme spolu v galerii. Viděl jsem dost, abych se přesvědčil, že od něho nemohu
očekávat žádnou radu nebo instrukce a že je tam kvůli tomu, aby se postavil proti mně. Brzy jsem
zjistil, že jsem se nemýlil.
Při psaní posledního odstavce jsem si vybavil prohlášení v biografii  pana Nettletona,  které bylo
v tom smyslu,  že se  marně pokusil  změnit  mé názory a postupy při  prosazování  náboženských
probuzení. Nemyslím si, že pan Nettleton někdy autorizoval takové tvrzení, protože se to určitě
nikdy nepokusil udělat. Jak jsem již řekl, v té době mě mohl usměrňovat podle svého uvážení, ale
neřekl ani slovo o mém způsobu vedení probuzení, ani mi o tom nikdy nenapsal. Držel si ode mě
odstup;  přestože,  jak  jsem  již  řekl,  jsme  hovořili  o některých  bodech  teologie,  tehdy  hodně
diskutovaných,  bylo  jasné,  že  není  ochoten  mluvit  o probuzení,  a nedovolil  mi,  abych  ho
doprovázel na shromáždění. To bylo jedinkrát, kdy jsem ho viděl, dokud jsem se s ním nesetkal na
konferenci v New Lebanonu. Nikdy se pan Nettleton nesnažil korigovat moje názory týkající se
probuzení.
V Troy jsme brzy začali  cítit  vliv  dopisů Dr.  Beechera na některé  z předních  členů církve Dr.
Bemana.  Tato opozice vzrostla  a byla nepochybně podněcována vnějším vlivem, až to  nakonec
vedlo ke stížnosti na Dr. Bemana a jeho případ se dostal před presbytář. Presbytář zkoumal obvinění
proti němu několik týdnů.
Mezitím  jsem  pokračoval  ve  své  práci  na  probuzení.  Křesťanský  lid  pokračoval  v mocných
modlitbách k Bohu.  Stále  jsem kázal  a nepřetržitě  se  modlil  a probuzení  pokračovalo  s rostoucí



silou. Dr. Beman zatím musel téměř všechnu pozornost věnovat svému případu před presbytářem.
Když presbytář zkoumal obvinění a podrobnosti, myslím, že byli téměř jednomyslní, aby záležitost
zamítli. Obvinění se netýkalo kacířství, ale věcí, které si vybájili nepřátelé probuzení a ti, kteří byli
uvedeni v omyl jejich vlivem.
Uprostřed probuzení bylo nutné, abych na týden nebo dva odešel z Troy a navštívil svou rodinu ve
Whitesboro. Když jsem byl pryč, Dr. Beman pozval kázat reverenda Horatia Footea. Nevím, jak
často kázal; ale to si vzpomínám, že vyvolal velké pohoršení mezi neloajálními členy církve. Jak
jsem se dozvěděl,  tlačil  na ně krajně zpytavým projevem. Několik  z nich se nakonec rozhodlo
vystoupit ze sboru. Učinili tak a založili jiný sbor, ale až poté, co jsem opustil Troy.
Neúspěch snahy zničit Dr. Bemana značně potlačil vnější vlivy, vzdorující probuzení. Velmi mnoho
velice zajímavých událostí, které se staly během tohoto probuzení, musím přejít mlčením, aby se
neukázalo, že svědčí příliš závažně proti odpůrcům této práce.
V tomto probuzení,  stejně  jako v těch,  které  předcházely,  byl  přítomný  velmi  opravdový duch
modlitby. Měli jsme modlitební setkání od domu k domu, každý den, v jedenáct hodin. Vzpomínám
si,  že na jednom z těchto setkání  pan S---,  pokladník v bance v tomto městě,  byl  pod takovým
tlakem ducha modlitby, že po skončení setkání nebyl schopen vstát z kolen, jak jsme všichni klečeli
v modlitbě. Zůstal na kolenou, svíjel se a sténal bolestí. Řekl: „Modlete se za pana ---,“ prezidenta
banky, kde byl pokladníkem. Tento prezident byl bohatý, neobrácený člověk. Když bylo vidět, že
jeho duše namáhavě pracuje pro tohoto muže, modlitebníci poklekli a zápasili v modlitbách za jeho
obrácení. Jakmile se mysli pana S--- tak ulevilo, že mohl jít domů, všichni jsme skončili. Brzy poté
prezident  banky,  za  kterého  jsme  se  modlili,  vyjádřil  naději  v Kristu.  Myslím,  že  se  předtím
nezúčastnil žádného shromáždění, a nebylo známo, že by se znepokojoval kvůli svému spasení. Ale
modlitba zvítězila a Bůh brzy vzal jeho případ do své ruky.
Otec soudce C---, který byl se mnou v Albany, žil se svým synem, jehož hostem jsem v té době byl.
Starý  pán  byl  soudcem  ve  Vermontu.  Byl  to  navenek  ve  svém  životě  pozoruhodně  korektní,
úctyhodný muž; jeho dům ve Vermontu byl domovem pro kněze, kteří navštívili to místo. Podle
všeho byl docela spokojen se svým přívětivým a samospravedlivým životem. Jeho žena mi řekla
o své úzkosti ohledně jeho obrácení a jeho syn opakovaně vyjádřil obavu, že samospravedlnost jeho
otce nikdy nebude překonána, a že tak svou přirozenou přívětivostí zničí svou duši.
Jednu neděli ráno mi Duch svatý dal obavu o tento případ a ukázal mi, jak postupovat. Za několik
okamžiků jsem měl celou záležitost v mysli. Sešel jsem dolů po schodech a řekl staré dámě a jejímu
synovi,  co  se  chystám udělat,  a pobízel  je,  aby se  za  něj  vážně  modlili.  Řídil  jsem se  Božím
zjevením a slovo na něj tak mocně zapůsobilo, že strávil bezesnou noc. Jeho žena mi sdělila, že
strávil noc v úzkosti, že jeho samospravedlnost byla úplně zničena a že je téměř zoufalý. Jeho syn
mi řekl, jak se dlouho pyšnil, že je lepší než členové církve. Brzy se jasně obrátil a žil křesťanským
životem až do konce.
Než jsem odešel z Troy, mladá dáma, slečna S---, z New Lebanonu v Columbia County, která byla
jedinou dcerou jednoho z jáhnů nebo starších církve v New Lebanonu, přišla do Troy, jak jsem
pochopil, aby si koupila šaty na ples, kterého se chtěla zúčastnit. Měla v Troy příbuznou, mladou
dámu, která patřila mezi mladé konvertity a byla horlivým křesťanem. Pozvala slečnu S---, aby se
s ní zúčastnila všech shromáždění. To vzbudilo nepřátelství v jejím srdci. Byla velmi neklidná, ale
její sestřenice jí den za dnem prosila, aby zůstala a zúčastnila se shromáždění, až se, než odešla,
opravdově obrátila ke Kristu. Jakmile se jí otevřely oči a dosáhla smíření s Bohem, odešla okamžitě
domů a začala pracovat na probuzení v tom místě.
Náboženství v New Lebanonu bylo v té době na velmi nízké úrovni. Mladí lidé byli téměř všichni
neobráceni a staří členové církve byli ve velmi chladném a neefektivním stavu. Otec slečny S--- se
stal velmi formálním křesťanem a náboženské záležitosti byly na tom místě po dlouhou dobu do
velké míry zanedbané. Měli staršího kněze, dobrého člověka, jak věřím, ale nevypadalo to, že ví,
jak pracovat na probuzení.
Slečna S--- začala nejprve doma a prosila svého otce, aby se vzdal své „staré modlitby“, jak to
vyjádřila, probudil se a zapojil se do náboženství. Protože byla v rodině velmi oblíbená, a to zvláště
u otce, její obrácení a rozhovor s ní jej hodně ovlivnily. Velmi brzy se obrátil a stal se docela jiným



člověkem a hluboce cítil, že v jejich regionu potřebují náboženské probuzení. Dcera šla do domu
svého pastora a začala s jeho dcerou, která ještě byla ve svých hříších. Brzy se obrátila a obě se
spojily v modlitbě za probuzení a vydaly se do práce. Chodily dům od domu a rozněcovaly lidi.
V průběhu jednoho nebo dvou týdnů se tam probudilo tolik zájmu, že slečna S--- sama přijela do
Troy mě poprosit, abych tam kázal. Požádali ji o to pastor a členové církve. Přišel jsem tam a kázal.
Duch Páně byl vylit a probuzení se brzy rozvíjelo s velkou mocí. Velmi zajímavé události se dály
téměř  každý  den.  Pozoruhodná  obrácení  se  množila  a veliká  a požehnaná  změna  prošla  celým
náboženstvím toho místa.  Tady jsme byli  mimo oblast  otrávenou vlivem opozice  vyvolané Dr.
Beecherem a pan Nettletonem. V důsledku toho jsme slyšeli  jen málo o opozici na tomto místě
během probuzení, zvláště od vyznavačů náboženství. Zdálo se, že vše v církvi se děje harmonicky,
pokud je mi známo. K pocitu, že velice potřebují probuzení, dospěli brzy, a zdálo se, že jsou velmi
vděční,  že je Bůh navštívil.  Většina z předních mužů byla obrácena.  Mezi nimi byl  i Dr.  W---,
o kterém se říkalo, že je nevěřící. Zpočátku projevoval hodně nepřátelství k probuzení a prohlásil,
že lidé jsou šílení. Ale slečna S--- si ho vzala za zvláštní předmět modliteb a jeho případu se ujali
také někteří další, kteří měli velkou víru, že i přes jeho zuřivou opozici bude brzy obrácen. Jednou
v neděli ráno přišel do shromáždění a viděl jsem, že ti, kdo jsou pro něho zaujati, mají břemeno.
Měli  hlavy skloněné a setrvávali  v modlitbě v průběhu téměř  celého kázání.  Nicméně ještě  než
nastala noc, bylo jasné, že doktorova opozice začala ustupovat. Poslouchal celý den a tu noc strávil
v hluboce rozrušeném stavu mysli. Druhý den ráno mi zavolal, zkrotlý jako malé dítě, a přiznal, že
se  úplně  mýlil.  Velmi  upřímně otevřel  své  srdce  a vyjádřil  změny,  které  v něm proběhly.  Bylo
zřejmé, že se stal jiným člověkem. Od té doby se chopil díla a pracoval se vší silou.
Byl tam také pan T---, obchodník, pravděpodobně nejvýznamnější a nejbohatší občan města v té
době, ale pochybující.  Vzpomínám si na jeden večer,  kdy jsem kázal na text „Smýšlení těla je
nepřátelské Bohu.“ Byl přítomen. Byl to velmi morální člověk, jak je běžně chápán tento pojem,
a bylo velmi obtížné upnout  jeho mysl  k něčemu,  co by ho usvědčilo z hříchu.  Jeho žena byla
křesťanka a Pán přivedl k obrácení jeho dceru. Stav věcí ve městě a jeho rodině ho natolik zaujal, že
přišel na shromáždění a poslouchal, co tam bylo řečeno. Druhý den po kázání o morální zkaženosti
si přiznal, že je usvědčen. Řekl mi, že to působilo jako neodbytná síla. Viděl, že to všechno je
pravda, a ujistil mě, že je připraven sloužit Pánu po zbytek svého života.
Vzpomínám si také, že John T. Avery,  známý evangelista,  který pracoval na mnoha místech po
mnoho  let,  byl  přítomen  na  tomto  shromáždění.  Jeho  rodina  žila  New  Lebanonu.  Narodil  se
a vyrůstal tam a byl v té době chlapec ve věku možná patnáct nebo šestnáct let. Následující ráno po
tom kázání přišel ke mně a bylo to jedno z nejzajímavějších obrácení mladistvého člověka, jaké
jsem kdy viděl. Začal a řekl mi, co procházelo jeho myslí několik posledních dní, a pak dodal: „Byl
jsem úplně přemožený kázáním, přímo mě uneslo. Mohl jsem pochopit. Vzdal jsem se, dal jsem
všechno Kristu.“ Řekl to způsobem, který nelze zapomenout. Ale proč bych přidával další případy?
Mohl bych strávit hodiny popisováním událostí a obrácení jednotlivých lidí, ale nechci uvádět příliš
mnoho podrobností.
Ale  musím zmínit  malou  příhodu,  související  s opozicí,  která  se  projevovala  v Troy.  Presbytář
Kolumbie měl zasedání, někde v jeho oblasti, když jsem byl v New Lebanonu. Dostali zprávu, že
pracuji v jedné z jejich církví. Jmenovali komisi, aby navštívila místo a vyšetřila stav věcí. Podle
Troy a dalších míst a z opozice pana Nettletona a dopisů Dr. Beechera uvěřili, že můj způsob vedení
probuzení je tak velmi problematický, že je povinností presbytáře ho prošetřit. Jmenovali dva ze
svých členů, aby navštívili místo, a oni se o to pokusili.  Nevzpomínám si, že bych o tom tehdy
slyšel, a až později jsem se dozvěděl, že se zpráva o této akci presbytáře dostala do New Lebanonu,
a vyvolala  obavy,  že  by  to  mohlo  způsobit  rozdělení  a zmatky,  pokud  komise  přijede.  Někteří
z nejvíce angažovaných křesťanů si to vzali jako zvláštní předmět modliteb a jeden nebo dva dny
předem se hodně modlili, aby Pán odvrátil tuto věc a nedovolil rozdělení církve, ani vnést jakýkoli
prvek sváru. Komisi očekávali v neděli, kdy se měla zúčastnit shromáždění. Ale den předtím přišla
silná sněhová bouře a napadlo tolik sněhu, že jím nebylo možné projet. To členy komise zadrželo po
celou neděli a v pondělí se vrátili zpět do svých kongregací. Byli to bratři rev. J-- B--- a rev. pan
C---. Pan C--- byl pastor z presbyteriánské církve v Hudsonu, New York, a pan B--- byl pastorem



presbytariánské církve v Chathamu, vesnice asi patnáct nebo šestnáct mil od Albany.
Krátce nato jsem obdržel dopis od pana B---, ve kterém mě informoval, že presbytář ho jmenoval
jedním z členů komise, která mě měla navštívit a prošetřit, jak vedu probuzení. Pozval mě, abych
přijel, strávil s ním neděli a kázal v jeho sboru. Učinil jsem tak. Jak jsem později pochopil, podal
zprávu presbytáři,  že  by pro ně bylo  zbytečné  a neužitečné,  aby podnikali  další  kroky v tomto
případu, protože tady pracuje Pán, a měli by dávat pozor, aby se neukázalo, že bojují proti Bohu.
Nikdy víc  už  jsem neslyšel  o opozici  z tohoto  směru.  Nikdy jsem nepochyboval,  že  presbytář
Kolumbie byl upřímně znepokojen tím, co slyšeli. Nikdy jsem nezpochybňoval správnost směru,
který udržovali,  a vždycky jsem obdivoval,  že  projevovali  čestnost,  když přijímali  svědectví  ze
správných zdrojů. Nakolik vím, poté sympatizovali s prací, která probíhala.
V  tom  čase  někdo,  nevím  kdo,  navrhl  uspořádat  konvent  nebo  konzultace  na  téma  vedení
probuzení. Začala korespondence mezi bratry na západě, kteří byli zapojeni do těchto probuzení,
a bratry na východě, kteří jim oponovali. Nakonec bylo dohodnuto uspořádat konvent určitý den,
myslím,  že  v červenci  1827 v New Lebanonu,  kde  jsem pracoval.  Opustil  jsem New Lebanon
a strávil krátkou dobu ve vesnici Little Falls, na Mohawku, blízko Uticy. Během mého krátkého
pobytu tam došlo k několika velmi zajímavým událostem, ale ne tak výrazným, abych je uvedl
v tomto vyprávění. Byl jsem zakrátko nucen odejít a vrátit se do New Lebanonu, abych se zúčastnil
konventu. Zdálo se, že záměr tohoto konventu byl mnohými špatně pochopen. Zjistil jsem, že lidé
mají dojem, že proti mně byla vznesena stížnost a toto shromáždění má za cíl mě soudit. Ale o to
v žádném případě nešlo. Neměl jsem nic společného se svoláním konventu, ani jsem nebyl zvlášť
zainteresovaný na jeho výsledcích, víc, než jiní členové, kteří se zúčastnili. Záměrem bylo probrat
fakta těchto probuzení, která se setkávala s takovou opozicí, konzultovat je, porovnat své pohledy
a podívat se, jestli by nebylo možné dojít k lepšímu pochopení, než jaké bylo, mezi východními
oponenty probuzení a bratry, kteří pracovali na podpoře probuzení.
Přijel  jsem do  New Lebanonu  den  nebo  dva  před  začátkem konventu.  V určený  den  pozvaní
členové přijeli. Nebyli to muži jmenovaní nějakými církevními orgány, ale byli pozváni bratřími,
z východu  i západu,  kteří  měli  největší  zájem,  aby  se  sešli  a společně  se  radili.  Nikdo  z nás
nezastupoval církve nebo náboženské instituce. Sešli jsme se bez pravomoci jednat za církev nebo
za její větve, ale jednoduše, jak jsem již řekl, abychom konzultovali, porovnali názory, zjistili, jestli
něco není skutečně špatně, a pokud ano, abychom se dohodli na nápravě toho, na obou stranách. Za
sebe jsem předpokládal, že jakmile se bratři sejdou, vymění si názory a pochopí fakta, tak bratři
z východu, kteří oponovali probuzení, zejména Dr. Beecher a pan Nettleton, uvidí svoji chybu a že
byli uvedeni v omyl, a záležitost tak bude vyřešena, protože jsem si byl jistý, že věci, na něž si
stěžovali ve svých dopisech, neměly žádnou oporu ve skutečnostech.
Z bratří, kteří se zúčastnili tohoto shromáždění, si mohu vzpomenout na následující: z východu tam
byli  Dr.  Beecher  a pan  Nettleton,  Dr.  Joel  Hawes  z Hartfordu,  Dr.  Dutton  z New Havenu,  Dr.
Humphrey,  prezident  Amherst  College,  rev.  Justin  Edwards Andover a mnoho dalších bratří,  na
jejichž  jména  si  nevzpomínám.  Ze  západu,  tedy  ze  středního  New  Yorku,  kde  tato  probuzení
probíhala,  tam  byli  Dr.  Beman  z Troy,  Dr.  Lansing  z Auburnu,  pan  Aiken  z Uticy,  pan  Frost
z Whitesboro, pan Gillett z Rome, pan Coe z New Hartfordu, pane Gale z Westernu, pan Weeks
z Paris Hill a možná někteří jiní, na jejichž jména si teď nevzpomínám, a já.
Brzy jsme zjistili, že se ze strany Dr. Beechera rozběhla snaha organizovat konvent, nicméně se to
tak nestalo.  Konvent  byl  zorganizován a předsedal  mu Dr.  Humphrey.  Mezi  členy shromáždění
navzájem nebyly ani ty nejmenší nelaskavé pocity, pokud vím. Je pravda, že členové ze západu se
stavěli podezřívavě k panu Weeksovi, jak jsem již naznačil, jako muži, který byl do značné míry
zodpovědný za  nepochopení  u východních  bratří.  Jakmile  byla  konference  řádně zorganizována
a projednávaná záležitost byla předložena a pochopena, bratři ze západu začali zjišťovat, z jakého
zdroje  měli  Dr.  Beecher  a pan  Nettleton  své  informace.  Měli  jsme  obzvláště  starost,  abychom
zjistili,  kdo  to  byl,  kdo pomýlil  tyto  bratry  a dal  jim takový  pohled  na  probuzení,  že  se  cítili
oprávněni k přístupu, jaký zaujali. Chtěli jsme vědět, odkud všechna ta tajemná opozice pocházela.
Proto jsme bez odkladu vznesli svůj dotaz a přáli jsme si dozvědět se, z jakého zdroje bratři dostali
své informace o těchto probuzeních. Hned se ukázalo, že je to nepohodlná otázka.



Pozoroval  jsem už  předtím  a teď  bych  chtěl  zřetelně  říct,  že  žádný  kněz  z východu,  který  se
zúčastnil  shromáždění,  neprojevoval  opozici  vůči  probuzením,  s výjimkou  Dr.  Beechera  a pana
Nettletona. Nebylo těžké vidět od samého začátku, že se Dr. Beecher cítil do věci natolik zapletený,
že jeho pověst byla v sázce; některé z jeho dopisů se dostaly do veřejného tisku a mohl za ně být
volaný k zodpovědnosti. Bylo jasné, že on a pan Nettleton byli oba velmi citliví. Bylo také velmi
zřejmé, že Dr. Beecher zabezpečil účast nejvlivnějších duchovních Nové Anglie, aby se uhájil před
veřejností a ospravedlnil směr, kterým se vydal. Co se týče pana Nettletona, Dr. Beecher ho ujistil,
že Nová Anglie ho podpoří, že všechny církevní soudní instituce Nové Anglie mu budou nakloněny
a podpoří ho.
Když  byla  vznesena  otázka  na  zdroj  informací,  Dr.  Beecher  odpověděl:  „Nepřišli  jsme  sem,
abychom byli  katechizování,  a naše  duchovní  důstojnost  nám nedovoluje  odpovědět  na  takové
otázky.“ Pokud jde o mě, připadalo mi divné, že když tyto dopisy byly napsány a publikovány jako
opozice vůči těmto probuzením, byly v nich tvrzeny jako skutečnost věci, které žádnou skutečností
nebyly, a když taková bouře opozice povstala po celé zemi a my jsme se sešli, abychom zvážili celý
problém, že bychom nesměli znát zdroj, který k tomu poskytl informace. Ale zjistili jsme, že jsme
naprosto neschopní se o tom něco dozvědět.
Konvent zasedal několik dní, ale jak vycházely najevo skutečností o probuzení, pan Nettleton se stal
tak velmi nervózní, že nebyl schopen se zúčastnit několika našich sezení. Jasně viděl, že ztrácí půdu
pod nohama a nedá se zjistit nic, co by ospravedlňovalo kurz, který zastával. To musel dobře vidět
také Dr. Beecher.
Měl  bych  ještě  říct,  že  když  vyvstala  otázka,  jak  bychom  se  měli  dozvědět  fakta  o těchto
probuzeních, Dr. Beecher zaujal stanovisko, že svědectví bratří ze západu, kteří byli zapojeni do
jejich podpory, by nemělo být přijato; že když jsme nebyli v této věci nestranní a byli jsme v jistém
smyslu součástí toho, co bylo posuzováno, nebyli jsme přípustní jako svědci a fakta neměla být
přijímána od nás. Ale tomu bratří z východu nenaslouchali ani na okamžik. Dr. Humphrey velmi
pevně poznamenal, že jsme ti nejlepší možní svědci, že víme, co jsme udělali a co se stalo v těchto
náboženských probuzeních a že jsme tedy nejvíce vhodní a nejvíce důvěryhodní svědkové a naše
výroky  konvent  přijme  bez  váhání.  Na  tomto  se  shodli  všichni,  nakolik  vím,  s výjimkou  Dr.
Beechera a pana Nettletona.
Toto rozhodnutí nicméně, jak bylo v té chvíli velmi jasné, výrazně zasáhlo jak Dr. Beechera, tak
pana Nettletona. Viděli, že pokud vyjdou najevo skutečnosti od bratrů, kteří byli svědky probuzení,
kteří  při  nich byli  účastni  a věděli  o nich všechno, mohou zcela  odstranit  všechno nepochopení
a všechny omyly, které vznikly a šířily se na toto téma. Naše setkání bylo po celou dobu velmi
bratrské; neprojevovaly se tam žádné soupeření ani hořkost, ale, s výjimkou dvou bratrů, které jsem
jmenoval,  Dr.  Beechera  a pana  Nettletona,  se  bratři  z východu  projevili  jako  upřímní  a toužící
poznat pravdu a rádi se dozvídali podrobnosti o západních probuzení.
Během konventu bylo diskutováno několik bodů, zvláště jeden o vhodnosti, aby ženy měly nějakou
roli při společných setkáních. Dr. Beecher přišel s touto námitkou a zdlouhavě argumentoval, že
taková praxe je nebiblická a nepřípustná. Na to odpověděl krátce Dr. Beman a přesvědčivě ukázal,
že  tato  praxe  byla  známá apoštolům;  v jedenácté  kapitole  listu  Korintským apoštol  upozorňuje
církev,  že  křesťanské  ženy  pohoršují  východní  myšlení,  když  se  zúčastní  náboženských
shromáždění a modlí se tam bez závoje. Jasně ukázal, že apoštol si nestěžoval na jejich zapojení se
do setkání, ale že se tak stalo bez závoje; to bylo pohoršující vzhledem k převládajícím zvykům
a dávalo  to  pohanským  odpůrcům  příležitost  k výtkám.  Apoštol  nekáral,  že  se  modlily,  ale
jednoduše je nabádal, aby při tom nosily závoj. Na tuto odpověď Dr. Bemana už nenásledovala
žádná další reakce ani pokus. Bylo to zjevně příliš přesvědčivé a nedávalo prostor k jakémukoliv
popírání.
Před  koncem konventu  vystoupil  pan  Nettleton,  viditelně  velmi  rozrušený,  a řekl,  že  předloží
konventu důvody, které ho vedly k zaujetí jeho postoje. Měl to, co nazýval „historický dopis“, ve
kterém  tvrdil,  že  uvádí  důvody  a fakta,  na  kterých  založil  svou  opozici.  Rád  jsem  vyslechl
oznámení,  že chce přečíst  tento dopis konventu.  Kopie byla poslána panu Aikenovi,  když jsem
s ním pracoval v Utice, a pan Aiken mi ji dal. Měl jsem dopis u sebe na konventu a předložil bych



ho v pravý čas, pokud by tak neučinil pan Nettleton.
Dopis  přečetl.  Bylo  to  prohlášení,  uspořádané  podle  jednotlivých  témat,  o věcech,  na  které  si
stěžoval a o kterých byl informován, že byly prováděny během těchto probuzení, a to zvláště mnou.
Bylo jasné, že dopis byl zaměřen zejména na mě, i když jen zřídka jsem byl jmenován. Přesto věci,
na které si stěžoval, představoval tak, že nebylo pochyb o záměru.  Konvent pozorně naslouchal
celému dopisu, který byl tak dlouhý jako kázání. Pan Nettleton poté poznamenal, že konvent má
před sebou skutečnosti, podle kterých on jednal, a které vyvolaly a odůvodňovaly jeho jednání.
Když se posadil, vstal jsem, a vyjádřil svou spokojenost, že tento dopis byl přečten. Poznamenal
jsem,  že  mám kopii,  kterou bych přečetl  včas,  pokud by tak  pan Nettleton  neučinil.  Pak jsem
potvrdil, že pokud jde o mě osobně, ani jedna z uvedených skutečností, kterých se týkala stížnost,
není pravda. A dodal jsem: „Jsou tady všichni bratři, se kterými jsem vykonával všechnu tuto práci,
a vědí, jestli jsem obžalovatelný z kterékoliv z těchto věcí, v jakémkoliv z jejich sborů. Pokud oni
vědí, nebo se domnívají, že některé z těchto věcí jsou o mně pravdivé, ať to řeknou tady a teď.“
Všichni hned potvrdili, a to buď výslovně, nebo vyjádřením souhlasu, že neví o žádné takové věci.
Pan Weeks byl přítomen a já jsem proto očekával, že pokud někdo odpoví na moje jasné popření
všech skutečností,  které byly vůči mně vzneseny v dopisu pana Nettletona,  bude to pan Weeks.
Předpokládal  jsem,  že  pokud on psal  Dr.  Beecherovi  nebo panu Nettletonovi  a potvrzoval  tyto
skutečnosti, že se bude cítit zavázán tam a v té chvíli promluvit a zdůvodnit, co napsal. Ale neřekl
ani slovo. Nikdo se tam nepokoušel obhájit ani větu v historickém dopise pana Nettletona, která se
týkala mně.
To  samozřejmě  bylo  ohromující  pro  pana  Nettletona  a Dr.  Beechera.  Pokud  některé  z jejich
předpokládaných  skutečností  obdrželi  od  pana  Weekse,  bezpochyby  očekávali,  že  promluví
a zdůvodní, co napsal. Ale on neřekl nic, co by naznačovalo, že měl nějaké vědomosti o některé ze
skutečností,  které  pan  Nettleton  předložil  ve  svém  dopise.  Přečtení  tohoto  dopisu,  a co  pak
bezprostředně následovalo, připravilo cestu pro ukončení konventu.
A nyní následuje několik věcí, u kterých je mi líto, že je musím zmínit. Pan Justin Edwards byl
přítomen při všech jednáních a zúčastnil se, jak se domnívám, všech zasedání konventu.  Byl to
velice důvěrný přítel Dr. Beechera a pana Nettletona a musel vidět jasně, jak celá věc stála. Na něčí
návrh, nevím na čí, těsně před ukončením konventu přišel s řadou rezolucí, ve kterých se krok za
krokem rozhodl nesouhlasit s těmi, a těmi, a těmi prostředky na podporu probuzení. Prošel ve svých
rezolucích  téměř  všechny,  ne-li  úplně  všechny  body,  obsažené  v historickém  dopisu  pana
Nettletona, a nesouhlasil se všemi věcmi, na které si pan Nettleton stěžoval.
Když byly jeho rezoluce přečteny, několik bratrů ze západu bezprostředně řeklo: „Schvalujeme tyto
rezoluce, ale jaký je jejich záměr? Je zjevné, že jejich záměr je, aby veřejnost měla dojem, že se
takové věci staly; a že tento konvent odsuzuje tyto praktiky a odsuzuje bratry, kteří byli zapojeni do
těchto probuzení; a že tento konvent ospravedlňuje opozici, která povstala.“ Dr. Beecher trval na
tom, že záměr rezolucí je pouze prospektivní; že nic není tvrzeno nebo naznačováno s ohledem na
minulost, ale záměrem je pouze vytyčit orientační body a uvést ve známost, že konvent nesouhlasí
s takovými věcmi, pokud by se někdy vyskytly, a vůbec nenaznačuje, že takové věcí se už staly.
Na to dostal okamžitě odpověď, že ze skutečnosti, že takové stížnosti se dostaly do zahraničí a bylo
veřejně známo, že byla vznesena taková obvinění, je zřejmé, že tyto rezoluce byly navrženy tak,
aby podpořily bratry, kteří stáli v opozici, a udělaly dojem, že během těchto obnov došlo k věcem,
které  byly  odsouzené  v rezolucích.  Bylo  opravdu  zcela  zřejmé,  že  takový  byl  význam  těchto
rezolucí ze strany pana Beechera a pana Nettletona.
Bratří ze západu řekli: „Samozřejmě budeme hlasovat pro tyto rezoluce. Věříme těmto věcem stejně
jako vy a odsuzujeme praktiky odsouzené v těchto rezolucích jako vy sami, proto nemůžeme pro ně
nehlasovat.  Ale  věříme,  že  jsou  určeny  k ospravedlnění  této  opozice  a jejich  účel  je  spíše
retrospektivní  než  prospektivní.“  Nicméně  jsme  schválili  rezoluce,  věřím,  že  jednomyslně.
Vzpomínám si, že jsem říkal, že pokud jde o mě, jsem ochoten, aby tyto rezoluce šly ven, a že
všechny tyto skutečnosti by měly být ponechány zveřejnění a rozhodnutí slavnostního rozsudku.
Poté jsem navrhl, abychom předtím, než se rozejdeme, přijali rezoluci proti vlažnosti v náboženství,
a odsoudili ji tak silně, jako postupy uvedené v rezolucích. Dr. Beecher prohlásil, že tady vůbec



není žádná hrozba vlažnosti, načež byl konvent odročen na neurčito.
Jak  bylo  zveřejnění  informací  z celého  jednání  konventu  přijato  veřejností,  nemusím říkat.  Ve
druhém svazku životopisu Dr. Beechera, strana 101, jsem našel následující poznámku editora. Říká:
„A pečlivé pročtení zápisu z tohoto konventu nás přesvědčuje, že neexistoval žádný radikální rozdíl
v názorech západních bratří a těch z Nové Anglie, a to až na vliv jedné osoby. Mohlo tam být přijato
stejné usnesení, jako bylo přijato později ve Philadelphii.“ To je nepochybně pravda. Faktem je, že
kdyby pan Nettleton nenaslouchal falešným zprávám a nevystupoval proti těmto probuzením, žádný
konvent  na toto téma by se nemusel  konat,  ani  se  o tom nemuselo přemýšlet.  Bylo to  tím víc
podivné,  že  vzal  vážně  takové zprávy,  když se sám tolikrát  stal  obětí  rozmanitých zkreslování
skutečnosti. Ale on byl téměř úplně vyčerpaný, stal se nesmírně nervózní, byl ustrašený, lehce se
rozrušoval, a přitom byl neschopný se vzdát záměrů své vůle, jak mu to připisoval Dr. Beecher ve
své biografii. Jsem si jistý, že to říkám se zcela laskavými pocity vůči panu Nettletonovi. Nikdy
jsem neměl žádné jiné.
Po tomto konventu reakce veřejného mínění byla ohromující. Pozdě na podzim téhož roku jsem se
setkal  s panem Nettletonem ve městě  New York. Řekl  mi,  že je tam, aby dal  své dopisy proti
západním probuzením veřejnosti, a to v podobě brožurek. Zeptal jsem se ho, jestli bude publikovat
svůj „historický dopis“, který četl před sjezdem. Řekl, že musí vydávat své dopisy, aby ospravedlnil
to, co udělal. Řekl jsem mu, že když publikuje tento dopis, bude sám proti sobě, protože všichni,
kdo byli seznámeni s těmito probuzeními, uvidí, že jednal bez pádného důvodu. Odpověděl, že by
měl  zveřejňovat  své dopisy,  a riskovat  reakce.  Zveřejnil  několik  jiných dopisů,  ale  právě  tento
nepublikoval, nakolik vím. Kdyby ho publikoval, zveřejnění by vyvolalo dojem, že jeho opozice
byla potřebná. Ale protože to není pravda, bylo pro něj dobré, že ho nepublikoval.
Zde musím zmínit některé věci, které jsem našel v životopise Dr. Beechera a o kterých si myslím,
že musí jít o nějaké nedorozumění. Biografie představuje jeho opozici vůči těmto probuzením, to
znamená vůči způsobům, jakým byly prováděny, jako ospravedlněnou, a tvrdí, že zlo, na které si
stěžoval,  bylo  skutečné a bylo díky opozici  napraveno.  Pokud toto  byl  jeho názor  po skončení
konventu, musel ještě věřit, že bratři, kteří svědčili, že se žádné takové věci nestaly, byli sestava
lhářů,  a musel  zcela  zamítnut  naše  jednotné  svědectví.  Ale  když  on  a pan  Nettleton  byli  tak
mimořádně  úzkostliví,  aby  ospravedlnili  svoji  opozici,  pokud  ještě  věřili,  že  prohlášení
v „historickém dopise“  jsou  pravdivá,  proč  ho  nezveřejnili  a neodvolali  se  proti  těm,  kdo  byli
účastníky a svědky těchto probuzení? Kdyby tento dopis byl pravda, jeho uveřejnění by znamenalo
jejich ospravedlnění. Pokud stále věřili,  že je pravdivý, proč ho pan Nettleton nezveřejnil spolu
s ostatními  dopisy?  Že  vývoj,  ke  kterému  došlo  na  konventu,  otřásl  důvěrou  Dr.  Beechera
v moudrost  a spravedlivost  opozice  pana Nettletona,  jsem vyvodil  ze  skutečnosti,  která  se  stala
během mé práce v Bostonu rok a půl po konventu, a poté, co pan Nettleton publikoval dopisy, když
Dr.  Beecher  mluvit  o tomto konventu a poznamenal,  že  poté „by pan Nettleton neměl přijít  do
Bostonu za tisíc dolarů.“ Je možné, že až do své smrti Dr. Beecher setrvával ve víře, že pastoři těch
církví, kde došlo k těmto probuzením, byli lháři, a nevěřil faktům, které vycházely z jejich osobních
znalostí? V životopisech Dr. Beechera a pana Nettletona jsem našel hodně stížností na špatného
ducha, který panoval v těchto probuzeních. Jejich omyl spočívá v přisuzování ducha udavačství na
nesprávnou stranu. Nikdy jsem neslyšel Dr. Beechera nebo pana Nettletona zmínit takové jméno
během  těchto  probuzení  na  veřejnosti,  to  si  vzpomínám.  Nikdy  nemluvili,  ani  v soukromém
rozhovoru,  pokud  je  mi  známo,  ani  s tou  s nejmenší  hořkostí.  Přátelé  a podporovatelé  těchto
probuzení  měli  laskavého,  křesťanského  ducha,  zcela  protikladného  udavačství.  Kdyby  byli
v udavačském duchu, nikdy nemohli podporovat tato požehnaná probuzení a ta by nikdy nemohla
mít tak slavný průběh. Ne, udavačství bylo na straně opozice.  Citace z životopisu Dr. Beechera
ilustruje nepřátelství opozice. Ve druhém svazku, na straně 101, je popsáno, jak mi na konferenci
v New Lebanonu Dr. Beecher říká: „Finney, znám tvůj plán a ty víš, že ho znám; chceš přijít do
Connecticutu a přinést plamen ohně do Bostonu. Ale pokud se o to pokusíš, jako je Pán živ, budu tě
čekat na státní hranici, zavolám všechny dělostřelce a budu bojovat o každou píď cesty do Bostonu
a pak budu bojovat tam.“ Nevzpomínám si na to, ale pokud Dr. Beecher ano, ať to ilustruje ducha
jeho opozice. Faktem je, že byl velmi oklamán ve všech ohledech. Neměl jsem záměr ani touhu jít



do Connecticutu,  ani  do Bostonu.  Výše uvedené a mnoho dalších věcí,  které  jsem našel  v jeho
životopise,  ukazuje,  jak naprosto byl oklamán, a jak naprosto neznal charakter,  motivy a skutky
těch,  kteří  pracovali  na  těchto  nádherných  probuzeních.  Nepíšu  tyto  věci  s žádným potěšením.
Našel jsem mnoho v této biografii, co mě překvapilo, a to mě vede k závěru, že nějakým omylem
byl Dr. Beecher nepochopen a zkreslen. Ale přejdu k dalším záležitostem.
Po tomto konventu jsem už neslyšel nic o opozici Dr. Beechera a pana Nettleton. Opozice v této
formě sama vyhořela. Výsledky probuzení byly takové, že zavřely ústa odpůrcům a přesvědčily
všechny,  že  jde  o skutečně  čistá  a nádherná  náboženská  probuzení,  tak  daleko  od  všeho
problematického jako jiná probuzení, kterých jsme kdy byli svědky na tomto světě. Ať si všichni
přečtou Skutky apoštolů a záznam o probuzeních v jejich dnech; a pak ať si přečtou, co říkají ve
svých epištolách o reakcích, úpadku a odpadnutích, které následovaly. Tak najdou pravdu ohledně
slavných probuzení, o kterých jsem psal, jejich začátku, průběhu a výsledcích, které byly čím dál
zjevnější po skoro čtyřicet let, a nemohou nevidět, že tato probuzení byla skutečně od Boha.
Probuzení  by měla  růst  v čistotě  a síle,  když  se  zvyšuje  vzdělanost.  Konvertité  v apoštolských
dobách byli buď Židé,  se všemi jejich předsudky a neznalostmi, nebo zkažení pohané. Knihtisk
nebyl ještě objeven. Kopie Starého zákona a psaného slova Božího měli pouze bohatí, kteří si mohli
koupit  rukopisné  kopie.  Křesťanství  nemělo  literaturu,  který  by byla  dostupná masám.  Nebyly
možnosti, jak šířit pokyny. Za stavu takové temnoty a nevědomosti, s tolika falešnými představami
o náboženství, s tolika omyly a škodami a tak málo prostředky pro udržení náboženské reformace
nebylo možno očekávat, že probuzení náboženství bude čisté a bez chyb.
Máme, a kážeme, totéž evangelium, které kázali apoštolové. Máme všechny prostředky na ochranu
proti chybám v učení i praxi a pro zajištění zdravého evangelikálního náboženství. Lidé, mezi nimiž
tato  velká  probuzení  zvítězila,  byli  inteligentní  a kultivovaní.  Neměli  pouze  světské,  ale
i náboženské vzdělání hojně k dispozici přímo v jejich středu. Téměř každá církev měla vzdělaného,
schopného  a věrného  pastora.  Tito  pastoři  byli  schopni  dobře  posoudit  zdravost  a rozvážnost
evangelisty, se kterým chtěli pracovat. Byli schopni dobře posoudit oprávněnost použitých opatření.
Bůh položil pečeť na učení, které bylo kázáno, a na prostředky, které byly použity k prosazování
této velké práce, tím nejvíce nápadným a pozoruhodným způsobem. Výsledky nyní nacházíme ve
všech částech země. Lidé obrácení za těchto probuzení stále žijí a pracují pro Krista a pro duše
v téměř  každém  nebo  v úplně  každém  státě  této  Unie.  Jen  to  ještě  řeknu,  že  patří  mezi
nejinteligentnější a nejužitečnější křesťany v této nebo jakékoliv jiné zemi.
Předpokládalo se a tvrdilo, že od opozice ze strany pana Nettletona a Dr. Beechera jsem se změnil
a vzdal se prostředků, na které si stěžovali, ale od té doby jsem hodně pracoval v této zemi a ve
Velké Británii a žádné odchylky v prostředcích jsem nezavedl. To celé je omyl. Vždy a všude jsem
používal všechny prostředky, které jsem používal v těchto probuzeních, a často jsem přidával další
opatření, kdykoliv jsem to považoval za účelné. Nikdy jsem v tomto ohledu neviděl nutnost změny.
Kdybych měl svůj život žít znovu, myslím si na základě zkušeností z více než čtyřiceti let práce na
probuzeních, že bych za stejných okolností používal v podstatě stejná opatření jako tenkrát.
Ale nerozumějte mi tak, že bych to považoval za svoji zásluhu, opravdu. Nebyla to moje vlastní
moudrost,  která  mě  vedla.  Pocítil  jsem svoji  neznalost  a závislost  a byl  jsem veden,  abych  se
nepřetržitě díval k Bohu, aby mě vedl. Nemám a ani jsem nikdy neměl pochyby, že mě Bůh vedl
skrze svého Ducha, abych šel tím směrem, kterým jsem šel. Tak jasně mě vedl den za dnem, že
jsem nikdy nepochyboval a ani nemohl pochybovat, že jsem nadpřirozeně řízen.
Nepochybuji, že bratři, kteří oponovali těmto probuzením, byli dobří lidé. Že byli uvedeni v omyl
a hrubě a velice škodlivě podvedeni, o tom nemám ani nejmenší pochybu. Pokud když zemřeli, byli
stále přesvědčeni, že měli oprávněné důvody pro to, co udělali, napsali a řekli, a že napravili zlo, na
které si stěžovali, pak zemřeli v tomto ohledu hrubě podvedeni.
Není to dobré pro bezpečnost církve, čest probuzení nebo pro slávu Krista, když potomstvo bude
věřit, že tato zla existovala a byla napravena, takovým duchem a takovým způsobem, jak to bylo
předvedeno. Zůstal bych mlčet, kdyby tu nebyla tak výrazná snaha udržet a potvrdit falešnou iluzi,
že opozice vůči těmto probuzením byla ospravedlnitelná a úspěšná. Ani jedno z toho není pravda.
Nepochybuji o tom, že Dr. Beecher byl někým veden, aby věřil, že je potřeba, aby vystoupil se svou



opozicí. Z jeho životopisu se zdá, že ve Philadelphii, na jaře příštího roku po konventu, se dohodl
s Dr. Bemanem a dalšími, že se dál nebudou zabývat tímto tématem a nebudou ohledně probuzení
dál nic zveřejňovat. Pravdou je, že všechny diskuse a všechna vydavatelství byla na straně opozice.
Před setkáním ve Philadelphii pan Nettleton publikoval své dopisy a později jsem už neviděl v tisku
k tomuto tématu nic.
Nebyl  jsem  účastníkem  dohody,  učiněné  ve  Philadelphii;  nicméně  kdyby  Dr.  Beecher  ve  své
biografii  neotevřel toto téma, se zřetelným záměrem ospravedlnit  postoj, který zaujal,  a upevnit
dojem ve veřejném mínění, že při opozici vůči těmto probuzením odvedl výbornou a dobrou práci,
necítil bych se nucen říkat to, co už není správné dál držet v tajnosti.  Píšu na základě osobních
znalostí a nezáleží mi na tom, kdo dal Dr. Beecherovi domnělá fakta, podle kterých jednal. Tato
prohlašovaná fakta nejsou žádná fakta, jak jsem prohlásil před konventem, a s tímto prohlášením
souhlasil  každý bratr,  se kterým jsem pracoval.  To byl  důkaz,  pokud něco může být  dokázáno
lidským svědectvím. Tomuto svědectví, jak se zdá, Dr. Beecher nevěřil, pokud to jeho životopisec
nějak nezkreslil. A co na to řeknou církve v Oneida County? Budou a mohou věřit, že takoví muži
jako Rev. Dr. Aiken, Rev. John Frost, Rev. Moses Gillett,  Rev. pan Coe a ostatní muži z tohoto
kraje, kteří se zúčastnili toho konventu, záměrně zfalšovali věci, které osobně znali? Nezáleží na
tom, kdo byli informátoři Dr. Beechera. Určitě nikdo z pastorů, kde tato probuzení zvítězila, mu
nikdy nedal žádné informace, které by odůvodnily jeho směr, ani nikdo jiný z mužů, kteří stejně
jako oni dobře pochopili tuto záležitost. Konstatuji, jak konvent rozhodl: oni byli ti nejlepší možní
svědkové toho, co bylo řečeno a provedeno v jejich sborech, a jejich svědectví bylo jednomyslné, že
se nestaly žádné takové věci, z jakých jsme byli obviněni.
Četl  jsem silná,  a dokonce  hrozná  obvinění  proti  bratřím,  kteří  pracovali  v těchto  probuzeních,
obsažená  v dopisech  Dr.  Beechera  Dr.  Taylorovi,  ve  kterých  říká,  že  jeho  korespondence
ospravedlní to, co dělá a píše proti těmto bratřím. Když jsem se dozvěděl, že tato záležitost se má
dostat na veřejnost v životopise Dr. Beechera, doufal jsem, že konečně poznáme autory těchto zpráv
zveřejněním jeho korespondence. Ale nevidím v jeho korespondenci nic, co by odůvodňovalo jeho
kroky.  Budou se tato obvinění stále jen stereotypně opakovat a korespondence,  která je prý má
ospravedlňovat,  zůstane  ukrytá?  Jestliže,  jak  se  zdá,  Dr.  Beecher  až  do  dne  své  smrti  stále
nepřijímal  naše  jednotné  svědectví,  nemůžeme  vědět,  kdo  stojí  za  tím,  že  je  naše  svědectví
odmítáno?
Na stránce 103 druhého svazku životopisu Dr. Beechera máme následující: „Na jaře roku 1828,“
řekl Dr. Beecher v rozhovoru na toto téma, „ jsem zjistil, že přátelé pana Finneyho plánují vyvinout
tlak na valnou hromadu, která zasedá ve Philadelphii, aby dostali jednoho ze svých mužů na místo
pana Skinnera. Skinnerova církev mě právě požádala, abych jim kázal. Napsal jsem jim zpět, že
bych  to  mohl  udělat,  pokud  chtějí,  zatímco  shromáždění  bude  zasedat.  To  někomu  překazilo
záměry. Zůstal jsem až do závěru, kdy Beman kázal půl dne. To porazilo jejich plány. Neuspěli.“ Co
to znamená, nemohu říct. Při čtení uvedeného a toho, co následuje až do konce kapitoly, spolu s tím,
co jsem našel jinde na toto téma v této biografii, zůstávám ohromen nad podezřeními a falešnými
představami, kterými se zaobírala mysl Dr. Beechera. Pokud se některý z mých přátel snažil dostat
na kazatelnu Dr. Skinnera, když ji uvolnil, vůbec si nevzpomínám, že bych o tom kdy slyšel. Byl
jsem v té době duchovním presbyteriánské církve a kázal jsem ve Philadelphii, když shromáždění
zasedalo a když tam byl Dr. Beecher. Byl jsem neznalý jako dítě všech těchto řízení, odhalených
v biografii. Nesdílel jsem žádné z těchto obav a rozruchů, které zdá se tolik zatěžovaly Dr. Beechera
a pana Nettletona. Pokud některý z mých přátel byl ve stejném stavu mysli, jako byli tito bratři,
nevěděl jsem o tom.
Pravdivý záznam o mé práci před konventem a v čase po něm ukazuje, jak málo jsem věděl nebo mi
záleželo na tom, co o mně Dr. Beecher a pan Nettleton říkali, nebo co kvůli mně dělali. Žehnám
Pánu, že jsem byl uchráněn od toho, abych se nechal odklonit od své práce jejich opozicí, a že jsem
se tím nikdy nenechal znepokojit. Když jsem byl v Auburnu, jak jsem zmínil, Bůh mi dal ujištění,
že přemůže všechnu opozici, aniž bych se odvrátil k tomu, abych odpovídal svým odpůrcům. Toto
jsem  nikdy  nezapomněl.  Díky  tomuto  božskému  ujištění  jsem  šel  dopředu  s čistým  okem
a důvěřivým  duchem;  a teď,  když  jsem  si  přečetl,  jaký  nepokoj,  podezřívání  a nedorozumění



ovládaly mysl těchto bratří, stojím ohromen nad jejich bludy a následnou úzkostí, co se týká mě
a mé  práce.  Od samého začátku,  kdy Dr.  Beecher  přijel  do Philadelphie  a jednal  s členy valné
hromady, jak se píše v jeho biografii, jsem pracoval v tom městě a byl jsem tam po dobu několika
měsíců, v různých církvích, uprostřed silného náboženského probuzení, naprosto neznalý toho, čím
se tam Dr. Beecher zabýval. Nemohu být dostatečně vděčný, že mě Bůh uchránil  od rozrušení,
změn v mém duchu nebo v pohledu na práci, po celou opozici v těch dnech.

Kapitola XVII.
PROBUZENÍ V STEPHENTOWNU

Po tomto  konventu  jsem zůstal  po  krátký  čas  v New Lebanonu.  Nemyslím,  že  konvent  zranil
náboženský stav lidí  v tom místě.  Stalo  by se to,  pokud by vyšla  najevo fakta  ospravedlňující
opozici,  o které věděli,  že  je vedená proti  probuzením, o kterých diskutovali.  Ale církev v New
Lebanonu byla  nakonec,  jak věřím,  pozvednutá  a posílená tím,  co se dozvěděli  z konventu.  Ve
skutečnosti všechno bylo vedeno v duchu, který měl sklon lidi spíše pozvedat než srážet.
Brzy po odročení konventu, v neděli, když jsem sestoupil z kazatelny, mi byla představena mladá
dáma jménem S---, ze Stephentownu. Zeptala se mě, jestli bych nemohl jít do jejího města a kázat.
Odpověděl  jsem,  že  mám plné  ruce  práce  a nepřipadá  mi  to  možné.  Viděl  jsem,  že  její  řeč  je
přidušená hlubokými city, ale neměl jsem čas s ní rozprávět a odešel jsem.
Později jsem se vyptával na Stephentown, který ze severu sousedil s New Lebanonem. Před mnoha
lety zemřel  bohatý člověk a zanechal  presbytariánské  církvi  v tom místě  fond;  úrok z něho byl
dostatečný na podporu pastora. Brzy potom pan B---, který byl kaplanem v revoluční armádě, se
tam  usadil  jako  pastor  církve.  Zůstal  tam,  dokud  nedošlo  k úpadku  církve,  a nakonec  se  stal
otevřeně bezvěrcem. To mělo úplně katastrofální vliv na město. Zůstal mezi nimi jako otevřeně
nepřátelský vůči křesťanskému náboženství.
Poté, co přestal být pastorem církve, měli tam jednoho nebo dva duchovní. Nicméně církev upadala
a stav  náboženství  se  stále  zhoršoval,  až  nakonec  opustili  jejich  sborový  dům,  protože  se  jich
scházelo jen málo, a pořádali nedělní bohoslužby v malé školní budově, která stála blízko kostela.
Poslední duchovní, kterého měli, tvrdil, že zůstal, až dokud v neděli přicházelo jen půl tuctu lidí
z města. Ačkoli tam byl fond na jeho podporu a jeho plat byl pravidelně placen, nemyslel si, že je
jeho povinnost trávit svůj čas prací na takovém poli. Byl proto propuštěn. Žádná jiná denominace se
toho  pole  neujala,  aby  vzbudila  nějaký  veřejný  zájem,  a celé  město  bylo  v úplném  morálním
rozkladu. Zůstali tam tři starší presbyteriánské církve a asi dvacet členů. Jediný svobodný člověk
v církvi byla slečna S---, o které jsem mluvil. Téměř celé město bylo ve stavu zatvrzelosti. Bylo to
velké, bohaté, zemědělské město, a nebyla tam žádná významná vesnice.
Další neděli se se mnou slečna S--- znovu setkala, když jsem odcházel z kazatelny, a prosila mě,
abych tam šel a kázal; a zeptala se mě, jestli vím něco o stavu věcí tam. Odpověděl jsem jí, že vím;
ale řekl jsem, že nevím, jak bych mohl jít. Bylo vidět, že je tím hodně zasažena, příliš na to, aby
mohla hovořit, protože nedokázala ovládat své pocity. Skutečnosti, o kterých jsem se dozvěděl, na
mě  zapůsobily  a moje  mysl  začala  být  hluboce  pohnutá  ohledně  stavu  věcí  v Stephentownu.
Nakonec jsem jí řekl, že pokud starší církve chtějí, abych přišel, může oznámit, že přijdu, dá-li Pán,
a budu kázat v jejich církvi, příští neděli v pět hodin odpoledne. To by mi umožnilo kázat dvakrát
v New  Lebanonu  a pak  odjet  do  Stephentownu  a kázat  v pět  hodin.  Zdálo  se,  že  se  její  tvář
rozsvítila a břemeno z jejího srdce se zvedlo. Šla domů a dala oznámení.
Další  neděli,  po  druhém kázání,  mi  proto  jeden  z mladých  konvertitů  z New Lebanonu  nabídl
odvézt do Stephentownu v jeho kočáru. Když přijel ve svém kočáru, aby mě vzal, zeptal jsem se ho:
„Máte spolehlivého koně?“ „Ó ano,“ odpověděl, „přesně takového.“ A s úsměvem se zeptal: „Proč
se na to ptáte?“ Odpověděl jsem: „Protože v případě, že Pán chce, abych šel do Stephentownu,
ďábel  tomu bude bránit,  jak bude moci.  A pokud nemáte spolehlivého koně,  bude se snažit  ho
přimět, aby mě zabil.“ On se usmál a vyjeli jsme. Je zvláštní říct, že než jsme se tam dostali, kůň se
dvakrát dal na útěk a téměř nás zabil. Jeho majitel vyjádřil největší údiv a řekl, že neví, že by se



předtím něco takového stalo.
Nicméně v plánovaný čas jsme v pořádku dojeli k panu S---, otci slečny S---, kterou jsem již zmínil.
Žil asi půl míle od kostela, ve směru na New Lebanon. Když jsme vešli, setkali jsme se s  Marií – to
bylo její jméno – která nás v slzách, ale radostně přijala, a ukázala mi místnost, kde bych mohl být
sám, protože ještě nenadešel čas shromáždění. Brzy poté jsem slyšel, jak se modlí v místnosti nade
mnou. Když nastal čas pro shromáždění, všichni jsme šli, a našli jsme shromážděných velmi mnoho
lidí. Sbor byl vážný a pozorný, ale nic zvláštního se ten večer nestalo. Strávil jsem noc u pana S---
a zdálo se, že Marie se modlí ve svém pokoji skoro celou noc. Slyšel jsem její slabý, třesoucí se
hlas,  přerušovaný často vzlyky a pláčem. Nebylo dojednané, že mám přijít znovu, ale než jsem
v dopoledních hodinách odešel, prosila tak naléhavě, že jsem souhlasil a dohodli jsme se na pět
hodin příští neděli.
Když jsem přijel další neděli, průběh byl skoro stejný jako minule, ale na shromáždění bylo víc lidí.
Protože dům byl starý, ze strachu, že by se galerie mohla prolomit,  přidali během týdne pevné
podpěry. Viděl jsem zřetelné zvýšení vážnosti a zájmu, když jsem tam kázal podruhé. Pak jsme
dohodli další kázání. Při třetí službě byl Duch Boží vylit na sbor.
Byl  tam  soudce  P---,  který  žil  v malé  vesnici  v jedné  části  města,  který  měl  velkou  rodinu
neobrácených dětí. Na závěr služby, když jsem sešel z kazatelny, přistoupila ke mně slečna S---,
a ukázala mi na lavici – dům měl tehdy staré hranaté lavice, ve která seděla mladá žena hluboce
citově přemožená. Šel jsem s ní promluvit a zjistil jsem, že je jednou z dcer soudce P---.
Její usvědčení bylo velmi hluboké. Sedl jsem si vedle ní, dal jí pokyny a myslím, že než odešla
z domu, byla obrácena. Byla to velmi inteligentní, vážná mladá žena, a stala se velmi užitečným
křesťanem.  Později  se  stala  manželkou  evangelisty  Underwooda,  který  byl  tak  dobře  známý
v mnoha církvích, zejména v New Jersey a v Nové Anglii. Ona a slečna S--- se okamžitě spojily
v modlitbách. Ale nemohl jsem zatím vidět velký pohyb mezi staršími členy církve.  Měli  mezi
sebou takové vztahy, že bylo potřeba hodně pokání a vyznávání jako podmínka, aby byli zapojení
do této práce.
Stav  věcí  v Stephentownu si  teď vyžadoval,  abych odešel  z New Lebanonu a ubytoval  se  tam.
Učinil jsem tak. Mezitím na mě mocně přišel duch modlitby, jak tomu bylo po nějaký čas u slečny
S---. Moc modlitby se tak zjevně šířila a rostla, že práce brzy nabrala velkou sílu, takovou, že slovo
Páně sráželo ty nejsilnější muže a zůstávali úplně bezmocní. Mohl bych jmenovat mnoho případů
tohoto druhu. Jeden z prvních, na který si vzpomínám, byl v neděli, kdy jsem kázal na text „Bůh je
láska“. Byl tam muž jménem J---, muž pevných nervů a velmi významný farmář. Seděl téměř přímo
přede mnou, blízko kazatelny. První, co jsem pozoroval, bylo, že upadl a několik okamžiků se svíjel
v bolestech, ale poté se uklidnil a byl téměř nehybný a zcela bezmocný. Zůstal v tomto stavu až do
konce setkání, kdy ho převezli domů. Byl velmi brzy obrácen a stal se efektivním pracovníkem
v přivádění svých přátel ke Kristu.
V průběhu tohoto probuzení se Zebulon R. Shipherd, slavný právník z Washington County, New
York, zúčastnil soudu v Albany a slyšel o probuzení ve Stephentownu. Vyřídil svoji práci a přijel,
aby se mnou pracoval na probuzení. Byl to opravdový křesťanský muž, zúčastnil se všech setkání
a velmi se z toho radoval. Byl u toho, když se v listopadu v celém státě konaly volby. Očekával
jsem den voleb se značnou starostlivostí, obával jsem se, že rozrušení z tohoto dne značně zpomalí
práci. Nabádal jsem křesťany, aby bděli a hodně se modlili, aby práce nebyla zastavena jakýmkoliv
rozrušením, ke kterému by mohlo dojít ten den.
Večer  v den  voleb  jsem  kázal.  Když  jsem  po  kázání  sešel  z kazatelny,  pan  Shipherd  –  který
mimochodem byl  otcem reverenda J.  J.  Shipherda,  který později  založil  Oberlin  – mi  pokynul
z lavice, kde seděl, abych k němu přišel. Lavice byla v rohu domu, nalevo od kazatelny. Šel jsem
k němu a našel  jsem jednoho  z mužů,  kteří  během dne seděli  u stolu,  aby přijímali  hlasy,  pod
takovým usvědčením z hříchu, že nebyl schopen opustit své místo. Krátce jsem s ním promluvil,
modlil  se  s ním a byl  zjevně  obrácen.  Značná  část  sboru  se  mezitím posadila.  Jak  jsem vyšel
z lavice a chystal se odejít, moje pozornost byla upoutána k jiné lavici, na pravé straně od kazatelny.
Tam byl další z těch mužů, kteří byli zapojení do voleb a přijímali hlasy, a byl přesně ve stejném
stavu mysli. Byl příliš přemožen svými pocity, než aby mohl opustit budovu. Šel jsem a hovořil



s ním  také,  a pokud  si  vzpomínám,  byl  obrácen,  ještě  než  odešel.  Zmiňuji  se  o tom  jako
o příkladech, jakým způsobem probíhala práce v tomto místě.
Zmínil  jsem se  o velké  rodině  pana  P---.  Vzpomínám si,  že  šestnáct  členů této  rodiny s dětmi
a vnoučaty bylo nadějně obráceno. Myslím, že všichni se připojili k církvi, než jsem odešel. Jiná
rodina ve městě, jménem M---, byla také velká a velmi vlivná, jedna z nejvlivnějších. Většina lidí
žila  roztroušeně  podél  ulice,  která,  pokud si  vzpomínám správně,  byla  asi  pět  mil  dlouhá.  Při
průzkumu jsem nenašel žádnou náboženskou rodinu na celé té ulici a ani jeden dům, ve kterém by
udržovali rodinné modlitby.
Oznámil jsem, že budu kázat ve škole na té ulici, a když jsem přišel, dům byl hodně přeplněný.
Vybral jsem text: „Hospodinovo prokletí spočívá na domě zlého.“ Pán mi dal velmi jasný pohled na
toto téma a já jsem dokázal přinést tuto pravdu účinně. Řekl jsem jim, že jsem pochopil, že v té
oblasti není ani jedna modlící se rodina. Faktem je, že město bylo v hrozném stavu. Vliv pana B---,
jejich bývalého kněze, nyní nevěřícího, přinesl své nevyhnutelné ovoce; mezi zatvrzelými v tom
městě zbývalo jen velmi malé povědomí o pravdě a realitě náboženství. Toto shromáždění vyústilo
v usvědčení téměř všech, kdo se zúčastnili. Probuzení se šířilo po okolí. Vzpomínám si, že v rodině
M--- bylo sedmnáct nadějných obrácení.
Ale bylo tu několik rodin, které měly významný vliv ve městě a shromáždění se nezúčastnily. Zdálo
se,  že byli  tak hodně pod vlivem pana B---,  že  se  rozhodli  se  nezúčastnit.  Nicméně uprostřed
probuzení pan B--- zemřel hroznou smrtí, a to skoncovalo s jeho opozici.
Řekl  jsem, že několik rodin ve městě se nezúčastnilo  shromáždění,  a já jsem nemohl vymyslet
žádný způsob, jak je přimět k účasti. Slečna S--- z New Libanonu, která byla obrácena v Troy, se
doslechla, že tyto rodiny se nezúčastnily, a přijela do Stephentownu; a protože její otec byl člověk
hodně známý a velmi respektovaný, byla přijímána s respektem a úctou v každé rodině, kterou si
přála navštívit.
Šla a navštívila jednu z těchto rodin. Myslím, že se seznámila s jejich dcerami, a přesvědčila je, aby
ji doprovodily na shromáždění. Brzy se staly tak zaujaté, že už nebylo potřeba je nijak přesvědčovat
k účasti. Pak šla do další rodiny, se stejným výsledkem, a do další, až nakonec, jak se domnívám,
zajistila účast všech těchto rodin,  které se shromáždění vyhýbaly.  V těchto rodinách byli  téměř
všichni nebo úplně všichni obráceni, než jsem odešel z města. Skutečně téměř všichni významní
obyvatelé města se připojili k církvi a město bylo morálně obnoveno. Nikdy jsem tam od té doby, to
je  od  podzimu  1827,  nebyl,  ale  často  odtud  slýchám,  že  probuzení  přineslo  trvalé  výsledky.
Konvertité se ukázali jako zdraví a církev si udržuje dobrý stupeň duchovní síly.
Jako i jinde, nápadnými vlastnostmi tohoto probuzení byl mocný duch vítězné modlitby, zdrcující
usvědčení z hříchu, náhlá a mocná obrácení ke Kristu, velká láska a přetékající radost obrácených
a jejich opravdovost, aktivita a užitečnost v modlitbách a v práci pro ostatní. Toto probuzení nastalo
ve městě přiléhajícím k New Lebanonu a bezprostředně po konventu.  Opozice dostala na tomto
konventu smrtelnou ránu. Zřídkakdy jsem pracoval s větším potěšením nebo s menší odporem, než
ve  Stephentownu.  Zpočátku  se  lidé  nad  kázáním  trochu  rozčilovali,  ale  Duch  svatý  působil
s takovou mocí, že jsem brzy neslyšel žádné další stížnosti.

Kapitola XVIII.
PROBUZENÍ VE WILMINGTONU A VE PHILADEPHII

Když jsem předchozí léto pracoval v New Lebanonu, Rev. pan Gilbert z Wilmingtonu, Delaware,
jehož otec bydlel v New Lebanonu, tam přijel na návštěvu. Pan Gilbert byl svými teologickými
názory pevně ze staré školy, ale byl to dobrý a opravdový muž. Jeho láska k duším převážila nad
všemi  problémy  s teologickými  rozdíly  mezi  námi.  Slyšel  mě  kázat  v New  Libanonu  a viděl
výsledky, a velmi vážně chtěl, abych přišel a pomohl mu ve Wilmingtonu.
Jakmile jsem jasně viděl, že mohu opustit Stephentown, šel jsem do Wilmingtonu a věnoval se práci
s panem Gilbertem. Brzy jsem zjistil,  že jeho učení dostalo církev do takové situace, že nebylo
možné mezi nimi prosadit probuzení, dokud jejich názory nebudou opraveny. Zdálo se, že se bojí



vynaložit jakékoliv úsilí, aby nevzali práci z rukou Božích. Měli ty nejstarší názory staré školy a v
důsledku toho jejich teorie byla, že Bůh obrátí hříšníky ve svém vlastním čase, takže naléhat na ně,
aby okamžitě činili pokání a stručně řečeno pokusit se podpořit probuzení, znamenalo pokusit se
udělat  z lidí  křesťany lidským působením a lidskou silou,  a tak zneuctít  Boha tím,  že vezmeme
práci z jeho rukou. Pozoroval jsem také, že v jejich modlitbách není žádné naléhání na okamžité
vylití Ducha, a to bylo vše v souladu s názory, ve kterých byli vychovaní.
Bylo zřejmé, že se nedá nic dělat, pokud pan Gilbert nezmění pohled na toto téma. Proto jsem s ním
trávil  každý den hodiny v rozhovorech o jeho podivných názorech. Probírali  jsme celý předmět
bratrským způsobem. Poté, co jsem s ním tak pracoval dva nebo tři týdny, viděl jsem, že jeho mysl
je připravena přednést mé názory jeho lidem. Příští neděli jsem vybral text: „Učiňte sobě nové srdce
a nového  ducha;  proč  byste  měli  zemřít?“  Věnoval  jsem  se  důkladně  předmětu  odpovědnosti
hříšníka a ukázal jsem, co nové srdce není, a co je. Kázal jsem asi dvě hodiny a neustal jsem, dokud
jsem neprošel důkladně celé téma; vzhledem k časovému rozpětí jsem mluvil velmi rychle.
Sbor se začal intenzivně zajímat a mnoho lidí povstalo a stáli na nohou, v každé části domu. Dům
byl zcela zaplněn a pohled na shromáždění byl zvláštní. Někteří vypadali zoufalí a uražení, jiní měli
intenzivní zájem. Nezřídka, když jsem silně vyzvedl kontrast mezi mými vlastními názory a těmi,
ve  kterých  byli  vychováni,  se  někteří  zasmáli,  jiní  plakali,  někteří  byli  zjevně  rozzlobení,  ale
nevzpomínám si, že by někdo odešel z domu. Bylo to zvláštní vzrušení.
Mezitím se pan Gilbert přesunul z jednoho konce pohovky na druhý, na kazatelně za mnou. Slyšel
jsem, jak dýchá a vzdychá, a nemohl zakrýt, že je sám v největší úzkosti. Viděl jsem, že jsem ho
rychle dostal do usvědčení; ale zda se dokáže vzchopit, aby vydržel, co mu řeknou jeho lidé, to jsem
nevěděl. Ale já jsem kázal, abych potěšil Pána, ne člověka. Přemýšlel jsem, že by to mohlo být
naposledy, co jsem tam mohl kázat; ale mým cílem bylo, na každém setkání, říkat jim pravdu, a to
celou pravdu k tomuto tématu, bez ohledu na následky.
Snažil jsem se jim ukázat, že pokud by byl člověk tak bezmocný, jak ho viděli ve svých názorech,
neměl  by  vinu  za  své  hříchy.  Kdyby v Adamovi  ztratil  veškerou  schopnost  poslušnosti,  takže
poslušnost se pro něho stala nemožnou, a to ne kvůli jeho jednání nebo svolení, ale činem Adama,
byl by nesmysl tvrdit, že by mohl být obviňován za to, co nemohl ovlivnit. Snažil jsem se také
ukázat, že v tomto případě by smíření nebylo milostí, ale ve skutečnosti v důsledku dluhem vůči
lidstvu, ze strany Boha, když je postavil do podmínek tak žalostných a tak nešťastných. Myslím, že
Pán mi opravdu pomohl ukázat s neodolatelnou názorností podivná dogmata staré školy a jejich
nevyhnutelné následky.
Když jsem skončil, neodvážil jsem se vyzvat pana Gilberta, aby se modlil, ale modlil jsem se sám,
aby Pán pomohl přijmout slovo, učinil je pochopitelným a dal upřímnou mysl ke zvážení toho, co
bylo  řečeno,  k přijetí  pravdy  a odmítnutí  toho,  co  mohlo  být  nesprávné.  Pak  jsem  propustil
shromáždění a šel dolů po schodech kazatelny a pan Gilbert mě následoval. Sbor se rozcházel velmi
pomalu a mnozí stáli a zdálo se, že na něco čekají, téměř v každé části domu. Uličky byly skoro
prázdné a zbytek sboru vyčkával, jako kdyby předpokládali, že se pan Gilbert vyjádří k tomu, co
bylo řečeno. Paní Gilbert nicméně odcházel okamžitě ven.
Když jsem sešel ze schodů kazatelny, všiml jsem si dvou dam, které seděly po levé straně uličky,
kterou jsme museli projít. Byl jsem jim představen a věděl jsem, že mají velmi přátelský vztah vůči
panu Gilbertovi a podporují ho. Viděl jsem, že vypadají částečně zarmouceny a částečně uraženy,
a velmi překvapeny. Když jsme přišli k první, která byla v blízkosti schodů na kazatelnu, uchopila
pana  Gilberta,  jdoucího  za  mnou,  a řekla  mu:  „Pane  Gilberte,  co  si  o tom myslíte?“  Hovořila
hlasitým šepotem. On odpověděl stejným způsobem: „Stojí  to za pět  set  dolarů.“  To mě velmi
potěšilo, hodně to na mě zapůsobilo.  Ona odpověděla: „Potom jste nikdy nekázal evangelium.“
„No,“ řekl, „je mi líto, že musím říct, že nikdy.“ Procházeli jsme dál a pak druhá dáma se ho ptala
na totéž a dostala podobnou odpověď. To mi stačilo, vydal jsem se ke dveřím a vyšel ven. Mnoho
z těch, kteří vyšli, stáli před domem a diskutovali vehementně o tom, co bylo řečeno.
Když jsem procházel ulicemi k domu pana Gilberta, kde jsem byl ubytovaný, zjistil jsem, že ulice
jsou plné vzrušení a diskuse. Lidé porovnávali názory a z těch několika slov, která unikla těm, kteří
mě nezpozorovali,  jak jsem procházel kolem, jsem viděl, že mínění bylo rozhodně ve prospěch



toho, co bylo řečeno.
Když jsem dorazil  k Gilbertovým, jeho žena mě oslovila,  jakmile  jsem vstoupil,  a řekla:  „Pane
Finney,  jak  jste  se  odvážil  kázat  něco  takového  z naší  kazatelny?“  Odpověděl  jsem:  „Paní
Gilbertová, neodvážil bych se kázat něco jiného; toto je pravda Boží.“ Odpověděla: „No, pravda je,
že  Bůh  byl  kvůli  spravedlnosti  povinen  očistit  lidstvo.  Vždy  jsem  to  cítila,  i když  jsem  se
neodvážila  to  říci.  Věřila  jsem,  že  jestli  je  doktrína,  kterou  káže  pan  Gilbert  pravda,  Bůh  je
zavázaný, a je to věc spravedlnosti, učinit usmíření a zachránit mě z takových okolností, ve kterých
bylo pro mě nemožné si pomoct, a z odsouzení, které si nezasloužím.“
Právě v tuto chvíli pan Gilbert vstoupil. „Tady,“ řekl jsem, „bratře Gilberte, vidíte výsledky svého
kázání,  zde  ve  své  vlastní  rodině.“  A poté  jsem mu  zopakoval,  co  jeho  žena  právě  řekla.  On
odpověděl: „Někdy jsem si myslel, že moje žena je jednou z nejzbožnějších žen, jaké jsem kdy
poznal, a jindy jsem si myslel, že vůbec nemá žádné náboženství.“ „Cože!“ vykřikl jsem. „Ona si
vždycky myslela, že ji Bůh dluží, jako věc spravedlnosti, spásu poskytovanou v Kristu; jak může
být  křesťanem?“  Toto  všechno  jsme  každý  z nás  řekli  s největší  vážností  a upřímností.  Po  mé
poslední větě vstala a odešla z místnosti. Nálada v domě byla velmi vážná; myslím, že celé dva dny
jsem ji neviděl. Poté vyšla rozzářená, a to nejen ve skutečnosti, ale ve stavu své vlastní mysli; prošla
naprostou revolucí názorů a zkušenosti.
Od tohoto okamžiku práce šla vpřed. Duch svatý obdivuhodně pracoval s pravdou. Názory pana
Gilberta se výrazně změnily a také jeho styl kázání a způsob, jak představoval evangelium. Nakolik
vím, až do dne jeho smrti jeho názory zůstaly napraveny a nová škola nahradila protikladné názory
staré školy, které předtím zastával.
Účinek tohoto kázání na mnoho členů sboru pana Gilberta byl velmi zvláštní. Mluvil jsem o paní,
která se ho zeptala, co si o tom myslí. Později mi řekla, že byla tak uražená myšlenkou, že všechny
její názory na náboženství byly tak vyvráceny, že si slíbila, že se už nikdy víc nebude modlit. Měla
předtím ve zvyku ospravedlňovat sebe samu kvůli své hříšné přirozeností, a zaujala ve své mysli
stejnou opozici, jako paní Gilbertová; moje kázání na toto téma zcela rozvrátilo její názory, její
náboženství a vůbec všechno. Zůstala v této rebelii, pokud si vzpomínám správně, po nějakých šest
týdnů, než se začala modlit znovu. Pak se zhroutila a prošla důkladnou změnou názorů i náboženské
zkušenosti. A tak tomu, myslím, bylo s mnoha členy této církve.
Mezitím jsem byl pozván, abych šel kázat pro pana Pattersona ve Philadelphii, dvakrát každý týden.
Cestoval  jsem  parníkem,  kázal  ve  večerních  hodinách  a vrátil  jsem  se  druhý  den  a kázal  ve
Wilmingtonu. Střídal jsem tedy mé večerní služby mezi Wilmingtonem a Philadelphií. Vzdálenost
byla asi čtyřicet mil. Ve Philadephii mělo slovo tak velký účinek, že mě to přesvědčilo, že je moje
povinnost nechat pana Gilberta, aby pokračoval v práci ve Wilmingtonu, a věnovat celý svůj čas
práci ve Philadelphii.
Reverend James Patterson, se kterým jsem pracoval ve Philadelphii nejprve, zastával teologické
názory zastávané v Princetonu, známé jako teologie staré školy presbyteriánů. Byl to ale zbožný
muž a mnohem víc mu záleželo na spasení duší, než na krásných otázkách týkajících se schopnosti
a neschopnosti, nebo jiných bodech nauky, ve kterých se stará a nová škola presbyteriánů liší. Jeho
žena zastávala názory teologie Nové Anglie; to znamená, že věřila v obecné smíření, na rozdíl od
omezeného smíření, a souhlasila s tím, co bylo nazýváno novoanglická ortodoxie, odlišující se od
princetonské ortodoxie.
Je třeba připomenout, že v té době jsem sám patřil k presbyteriánské církvi. Byl jsem licencován
a vysvěcen presbytářem, který byl složen převážně z lidí vzdělaných v Princetonu. Také jsem řekl,
že  když  jsem byl  licencovaný  kázat  evangelium,  zeptali  se  mě,  zda  přijímám presbyteriánské
vyznání víry,  obsahující  podstatu křesťanské doktríny.  Odpověděl jsem, že ano, nakolik jsem je
pochopil. Ale neočekával jsem, že k němu dostanu nějaké otázky, a nezkoumal jsem je pozorně,
a myslím, že jsem je ani nepřečetl celé. Ale když jsem se dostal k tomu, abych vyznání víry přečetl,
a zamýšlel jsem se nad ním, viděl jsem, že i když jsem je mohl přijmout, jako to udělalo mnoho
presbyteriánů, jako vyznání obsahující podstatu křesťanského učení, bylo tam několik bodů, které
jsem nemohl  vykládat  stejně,  jako  je  vykládali  v Princetonu;  a tak  jsem všude  dával  lidem na
srozuměnou, že nepřijímám tyto výklady, nebo jestli je to skutečně správný výklad, pak se úplně



rozcházím s tímto vyznáním víry. Domnívám se, že pan Patterson to pochopil už předtím, než jsem
s ním začal pracovat,  protože když jsem se na kazatelně vydal  tímto směrem, nevyjádřil  žádné
překvapení. Skutečně proti tomu nevznesl žádnou námitku.
Probuzení se natolik zmocnilo jeho sboru, že to na něho velmi zapůsobilo; a když viděl, že Bůh
požehnal slovo, jak jsem je představil, stál pevně při mně a nikdy, v žádném případě, nenamítal nic
proti mému postupu. Někdy, když jsme se vrátili ze shromáždění, paní Pattersonová s úsměvem
poznamenala: „Teď vidíte, pane Pattersone, že pan Finney s vámi v těch bodech, o kterých jsme tak
často hovořili, nesouhlasí.“ Vždycky ve své velké křesťanské víře a lásce odpovídal: „Dobře, Pán
tomu žehná.“
Zájem byl tak velký, že naše sbory byly naplněny při každém setkání. Jednoho dne mi pan Patterson
řekl: „Bratře Finney, jestliže duchovní presbyteriánů v tomto městě zjistí,  jaké máte názory a co
kážete  lidem,  budou  vás  štvát  ven  z města  jako  vlka.“  Odpověděl  jsem:  „Nemůžu  si  pomoct.
Nemohu  kázat  žádnou  jinou  doktrínu.  A pokud  by  mě  museli  vyhnat  z města,  ať  to  udělají,
a přijmou zodpovědnost. Ale já nevěřím, že mě mohou vyhnat.“
Avšak duchovní vůbec nejednali takovým způsobem, jak předpověděl, naopak mě téměř všichni
přijali na své kazatelny. Když se dozvěděli, co se děje v církvi pana Pattersona a že mnoho z členů
jejich vlastní církve je tím velmi zaujato, pozvali mě, abych kázal u nich. Pokud si vzpomínám
správně, kázal jsem ve všech presbyteriánských kostelech kromě toho, který je na Arch Street.
Philadelphia byl v té době téměř jednotná ve vztahu k názorům teologie zastávané v Princetonu. Dr.
Skinner do určité míry zastával to, co je známé jako názory nové školy, a lišil se od tónu teologie
vůkol něho dostatečně na to, aby byl podezříván, že z hlediska převažující ortodoxie není úplně
v pořádku. Považoval jsem vždy za nanejvýš pozoruhodné, že se v tomto městě, nakolik vím, moje
doktrinální názory neukázaly jako kámen úrazu, když moje pravověrnost byla různými církvemi
a duchovními  otevřeně  zpochybňována.  Kázal  jsem  v holandské  církvi  sboru  Dr.  Livingstona
a zjistil jsem, že sympatizuje s mými názory, a povzbuzoval mě, se vším jeho vlivem, abych tak
pokračoval a kázal kázání, které mi Pán přikázal. Neváhal jsem a všude a při každé příležitosti jsem
církvím prezentoval své vlastní teologické názory, ty, které jsem prezentoval všude.
Pan Patterson byl, myslím, sám velmi překvapen, že jsem se nesetkal se žádnou otevřenou opozicí
kněží nebo církví kvůli mým teologickým názorům. Ve skutečnosti jsem je vůbec neprezentoval
kontroverzním způsobem, ale jednoduše jsem je využil ve svých pokynech pro svaté a hříšníky, a to
způsobem tak přirozeným,  že to  asi  nevyvolalo  příliš  mnoho pozornosti,  s výjimkou kritických
teologů. Ale mnoho věcí, které jsem řekl, byly pro lidi nové. Například jednu noc, kdy jsem kázal
na text: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal
sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ Bylo to kázání o usmíření, ve
kterém jsem zastával názor, jaký jsem vždy zastával, o jeho povaze a jeho univerzálnosti, a vyjádřil
jsem tak silně, jak jsem mohl, rozdíly mezi mými vlastními názory a těmi, které zastávali teologové
omezeného usmíření. Toto kázání přitáhlo tolik pozornosti a vyvolalo tak velký zájem, že na mě
naléhali, abych kázal na stejné téma i v jiných církvích. Čím víc jsem o tom kázal, tím více byli lidé
žádostiví slyšet, a vzrušení se stalo tak všeobecné, že jsem kázal na toto téma sedm večerů po sobě
v sedmi různých církvích.
Zdálo by se, že lidé slyšeli hodně proti tomu, co bylo nazýváno hopkinsianismus; dva hlavní body,
které se pod tímto učením rozumí, jsou, že člověk by měl být ochoten být zatracen pro slávu Boží,
a že Bůh byl autorem hříchu. V kázání jsem někdy zmínil tyto body a využil jsem příležitost, abych
hopkinsianismus odsoudil. Řekl jsem, že se zdá, že mají příliš mnoho z toho učení ve Philadelphii;
že jejich velká nedbalost ve věci spásy jejich duší vypadá, jako by byli ochotní být zatraceni; a že
musí věřit, že Bůh je autorem hříchu, když tvrdí, že jejich povaha je hříšná. To jsem probíral znovu
a znovu, u těchto dvou bodů jsem se zastavoval. Znovu a znovu jsem slyšel, že lidé říkali: „On není
hopkinsián.“ Opravdu, cítil jsem, že je moje povinnost odhalit všechny úkryty hříšníků, a vyhnat je
ven zpod těchto podivných věroučných postojů, ve kterých jsem je našel zakořeněné.
Probuzení se šířilo a nabíralo na síle. Všechna naše setkání pro kázání, modlitby i pro dotazy byla
přeplněná. Bylo mnohem více hledajících, než jsme mohli zvládnout. Pozdě na podzim jsem se
přestěhoval do podnájmu ve Philadelphii a pokračoval jsem tam v práci bez přestávky až do příštího



srpna roku 1828.
Stejně jako v jiných místech, i tam byly některé případy velmi ostré opozice ze strany jednotlivců.
V jednom případě  muž,  jehož  manželka  byla  hluboce  usvědčená,  byl  tak  rozzuřený,  že  přišel
a násilím odvedl svou ženu ze shromáždění.  Dalším výrazným případem, který si vybavuji,  byl
Němec,  na  jehož  jméno  si  nyní  nemohu  vzpomenout.  Byl  to  trafikant.  Měl  velmi  milou
a inteligentní ženu a sám byl, jak jsem později  zjistil,  když jsem se s ním seznámil,  inteligentní
muž. Byl to skeptik a neměl vůbec žádnou důvěru v náboženství. Jeho žena však přišla na naše
shromáždění a začala být velice znepokojena o svou duši; po mnoha dnech těžkého zápasu byla
důkladně obrácena.  Protože navštěvovala shromáždění často a projevovala velký zájem, brzy to
upoutalo  pozornost  jejího  manžela  a začal  se  stavět  proti  jejímu  křesťanství.  Měl,  jak  jsem se
dozvěděl, prchlivou povahu a byl to muž atletické postavy, velmi rozhodný a cílevědomý. Když se
jeho manželka  zajímala  více  a více,  jeho  opozice  rostla,  až  jí  nakonec  úplně  zakázal  účast  na
shromážděních.
Ona mě pak požádala o schůzku a zeptala se na mou radu, co by měla dál dělat. Řekl jsem jí, že na
prvním místě je její závazek vůči Bohu; je nepochybně povinna poslouchat jeho příkazy, i když se
střetávají  s příkazy  jejího  manžela.  Radil  jsem  jí,  aby  mu  pokud  možno  nedávala  příležitost
k pohoršení, ale přesto dostála svému závazku vůči Bohu, a aby v žádném případě neopomíjela, co
považuje za svou povinnost vůči Bohu, kvůli vyhovění manželovým přáním. Řekl jsem jí, že když
je nevěřící, jeho názory na náboženské otázky nemá respektovat, a že nemůže bezpečně následovat
jeho rady. Byla si toho dobře vědomá. Byl to muž, který vůbec nevěnoval pozornost náboženství,
kromě toho, že mu odporoval.
V souladu  s mou radou navštěvovala  shromáždění,  jak  měla  příležitost,  dostala  poučení  a brzy
dosáhla  svobody evangelia,  měla  velkou víru  a pokoj  a těšila  se  hodně z Boží  přítomnosti.  Její
manžel s tím byl velmi nespokojený a nakonec šel tak daleko, že jí vyhrožoval zabitím, když půjde
na další setkání. Viděla ho tak často se zlobit, že vůbec nevěřila, že by naplnil svoji hrozbu. Klidně
mu řekla, že ať to bude stát cokoliv, chce dostát své povinnosti vůči Bohu a cítí, že je její povinnost,
aby využila možnosti získat poučení, které potřebuje, a že se musí zúčastnit těchto setkání, kdykoliv
bude moci, aniž by zanedbávala své povinnosti k rodině.
Jednu neděli večer, když zjistil, že se chystá na shromáždění, obnovil svou hrozbu, že jestli půjde,
vezme jí život. Později mi řekla, že si nemyslela, že to bylo něco jiného než prázdné vyhrožování.
Klidně mu odpověděla, že její povinnost je jasná; že neexistuje žádný důvod, proč by měla zůstat
v té  době  doma,  jen  aby  vyhověla  jeho  bezdůvodným přáním;  a že  zůstat  doma,  za  takových
okolností,  by  bylo  zcela  v rozporu  s její  povinností  vůči  Bohu  i vůči  sobě.  Odešla  proto  na
shromáždění. Když se vrátila ze shromáždění, našla ho ve velkém hněvu. Jakmile vešla do dveří,
zamkl za ní a vytáhl klíč, a pak vytáhl dýku a přísahal, že vezme její život.
Běžela nahoru. Uchopil světlo, aby ji následoval. Služka světlo zhasla, když ji míjel, a oba se ocitli
ve tmě. Běžela nahoru a přes místnosti v prvním patře, našla cestu dolů do kuchyně a pak do sklepa.
Ve tmě ji nemohl následovat. Vylezla sklepním oknem, šla do domu přítele a strávila tam noc.
Považovala za samozřejmé, že se bude stydět za svůj vztek, než přijde ráno. Šla domů časně ráno,
vstoupila  do  domu  a našla  věci  v nejhorším  nepořádku.  Rozbil  část  nábytku  a choval  se  jako
nepříčetný. Znovu zamkl dveře, jakmile byla uvnitř, vytáhl dýku, padl na kolena a zvedl ruce k té
nejstrašnější přísaze, že vezme její život.
Podívala  se  na  něj  s úžasem  a utekla.  Vyběhla  po  schodech  nahoru,  ale  bylo  světlo,  a on  ji
následoval. Běžela z místnosti do místnosti,  až se nakonec dostala do poslední,  ze které nebylo
úniku. Otočila se tváří k němu. Vrhla se na kolena, a když se chystal se ji bodnout dýkou a zvedl
ruce k nebi, vykřikla o milost pro sebe a pro něho. V té chvíli ho Bůh zadržel. Řekla, že se na ni na
chvíli  podíval,  upustil  dýku,  padl  na podlahu a sám křičel  o milost.  Zhroutil  se  a vyznával  své
hříchy vůči Bohu i manželce, a prosil Boha a prosil ji, aby mu odpustila.
Od  té  chvíle  byl  nádherně  změněný  člověk.  Stal  se  jedním  z nejopravdovějších  křesťanských
konvertitů.  Byl  mi velmi  oddaný.  Asi  rok nebo dva poté,  když se dozvěděl,  že  mám přijet  do
Philadelphie určitým parníkem, byl první člověkem ve Philadelphii, který se se mnou potkal a vítal
mě. Přijal jsem ho a jeho ženu do církve, a než jsem odešel z Philadelphie, pokřtil jsem jejich děti.



Neviděl jsem je, ani o nich neslyšel po mnoho let.
I když tam byly jednotlivé případy pozoruhodné hořkosti a odporu proti náboženství, přesto jsem
nebyl  znepokojovaný  nebo  brzděný  něčím  jako  veřejná  opozice.  Duchovní  mě  přijali  vlídně
a nevzpomínám si na žádný případ, kdy mluvili proti probíhající práci veřejně; jestli tak mluvili,
pak jenom soukromě.
Když jsem kázal po dobu několika měsíců v církvi pana Pattersona a více nebo méně ve všech
presbyteriánských kostelech ve městě, zdálo se jako nejlepší, abych se přemístil do středu a kázal
stále  na  jednom  místě.  Na  Race  Street  byla  velká  německá  církev,  kde  byl  pastorem  pan
Helfenstein.  Starší  sboru,  spolu  s jejich  pastorem,  mě  požádali,  abych  obsadil  jejich  kazatelnu.
Jejich budova byla, myslím, největším domem uctívání ve městě. Bylo tam vždycky plno; dovnitř
se vešly tři tisíce lidí, když byl dům plný a uličky obsazené. Kázal jsem tam setrvale po mnoho
měsíců. Měl jsem příležitost kázat velkému množství učitelů nedělních škol. Skutečně se říkalo, že
moji službu navštěvují učitelé nedělních škol z celého města. 
V létě roku 1829 jsem na krátkou dobu odešel a navštívil rodiče mé ženy v Oneida County. Pak
jsem se vrátil  do Philadelphie a pracoval tam až do zimy. Nevzpomínám si na přesná data,  ale
myslím, že celkem jsem pracoval ve Philadelphii asi rok a půl. Po celou tu dobu tam nenastalo
žádné ochabnutí probuzení, které bych mohl vidět. Konvertitů bylo mnoho ve všech částech města,
ale nikdy jsem neznal jejich přesný počet, ani jsem nedokázal udělat žádný odhad. Nikdy jsem
nepracoval  nikde,  kde  bych  byl  přijat  víc  srdečně  a kde  by  se  křesťané,  zejména  konvertité,
projevovali  lépe  než  tam.  Nebyly mezi  nimi  žádné otřesy nebo rozkoly,  o kterých bych věděl,
a nikdy jsem neslyšel o jakémkoliv škodlivém vlivu, vycházejícím z tohoto probuzení.
Za tohoto probuzení se stalo velmi mnoho zajímavých událostí. Vzpomínám si na mladou ženu,
která byla dcerou duchovního ze staré školy,  navštěvovala mou službu v církvi pana Pattersona
a dostala se pod strašné odsouzení. Její usvědčení bylo tak hluboké, že nakonec upadla do velmi
úzkostného zoufalství. Řekla mi, že otec ji od dětství učil, že pokud je jedním z vyvolených, bude
obrácena ve správný čas; a že dokud není obrácená a její přirozenost není změněná Duchem Božím,
nemůže pro sebe udělat nic jiného, než číst svoji Bibli a modlit se za nové srdce.
Když byla ještě hodně mladá, byla silně usvědčena z hříchu, ale následovala pokyny svého otce,
četla Bibli, modlila se za nové srdce a myslela, že to je vše, co je od ní požadováno. Čekala, že bude
obrácená a to bude důkaz, že je jedním z vyvolených. Uprostřed velkého boje její duše o spasení se
stalo něco, co souviselo s otázkou manželství, a ona slíbila Bohu, že se nikdy nevdá za žádného
muže, dokud nebude křesťankou. Když učinila slib, očekávala, že ji Bůh velmi brzy obrátí. Ale její
usvědčení pominulo. Nebyla obrácena a slib daný Bohu zůstával v její duši a ona se neodvážila ho
porušit.
Když jí bylo asi osmnáct let,  mladý muž jí nabídl manželství. Ona byla svolná,  ale kvůli slibu
nemohla  souhlasit  se  vstupem  do  manželství,  dokud  nebude  křesťankou.  Řekla,  že  se  velmi
milovali, a on ji nutil, aby se vzali bez odkládání. Neřekla mu skutečný důvod a pořád to odkládala,
nějakých pět let, pokud si vzpomínám správně, a čekala na Boha, aby ji obrátil. Nakonec jednoho
dne  ten  mladý  muž  vypadl  za  jízdy z kočáru  a byl  okamžitě  mrtvý.  To v jejím srdci  vyvolalo
nepřátelství proti Bohu. Obviňovala Boha, že s ní jedná tak tvrdě. Řekla, že čekala na něj, aby ji
obrátil, a byla věrná svému slibu nevdat se, dokud nebude obrácena; nechala svého milého roky
čekat, až bude připravena, a nyní, hle! Bůh ho odstranil, a ona byla stále neobrácená.
Dozvěděla se, že ten mladý muž byl universalista, a teď měla velký zájem věřit, že universalismus
je pravda, a nechtěla věřit, že ho Bůh poslal do pekla; že by ho poslal do pekla, s tím se nemohla
vůbec smířit. Tak válčila s Bohem po značnou dobu, než přišla na naše shromáždění. Předpokládala,
že vinu za její neobrácení nese Bůh, nikoli ona.
Když uslyšela mé kázání, zjistila, že všechna její útočiště lží byla stržena. Viděla, že mohla dát své
srdce Bohu mnohem dřív  a všechno by bylo dobré;  viděla,  že  jen ona sama byla na  vině a že
pokyny jejího otce ve všech těchto bodech byly naprosto nesprávné; vzpomněla si, jak dávala vinu
Bohu a jaký rouhavý postoj  před  ním zastávala,  a velmi  přirozeně  si  zoufala  po milosrdenství.
Rozmlouval jsem s ní a snažil se jí ukázat dlouhé utrpení Boha a povzbudit ji, aby doufala, věřila
a chopila se věčného života. Ale její vědomí hříchu bylo tak velké, že se zdálo, že nedokáže uchopit



zaslíbení, a klesala den ode dne hlouběji a hlouběji do zoufalství.
Když jsem s ní pracoval už dlouho, začal jsem být z jejího případu hodně zarmoucený. Na závěr
každého  shromáždění  mě  provázela  domů  se  svými  zoufalými  stížnostmi  a vyčerpávala  mě
dovoláváním  se  mých  sympatií  a křesťanského  soucitu  s její  duší.  Poté,  co  tento  stav  věcí
pokračoval po mnoho týdnů, jedno ráno mě navštívila se svou tetou, která kvůli ní začala být velmi
znepokojená a myslela si, že je na samém pokraji zoufalého šílenství. Sám jsem také zastával názor,
že to tak může dopadnout, pokud neuvěří. Catharine – to bylo její jméno – přišla do mého pokoje
svým obvyklým, zoufalým způsobem, ale výraz divokosti v její tváři ukazoval, že její stav mysli je
nesnesitelný. V té chvíli, myslím, že to byl Duch Boží, který mi napověděl myšlenku, abych v jejím
případě postupoval zcela jiným směrem, než jak jsem vždy postupoval.
Řekl jsem jí: „Catharine, tvrdíte, že věříte, že Bůh je dobrý.“ „Ó ano!“ řekla. „Věřím tomu.“ „No,
často jste mi říkala, že jeho dobrota mu nedovoluje, aby se nad vámi slitoval, že vaše hříchy jsou
tak velké, že by to pro něj byla ostuda, kdyby vám odpustil a spasil vás. Často jste mi přiznávala, že
věříte, že Bůh by vám odpustil, kdyby to mohl udělat moudře, ale že odpuštění by ublížilo jemu,
jeho vládě a jeho vesmíru, a proto nemůže odpustit.“ „Ano,“ řekla, „věřím tomu.“ Odpověděl jsem:
„Pak váš problém je, že chcete, aby Bůh zhřešil, jednal nerozumně a uškodil sobě a vesmíru kvůli
tomu, aby zachránil vás.“ Otevřela své velké modré oči, pohlédla na mě a vypadala překvapeně
a trochu  rozhořčeně.  Ale  já  jsem pokračoval:  „Ano!  Jste  ve  velkých  potížích  a útrapách  duše,
protože Bůh neudělá nic špatně, on zůstane dobrý, ať už se s vámi stane cokoliv. Jdete do největší
tísně  mysli,  protože  Boha  nikdo  nepřesvědčí,  aby  porušovat  svůj  vlastní  smysl  pro  správnost
a povinnost  a zachránil  vás tak,  aby přitom poškodil  sebe a celý vesmír.  Myslíte  si,  že  jste  víc
důsledná  než  Bůh  a celý  vesmír;  a nemůžete  být  šťastná,  pokud  Bůh  neudělá  sebe  a všechny
nešťastnými, aby vás udělal šťastnou.“
Tlačil jsem tak na ni. Podívala se na mě s největším údivem, a po několika okamžicích se poddala.
Zdálo se, že se téměř okamžitě podrobila, jako malé dítě. Řekla: „Přijímám to. Ať mě Bůh pošle do
pekla, pokud si myslí, že je to to nejlepší, co je třeba udělat. Nechci, aby mě zachránil na vlastní
náklady, a na úkor vesmíru. Nechť učiní, co považuje za dobré.“ Okamžitě jsem vstal a odešel od
ní, vyšel jsem z místnosti ven, nasedl do kočáru a odjel pryč. Když jsem se vrátil, byla samozřejmě
pryč, ale v odpoledních hodinách se ona a její teta vrátily, aby řekly, co Bůh udělal pro její duši.
Byla  naplněna  radostí  a pokojem a stala  se  jedním z nejvíce  poddajných,  pokorných,  krásných
konvertitů, jaké jsem kdy poznal.
Další mladá žena, na kterou si vzpomínám, velmi krásná dívka, asi dvacet let stará, mě navštívila,
když byla pod velkým usvědčením z hříchu. Zeptal jsem se jí, mimo jiné, jestli je přesvědčena, že
byla tak špatná, že by ji Bůh mohl spravedlivě poslat do pekla. Odpověděla tím nejdůraznějším
způsobem: „Ano! Zasloužím tisíc pekel.“ Byla hezky, a myslím, že draze oblečená. Měl jsem s ní
velmi důkladný rozhovor a ona se zlomila v srdci a oddala Kristu. Byla velmi pokorný konvertita,
se  zlomeným srdcem.  Dozvěděl  jsem se,  že  šla  domů  a sebrala  mnoho  svých  umělých  květin
a ozdob, kterými se zdobívala, a na které byla velmi pyšná. Když s nimi šla místností, zeptali se jí,
co s nimi bude dělat. Odpověděla, že je spálí. Řekla: „Už nikdy je nebudu nosit.“ „No,“ řekli jí,
„pokud je nebudeš nosit, můžeš je prodat; nepal je.“ Ale ona řekla: „Kdybych je prodala, někdo jiný
kvůli nim upadne do marnivosti, jako já sama. Spálím je.“ A skutečně je hodila do ohně.
Několik dní potom mě navštívila a řekla, že když procházela trhem, myslím, že to ráno, uviděla
velmi bohatě oblečenou dámu. Vzbudilo to v ní takový soucit, že k ní šla a zeptala se, jestli by s ní
mohla mluvit.  Ta dáma svolila.  Řekla jí:  „Drahá paní,  nejste pyšná na vaše šaty,  nejste  ješitná
a nezanedbáváte spásu své duše?“ Když to řekla, rozplakala se, a svěřila se té paní se svou vlastní
zkušeností, co pro ni znamenalo oblékání a jak to skoro zničilo její duši. „A teď,“ řekla, „jste krásná
dáma, a pěkně oblečená; nejste ve stejném stavu mysli, v jakém jsem byla já sama?“ Řekla, že paní
plakala a přiznala, že toto pro ni byla léčka; a bála se, že její láska k oblékání a ke společnosti zničí
její duši. Přiznala, že zanedbávala spásu své duše, protože nevěděla, jak se vymanit z kruhu, ve
kterém se pohybovala. Mladá dáma chtěla vědět, jestli si myslím, že to udělala špatně, když tak
mluvila s tou paní. Řekl jsem jí, že ne. A že si přeji, aby všichni křesťané byli věrní jako ona, a že
doufám, že nikdy nepřestane varovat ženy před tím, co skoro zničilo její vlastní duši.



Na jaře roku 1829, kdy měla řeka Delaware vysoký stav vody, dřevorubci plavili své vory dolů
z vysočiny,  kde  dřevo  vytěžili  během  zimy.  V  té  době  byla  velká  oblast  země  podél  severní
Pennsylvánie  nazývaná  „dřevorubecký  region“.  Dosahoval  až  k hlavnímu  toku  řeky  Delaware.
Mnoho lidí tam bylo zapojeno do těžby dřeva, v létě i v zimě. Hodně z tohoto dřeva se plavilo na
jaře toho roku, když byla vysoká voda, do Philadelphie. Připravili dřevo, když byla řeka nízká,
a když roztál sníh a přišly jarní deště, hodili dříví do řeky a plavili je dolů na místo, kde mohli
stavět vory, nebo je nalodit a dostat na trh ve Philadelphii.
Mnoho dřevorubců v této oblasti mělo rostoucí rodiny a byla tam velká část země, kterou kromě
nich nikdo neobýval. Neměli školy a v té době neměli žádné církve ani žádné náboženské výsady.
Znal jsem jednoho duchovního, který mi řekl, že se narodil v tomto dřevorubeckém regionu a že
než mu bylo dvacet let, nikdy se nezúčastnil náboženského shromáždění a neznal abecedu.
Tito muži, kteří přijeli se svým dřevem, se zúčastnili našich shromáždění, a docela mnoho z nich se
obrátilo. Vrátili se do své divočiny a začali se modlit za vylití Ducha svatého, říkali svým blízkým,
co viděli ve Philadelphii, a nabádali je ke spasení. Jejich úsilí bylo okamžitě požehnané a probuzení
začalo  a šířilo  se  mezi  dřevorubci  velmi  mocným a pozoruhodným způsobem.  Dosáhlo  takové
úrovně,  že  v mnoha  případech  byli  lidé  usvědčení  a obrátili  se,  i když  se  předtím nezúčastnili
žádného shromáždění a byli téměř tak nevědomí, jako pohané. Muži, kteří těžili dřevo a žili jen
v malých  chatrčí  osamoceně,  nebo  kde  byli  dva,  tři  nebo  více  spolu,  byli  zasaženi  takovým
usvědčením, že je to nutilo vydat se na cestu a ptát se, co mají dělat; obrátili se, a tak se probuzení
šířilo. Tito konvertité projevovali tu největší prostotu.
Starý duchovní, který byl poněkud obeznámený se stavem věci, mi vyprávěl jako příklad toho, co
se tam děje, následující příběh. Jeden člověk měl na jednom místě malou chatrč, kde jenom v noci
přespával a přes den býval venku. Začal mít pocit, že je hříšník, a jeho usvědčení se zvyšovalo, až
se zlomil, vyznal své hříchy a činil pokání. Duch Boží mu natolik zjevil cestu spásy, že on zřetelně
poznal Spasitele. Ale nikdy se ve svém životě nezúčastnil modlitebního setkání, ani si nevzpomínal,
že by slyšel modlitbu. Jeho pocity byly takové, že byl nakonec nucen jít a mluvit o tom, jak se cítí,
se svými známými, kteří těžili dřevo na jiném místě. Ale když k nim přišel, zjistil, že mnoho z nich
je na tom stejně jako on, a tak uspořádali modlitební shromáždění. Navštěvoval jejich modlitební
shromáždění,  slyšel,  jak  se  modlí,  a nakonec  se  modlil  sám.  A toto  byl  způsob jeho modlitby:
„Pane, ty jsi mě dostal dolů a doufám, že mě budeš držet dole. A protože se ti to podařilo se mnou,
doufám, že to zkusíš i s dalšími hříšníky.“
Řekl jsem, že tato práce začala na jaře roku 1829. Na jaře roku 1831 jsem byl v Auburnu znovu.
Dva nebo tři muži z tohoto dřevorubeckého regionu tam přišli, aby se se mnou setkali a aby zjistili,
jak by mohli získat nějaké duchovní pro službu v této oblasti. Říkali, že se tam obrátilo nejméně pět
tisíc lidí, probuzení se rozšířilo v prostoru o délce 80 mil a není tam ani jeden služebník evangelia.
Nikdy  jsem  v tom  regionu  nebyl,  ale  podle  všeho,  co  jsem  slyšel,  to  považuji  za  jedno
z nejpozoruhodnějších probuzení, ke kterým došlo v této zemi. Probíhalo téměř nezávisle na lidské
službě,  mezi  velmi  neznalými  lidmi,  pokud  jde  o obvyklé  instrukce,  a přece  byli  tak  jasně
a nádherně vyučeni od Boha, jak jsem se vždy dovídal, že toto probuzení bylo pozoruhodně prosté
fanatismu,  zdivočelosti  nebo čehokoliv,  co  bylo  problematické.  Je  možné,  že  jsem v některých
ohledech nesprávně informován, ale popisuji věci tak, jak jsem je pochopil. „Hle, jak malý oheň,
a jak velký les zapálí!“ Jiskra, která zasáhla srdce několika dřevorubců, kteří přišli do Philadelphie,
se rozšířila tím lesem a přivedla k záchraně mnoho duší.
Zjistil jsem, že pan Patterson je jedním z nejsvatějších a nejopravdovějších mužů, se kterými jsem
kdy pracoval.  Jeho  kázání  bylo  pozoruhodné.  Kázal  s velkou  vážností,  ale  často  nebyla  žádná
spojitost v tom, co řekl, a velmi malá návaznost k jeho textu. Často mi říkal: „Když kážu, kážu od
Genesis až po Zjevení.“ Vybral text, poté k němu udělal  několik poznámek, nebo možná vůbec
žádnou, napadl ho další text, ke kterému řekl několik velmi výstižných a působivých vět, a pak další
text, a tak jeho kázání bylo tvořeno jadrnými a pozoruhodnými poznámkami k velkému množství
textů, jak mu přicházely na mysl.
Byl to vysoký muž, mohutné postavy a silného hlasu. Když kázal, slzy mu stékaly po tvářích, a jeho
vážnost  a patos  byly  velmi  působivé.  Bylo  nemožné  ho  slyšet  kázat  a nebýt  ohromen  jeho



intenzivní vážností a velkou poctivostí. Slyšel jsem jeho kázání jen občas, a když to bylo poprvé,
byl jsem zarmoucený, protože jsem si myslel, že povaha jeho kázání je tak nesourodá, že nemůže
mít žádný účinek. Nicméně se ukázalo, že se mýlím. Zjistil jsem, že nehledě na nesourodou povahu
jeho  kázání,  díky  jeho  velké  vážnosti  a pomazání  pravda  pronikla  do  srdcí  jeho  posluchačů.
Myslím, že jsem ho nikdy neslyšel kázat, aniž by někteří lidé byli hluboce usvědčeni tím, co řekl.
Vždycky míval náboženské probuzení každou zimu; v té době, když jsem s ním pracoval, myslím,
že  mi  řekl,  že  měl  probuzení  po  čtrnáct  zim za  sebou.  Měl  modlící  se  lidi.  Když  jsem s ním
pracoval, vzpomínám si, že se jednou po dva nebo tři dny zdálo, že něco stojí v cestě. Práce se zdála
být  do určité  míry pozastavena.  Začal  jsem být  znepokojený,  jestli  něco nezarmoutilo  Svatého
Ducha. Jednoho večera na modlitebním shromáždění, když tento stav věcí začal být zřetelný, jeden
ze starších vstal a učinil doznání. Řekl: „Bratří, Boží Duch byl zarmoucen, a já jsem ho zarmoutil.
Měl jsem ve zvyku modlit se za bratra Pattersona a jeho kázání v sobotu večer, až do půlnoci. To
byl můj zvyk po mnoho let strávit sobotu večer až do půlnoci v prosbách, aby Bůh požehnal nedělní
práci. Minulou sobotu v noci,“ pokračoval, „jsem byl unavený a vynechat jsem to. Myslel jsem, že
práce pokračuje tak dobře a mocně, že bych si mohl dopřát odpočinku a jít do postele, ani bych
hledal Boha kvůli  požehnání nedělní  práce.  V neděli  jsem pocítil  usvědčení,  že jsem zarmoutil
Ducha; a viděl jsem, že chybí obvyklé projevy vlivu Ducha na shromáždění. Od té doby se cítím
odsouzený a myslím, že byla moje povinnost učinit toto veřejné vyznání. Nevím, jestli ještě někdo
jiný zarmoutil Božího Ducha, ale jsem si jistý, že já jsem to udělal.“
Mluvil  jsem  o věrouce  pana  Pattersona.  Když  jsem  s ním  poprvé  začal  pracovat,  byl  jsem
v některých případech dost zkoušený tím, co říkal usvědčeným hříšníkům. Například na prvním
setkání  hledajících.  Počet  přítomných byl  hodně velký.  Strávili  jsme nějaký čas  rozmlouváním
s jednotlivými lidmi,  přecházeli  jsme z místa na místo a dávali  pokyny.  Vzpomínám si,  jak pan
Patterson vstal a velmi nadšeným způsobem řekl: „Mí přátelé, obrátili jste tváře správným směrem
a nyní  vás  napomínám,  abyste  se  tlačili  vpřed.“  Pokračoval  v nabádání  po  několik  okamžiků
a vyvolával přitom zřetelně dojem, že oni jsou na správné cestě a jen se mají tlačit dopředu, jak už
to dělají,  a budou spasení.  Jeho rady mě mimořádně bolely,  protože se mi zdálo, že mají  sklon
k samospravedlnosti a vyvolávají dojem, že si lidé vedou dobře, a když budou pokračovat a plnit
své povinnosti, jak to dělají, budou spasení.
To vůbec nebyl můj pohled na jejich stav; cítil jsem bolest, když jsem slyšel dávat takové pokyny
a byl jsem bezradný nad otázkou, co bych proti tomu měl udělat. Nicméně, na konci shromáždění,
kdy jsem podle mého zvyku shrnul výsledky naší konverzace, jsem je oslovil a zmínil jsem, co pan
Patterson řekl, a poznamenal jsem, že nesmí špatně pochopit, co řekl; že to, co řekl, je pravda pro
ty, kteří se skutečně obrátili k Bohu a obrátili své tváře k Sionu tím, že dali své srdce Bohu. Ale
nesmějí si myslet, že to platí pro ty, kteří jsou pod odsouzením, ale dosud neučinili pokání, neuvěřili
a nedali své srdce Bohu; namísto aby obrátili tvář k Sionu, ve skutečnosti se obrací zády ke Kristu,
vzdorují  Duchu  Svatému  a jsou  ještě  na  cestě  do  pekla;  každým okamžikem,  po  který  budou
vzdorovat, to s nimi bude horší, a každým okamžikem, kdy zůstanou zatvrzelí, bez podrobení se,
bez pokání a víry, zvyšují své odsouzení. Pán mi dal velmi jasný pohled na toto téma. Pan Patterson
poslouchal s tou největší možnou pozorností. Nikdy nezapomenu na to, s jakou vážností se na mě
díval a s jakým zájmem sledoval rozlišení, které jsem udělal.
Stále jsem k nim mluvil,  až jsem mohl vidět,  a až jsem cítil,  že dojem z toho, co bylo řečeno,
nejenže byl napraven, ale že na ně dolehl velký tlak, aby se neprodleně poddali. Pak jsem je vyzval,
aby poklekli, a v ten okamžik a na tom místě se navždy oddali Pánu, zřekli se všech svých hříchů,
dali sami sebe do rukou suverénního dobra a uvěřili v Pána Ježíše Krista. Vysvětlil jsem jim, tak
jasně, jak jsem mohl, povahu smíření a spasení, jak je představuje evangelium. Pak jsem se s nimi
modlil a mám důvod se domnívat, že velké množství z nich byli hned tam obráceni.
Později jsem nikdy neslyšel od pana Pattersona nic, co by bylo nějak problematické při podávání
pokynů hříšníkům. Skutečně jsem zjistil, že je pozoruhodně učenlivý a jeho mysl je otevřená pro
takové rozlišování. Zdálo se, že zvláště rychle přijal ty pravdy, které je třeba předložit hledajícím
hříšníkům. Předpokládám, že až do dne své smrti se nevrátil k takovému pohledu na toto téma,
který  jsem zmínil.  Velice  jsem ho  respektoval  a měl  ho  v úctě.  Byl  to  krásný  křesťan  a věrný



služebník Ježíše Krista.

Kapitola XIX.
PROBUZENÍ V READINGU

Protože jsem se ocitl ve Philadelphii, v srdci presbyteriánské církve, kde názory Princetonu byly
téměř všeobecně přijímané, musím říci, je-li to možné ještě důrazněji, než jsem zatím udělal, že
největší potíž, se kterou jsem se setkal při prosazování náboženského probuzení, byly nesprávné
pokyny  lidem,  a to  zejména  hledajícím  hříšníkům.  Vskutku,  po  celý  můj  život  ve  službě,  na
kterémkoliv místě a v každé zemi, kde jsem pracoval, jsem ve větší nebo menší míře nacházel tuto
obtíž;  a jsem přesvědčen, že zástupy žijící  v hříchu by okamžitě byly obráceny,  pokud by byly
správně poučeny.  Základem chyby,  o které mluvím, je dogma,  že lidská povaha je hříšná sama
o sobě a že proto hříšníci jsou zcela neschopní se stát křesťany. Připouští se, buď výslovně, nebo
nepřímo, že hříšníci mohou chtít být křesťany, a že opravdu chtějí být křesťany a často se snaží být
křesťany, a přesto jaksi selhávají.
Praxe byla taková, a stále do určité míry je, že když duchovní kázali pokání a naléhali na lidi, aby
činili pokání, chránili si svoji věrouku a říkali jim, že pokání činit nemohou, o nic víc než by mohli
stvořit svět. Ale museli hříšníka vést k tomu, aby něco dělal, a se vši svojí ortodoxií mu nedokázali
říct, že není nic, co by měl dělat. Museli ho proto samospravedlivě vést, aby se modlil za nové
srdce. Někdy mu řekli, aby konal svou povinnost, aby šel vpřed ve svých povinnostech, četl Bibli,
využíval prostředky milosti. V krátkosti, řekli mu, aby dělat cokoliv a všechno, jen ne právě tu věc,
kterou mu Bůh přikazuje dělat. Bůh mu přikazuje, aby činil pokání hned teď, uvěřil hned teď, aby si
teď pro něho učinil nové srdce. Ale báli se prosazovat Boží nároky v této podobě, protože neustále
říkali, že hříšník nemá žádnou schopnost udělat tyto věci.
Jako ilustraci toho, s čím jsem se více či méně setkal v této a dalších zemích od doby, co jsem byl
ve službě, zmíním kázání, které jsem slyšel v Anglii od reverenda Baptisty Noela, dobrého člověka,
ortodoxního tak, jak je to většinou chápáno. Kázání bylo na text: „Učiňte tedy pokání a obraťte se,
aby byly vymazány vaše hříchy, a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře.“ Nejprve představil pokání
ne  jako dobrovolnou,  ale  jako nedobrovolnou  změnu,  která  spočívala  ve  smutku  kvůli  hříchu,
v pouhém stavu pocitů. Pak trval na tom, že činit pokání je povinností hříšníka, a zdůrazňoval Boží
nároky na něho. Ale kázal k ortodoxnímu shromáždění a musel jim připomenout, že pokání činit
nemohou; že ačkoli je Bůh od nich vyžaduje, přesto ví, že je to pro ně nemožné činit pokání, jedině
pokud jim pokání dá. „Ptáte se tedy,“ řekl, „co máte dělat. Vraťte se domů a modlete se za pokání,
a pokud nepřijde, modlete se opět za pokání a nepřestávejte se modlit, dokud nepřijde.“ Tady je
propustil. Sbor byl velký a lidé velmi pozorní. Zjistil jsem, že je obtížné se udržet, abych na ně
nekřičel, že mají činit pokání, a ne si myslet, že je jejich povinností jen se modlit za pokání.
Takové pokyny mě vždy velice bolely; a hodně z mé práce ve službě spočívalo v opravě takových
názorů, a naléhání na hříšníka, aby okamžitě udělal právě to, co Bůh přikazuje, aby udělal. Když se
mě zeptal, jestli Duch Boží s tím nemá nic společného, řekl jsem: „Ano, ve skutečnosti to nebudete
dělat sami ze sebe. Ale Duch Boží se nyní snaží vás vést, abyste udělal přesně to, co máte udělat.
On se snaží, aby vás vedl k pokání, aby vás vedl k víře; nejde mu o dosažení vnějších skutků, ale
o změnu srdce.“ Církve, do velmi značné míry, vedou hříšníky, aby v náboženství začali na vnější
straně a aby tím, čemu se říká vnější vykonávání povinností, dosáhli vnitřní změny své vůle a citů.
Ale to jsem vždy považoval za úplně špatné, neortodoxní a na nejvyšší stupeň nebezpečné. Stalo se
téměř  nespočet  případů,  ve  kterých  jsem zjistil,  že  následkem tohoto  učení,  na  které  jsem si
stěžoval, bylo neporozumění povinnosti ze strany hříšníků. Myslím, že můžu říct, že jsem se setkal
s tisíci hříšníků všech věkových kategorií, kteří žijí v tomto bludu a nikdy si nemysleli, že by po
nich bylo požadováno něco víc, než jen modlit se za nové srdce, žít morální život, číst svoji Bibli,
účastnit  se  shromáždění,  používat  prostředky  milosti  a nechat  všechnu  odpovědnost  za  jejich
obrácení a spasení na Bohu.
Z  Philadelphie  jsem  v zimě  1829-30  šel  do  Readingu,  města  asi  čtyřicet  mil  západně  od



Philadelphie.  Na  tomto  místě  došlo  k události,  kterou  zmíním  na  vhodném  místě,  která  byla
výrazným příkladem druhu učení, které jsem zmiňoval, a jeho přirozených následků. V Readingu
bylo několik německých církví a jedna presbyteriánská církev, jejímž pastorem byl reverend Dr.
Greer. Na jeho žádost, a také starších církve, jsem tam šel na nějaký čas pracovat.
Brzy jsem však zjistil, že ani Dr. Greer, ani nikdo z jeho lidí neměli žádnou představu, co potřebují
a co probuzení ve skutečnosti je. Žádný z nich, pokud vím, nikdy probuzení neviděl. Kromě toho
všemu úsilí  o probuzení  během té  zimy bránilo  pořádání  plesů  každý  druhý  týden,  kterých  se
zúčastnilo  mnoho  členů  církve  a jeden  z předních  starších  církve  Dr.  Greera  byl  jedním
z pořadatelů. Nedozvěděl jsem se, že by Dr. Greer proti tomu někdy něco řekl. Neměli během toho
týdne kázání a myslím, že ani žádné jiné náboženské setkání.
Když jsem zjistil, jaký je stav věcí, považoval jsem za svou povinnost sdělit Dr. Greerovi, že tyto
plesy musí rychle přestat, nebo se nebudu moci ujmout kazatelny, a že plesy za účasti členů jeho
církve v čele s jedním z jeho starších nepůjdou dlouho dohromady s mým kázáním. Odpověděl:
„Udělej  všechno,  jak chceš.“  A to jsem udělal.  Kázal  jsem třikrát  v sobotu a čtyřikrát,  myslím,
během týdne, po dobu asi tří týdnů, aniž jsem řekl cokoliv o jakémkoli jiném druhu setkání. Neměli
jsme žádné modlitební  shromáždění,  myslím,  že z toho důvodu, že laičtí  členové nebyli  zvyklí
zúčastnit se takových setkání.
Nicméně třetí  sobotu jsem oznámil,  že  setkání pro hledající  se bude konat v učebně v suterénu
kostela v pondělí večer. Popsal jsem co nejjasněji, co bude předmětem setkání, a zmínil jsem, jaký
okruh osob bych chtěl, aby se ho zúčastnil. Pozval jsem ty, a jen ty, kteří měli vážný zájem o stav
své duše, tato otázka okamžitě zaujala jejich mysl a toužili dostat konkrétní poučení, co mají dělat,
aby byli spaseni. Dr. Greer nic nenamítal a nechal všechno na mém úsudku. Ale nemyslím si, že
měl představu kolik lidí, a jestli vůbec nějací, se po takovém pozvání zúčastní tohoto setkání, když
by to znamenalo otevřeně přiznat,  že mají  úzkost  o spasení  svých duší a rozhodli  se tím vážně
zabývat.
V pondělí bylo zima a sněžilo. Všiml jsem si, že na společenství spočívá usvědčení. Ještě jsem cítil
pochybnost, kolik hledajících se zúčastní setkání. Nicméně když nastal večer, šel jsem na setkání.
Dr. Greer přišel a uviděli jsme, že přednášková místnost, skoro tak velká jako kostel, je plná. Když
se rozhlédl, Dr. Greer zaznamenal, že většina ze zatvrzelých osob jeho sboru byla přítomná a mezi
nimi i ti, kteří byli považováni za nejvíc vážené a vlivné.
Veřejně neřekl nic, ale mě řekl: „Nevím nic o setkáních, jako je toto. Veďte je sám a řiďte je podle
vlastního uvážení.“ Zahájil jsem setkání krátkým proslovem, ve kterém jsem jim vysvětlil, co si
přeji, to je promluvit si s každým na pár okamžiků, aby mi upřímně řekli, jaké jsou jejich pocity
v této věci, jaké je jejich usvědčení, jejich rozhodnutí a jejich potíže.
Řekl jsem jim, že kdyby byli nemocní a zavolali lékaře, on by si přál znát jejich příznaky, a že by
mu měli říct, jaké byly a jsou. Řekl jsem jim: „Nemohu přizpůsobit pokyny současnému stavu vaší
mysli, pokud mi ho neprozradíte. Jde mi tedy o to, abyste mi odhalili v tak málo slovech, jak to
bude možné, svůj přesný stav mysli v této chvíli. Nyní budu procházet mezi vámi a dám každému
z vás příležitost říct několika slovy, jaký je stav jeho mysli.“ Dr. Greer neřekl ani slovo, ale chodil
za mnou a vždy se postavil nebo posadil vedle mě, aby slyšel všechno, co jsem musel říct. Držel se
blízko mě,  protože  jsem s každým mluvil  tichým hlasem,  aby to  neslyšel  nikdo jiný,  než  lidé
v bezprostřední blízkosti.  Našel jsem hodně usvědčení a pohnutí mezi shromážděnými. Byli pod
velkým tlakem usvědčení, které doléhalo na lidi všech tříd, velké i malé, bohaté i chudé.
Dr. Greer byl velmi pohnut. Ačkoli neřekl nic, bylo mi zřejmé, že jeho zájem je velmi intenzivní.
Vidět svůj sbor v takovém stavu, to bylo něco, co si nikdy nepředstavoval. Viděl jsem, že chvílemi
s obtížemi ovládal své emoce.
Když jsem strávil v osobních rozhovorech tolik  času, kolik mi bylo dovoleno, vrátil jsem se za
kazatelnu  a oslovil  je;  podle  svého  zvyku  jsem  shrnul,  co  jsem  našel  zajímavého  v našich
rozhovorech. Vyhnul jsem se všemu osobnímu a vybral jsem reprezentativní případy, rozpitval jsem
je, opravil a učil je. Snažil jsem se odstranit jejich neporozumění a chyby a napravit dojem, který
měli, že musí jednoduše použít prostředky a čekat na Boha, aby je obrátil. Během asi půl nebo tři
čtvrtě hodiny jsem jim vyložil celou situaci tak jasně, jak jsem jen mohl. Poté jsem se za ně modlil



a vyzval ty, kteří se cítili připraveni se pokořit, a kteří byli ochotni tehdy a tam se zavázat žít zcela
pro Boha, kteří byli ochotni se oddat svrchované milosti Boží v Kristu Ježíši,  kteří byli ochotni
vzdát se každého hříchu a zřeknout se ho navždy, aby poklekli, a když se budu modlit, aby se oddali
Kristu a vnitřně udělali  to,  k čemu jsem je nabádal.  Vyzval jsem, aby poklekli  jen ti,  kteří  byli
ochotni dělat  to,  co Bůh od nich vyžaduje,  a to,  co jsem jim vyložil.  Dr.  Greer vypadal  velice
překvapen tímto postupem a způsobem, jakým jsem je tlačil k okamžitému poddání.
Jakmile jsem viděl, že mě dokonale pochopili, vyzval jsem je, aby poklekli, a sám jsem si klekl. Dr.
Greer poklekl po mém boku, ale neřekl nic. Přednesl jsem v modlitbě k Bohu ty, kteří se právě
poddávali,  věřili  a zasvěcovali  se  Bohu.  Shromáždění  prostupovala  hrozivá  vážnost  a smrtelná
nehybnost, s výjimkou mého vlastního hlasu v modlitbě, a vzlyků, vzdechů a pláče, které zaznívaly
více či méně v celém shromáždění.
Po předložení případu před Bohem jsme vstali z kolen, a aniž jsem řekl něco dál, vyslovil jsem
požehnání a propustil je. Dr. Greer mě vzal srdečně za ruku a s úsměvem řekl: „Uvidíme se ráno.“
Pak šel svou cestou, a já jsem šel do svého pokoje. Okolo jedenácti hodin ke mně přiběhl posel se
zprávou, že Dr. Greer je mrtvý. Zeptal jsem se, co se stalo. Dozvěděl jsem se, že si šel právě lehnout
a postihl ho záchvat mrtvice. Zemřel okamžitě. Byl velmi respektován a milován svými lidmi a já
jsem přesvědčen, že zaslouženě. Byl to muž vysoce vzdělaný, a já věřím, že upřímně zbožný. Ale
jeho teologické vzdělání ho vůbec nevybavilo pro práci služebníka,  který má získávat duše pro
Krista.  Kromě toho byl  spíše  plachým člověkem.  Nerad  čelil  svým lidem a vzdoroval  vpádům
hříchu tak, jak to měl dělat. Jeho náhlá smrt byla velkým šokem a stala se předmětem neustálých
rozhovorů po celém městě.
Ačkoli jsem zjistil, že podle všeho na shromáždění v pondělí večer bylo mnoho lidí obrácených,
přesto  smrt  doktora Greera za tak mimořádných okolností  se  ukázala  jako velké rozrušení  pro
veřejnost na týden nebo i déle.  Ale poté,  co proběhl jeho pohřeb a obvyklé večerní bohoslužby
dostaly svůj řád, nabyla práce na obrátkách a pokračovala velmi povzbudivým způsobem.
Během tohoto probuzení došlo k mnoha velmi zajímavým událostem. Vzpomínám si na jednu noc,
kdy hustě sněžilo, hluboký sníh vytvářel závěje v prudké vichřici, a o půlnoci jsem byl zavolán,
abych šel navštívit jednoho muže, který, jak mi sdělili, byl pod tak strašným usvědčením, že nemohl
žít, pokud se pro něj něco neudělá. Ten muž se jmenoval B---. Byl to statný muž, velmi svalnatý,
s velkou silou vůle a pevnými nervy, tělesně krásný člověk. Jeho žena byla vyznávající křesťankou,
ale on se o tyto věci nestaral.
Toho večera byl na shromáždění a kázání ho trhalo na kusy. Vrátil se domů ve strašném duševním
stavu, jeho usvědčení a tíseň narůstaly a rodina se bála, že může zemřít. Ačkoli to bylo uprostřed tak
hrozné bouře, vyslali pro mě posla. Museli jsme čelit bouři a kráčeli jsme asi 300 metrů. Když jsem
se přiblížil k domu, slyšel jsem jeho sténání, nebo spíš vytí.  Vešel jsem dovnitř a našel jsem ho
sedět na podlaze, jeho žena mu podpírala hlavu – a jaký měl výraz ve tváři! Bylo to nepopsatelné.
Byl  jsem zvyklý vídat lidi,  kteří  jsou pod velkým tlakem, a musím přiznat,  že  jeho vzhled mě
šokoval. Zmítal se v agónii, skřípal zuby a doslova se kousal do jazyka bolestí. Volal na mě: „Ó,
pane Finney! Jsem ztracen! Jsem ztracená duše!“ Byl jsem velmi otřesen a zvolal jsem: „Pokud toto
je usvědčení, jaké je peklo?“ Rychle jsem se však vzpamatoval a posadil se vedle něj. Zpočátku mu
dělalo potíže mě sledovat, ale brzy jsem přivedl jeho mysl na cestu spásy skrze Krista. Naléhal
jsem, aby se soustředil na Spasitele a aby ho přijal. Jeho břemeno bylo brzy odstraněno. Přesvědčil
jsem ho, aby důvěřoval Spasiteli, a byl vysvobozený a naplněný radostnou nadějí. 
Samozřejmě jsem měl den co den ruce, hlavu i srdce úplně zaměstnané. Nebyl tu žádný pastor,
který  by mi  pomáhal,  a dílo  se  šířilo  dál.  Starší  církve,  o němž jsem se  zmínil,  že  byl  jedním
z organizátorů jejich vyhlášených plesů, se brzy zlomil před Pánem a zapojil se do díla; v důsledku
toho se jeho rodina zanedlouho obrátila. Probuzení důkladně proniklo do rodin těch členů církve,
kteří vstoupili do díla. Řekl jsem, že na tomto místě byly okolnosti, které dokreslují vliv učení staré
školy, na který jsem si stěžoval. Velmi brzy ráno jeden právník, který patřil k nejváženějším členům
církve ve městě, zavolal do mého pokoje v největším rozrušení mysli.  Viděl jsem, že je to muž
prvotřídní inteligence a džentlmen, ale neměl jsem předtím žádnou příležitost,  abych ho poznal.
Přišel, představil se a řekl, že je ztracený hříšník, že dospěl k přesvědčení, že pro něj neexistuje



žádná naděje. Pak mi sdělil,  že když byl na vysoké škole v Princetonu, on a jeho dva spolužáci
začali být velmi znepokojeni ohledně svých duší. Šli společně za doktorem Ashbelem Greenem,
který byl tehdy prezidentem školy, a ptali se ho, co mají dělat, aby byli spaseni. Doktor jim řekl, že
je  velmi  rád,  že  přišli  a položili  tuto  otázku.  Pak  jim  poradil,  aby  se  vyhýbali  každé  špatné
společnosti,  četli  si  Bibli  a aby se  modlili  k Bohu,  aby jim dal  nové srdce.  „Pokračujte  v tom
a pokračujte v plnění svých povinností, a Duch Boží vás obrátí. Jinak vás opustí a vy se opět vrátíte
ke svým hříchům.“
„No, a jak to dopadlo?“ zeptal jsem se. Odpověděl: „Udělali jsme přesně to, co nám řekl. Drželi
jsme se dál od špatné společnosti a modlili se, aby nám Bůh dal nové srdce. Ale po nějaké době
naše usvědčení ustoupilo a už jsme se nechtěli modlit. Ztratili jsme o tu věc veškerý zájem.“ Pak se
rozplakal a řekl: „Moji dva společníci zemřeli jako opilci a jestli se nedokážu kát, brzy skončím
také tak.“
Tato poznámka mě přiměla, abych si všiml známek, že je to člověk, který příliš pije silné lihoviny.
Bylo  však  brzy po  ránu,  neměl  v sobě  žádný alkohol  a byl  ve  strašných obavách  o svou duši.
Snažil jsem se ho poučit a ukázat mu, do jakého omylu se dostal vinou instrukcí, kterých se držel,
a že vzdoroval Duchu svatému a zarmucoval ho, když čekal, až Bůh udělá to, co Bůh přikázal, že
má udělat on. Snažil jsem se mu ukázat, že Bůh nemůže z podstaty věci udělat to, co požaduje po
něm. Bůh po něm požadoval, aby činil pokání, Bůh za něj pokání činit nemohl; požadoval, aby
věřil, ale Bůh za něj věřit nemohl. Bůh od něj požadoval, aby se podřídil, ale nemohl se podřídit za
něj. Pak jsem se mu snažil  přiblížit,  jaká je úloha Ducha Božího, když dává hříšníkovi pokání
a nové srdce; že je to nadpřirozené přesvědčování; že Duch ho vede k tomu, aby viděl své hříchy,
nabádá  ho,  aby  se  jich  vzdal  a utekl  před  přicházejícím  hněvem.  Představuje  mu  Spasitele,
vykoupení, plán spásy a vybízí ho, aby ho přijal.
Zeptal jsem se ho, zda tuto naléhavost necítí sám na sobě, v těchto pravdách zjevených jeho vlastní
mysli; a výzvu, aby se nyní podřídil, uvěřil, získal nové srdce. „Ó ano!“ řekl, „Ó ano! To všechno
vidím a cítím. Ale nezřekl se mě snad Bůh? Není snad můj den milosti minulostí?“ Řekl jsem mu:
„Ne! Je zřejmé, že Duch Boží vás stále volá, stále vás nabádá, abyste činil pokání; přiznáváte, že
tuto naléhavost pociťujete ve svém vlastním nitru.“ Zeptal se: „Je to tedy to, co Duch Boží dělá, že
mi to všechno ukazuje?“ Ujistil jsem ho, že ano; a že tomu má rozumět jako Božímu volání a jako
nezvratnému důkazu toho, že není opuštěný a že neminul den milosti, ale že se Bůh stále snaží
zachránit  jeho duši.  Pak jsem se ho  zeptal,  jestli  na  toto  volání  odpoví,  jestli  bude chtít  přijít
k Ježíši, zda se tady a teď chopí věčného života.
Byl to inteligentní muž a Duch Boží na něm spočíval a učil ho a dával mu porozumět každému
slovu, které jsem mu řekl. Když jsem viděl, že cesta je plně připravena, vyzval jsem ho, aby poklekl
a podřídil se; a on tak učinil a podle všeho se na místě stal opravdově obráceným.
Později řekl: „Ach! Kdyby nám doktor Green řekl, že máme dělat to, co jste mi řekl, byli bychom
se  všichni  okamžitě  obrátili.  Ale  moji  přátelé  a společníci  jsou  ztraceni;  a jaký  je  to  zázrak
milosrdenství, že já jsem zachráněn!“
Vzpomínám si na velmi zajímavou příhodu jednoho obchodníka v Readingu, jehož jedním z oborů
podnikání byla výroba whisky. Právě budoval s velkými náklady velmi rozsáhlý lihovar, se všemi
nejmodernějšími vymoženostmi, ve velkorysém měřítku, a věnoval se tomu podnikání naplno. Ale
jakmile se obrátil, vzdal se všech myšlenek, že by v tomto podnikání pokračoval. Byl to spontánní
závěr  jeho  vlastní  mysli.  Okamžitě  si  řekl:  „Nebudu  s tím  mít  nic  společného.  Svůj  lihovar
zbourám. Nebudu ho provozovat ani ho neprodám, aby se v něm vyrábělo.“
Jeho manželka byla dobrá žena, sestra pana B---, jehož obrácení jsem zmínil, že k němu došlo oné
bouřlivé noci. Obchodníkovo jméno bylo O'B---. Probuzení se v jeho rodině mocně ujalo a několik
z nich se obrátilo. Nevzpomínám si už, kolik jich bylo, ale myslím, že se obrátil každý bezúhonný
člověk v jeho domácnosti. Jeho bratr a manželka jeho bratra, a nevím, kolik jich bylo, ale docela
hodně příbuzných bylo mezi obrácenými. Ale sám pan O'B--- byl chabého zdraví a rychle umíral na
souchotiny. Často jsem ho navštěvoval a nacházel jsem ho plného radosti. 
Prověřovali jsme uchazeče o přijetí do církve a velký počet jich měl být přijatý jistou neděli. Byli
mezi nimi i členové jeho vlastní rodiny a ti jeho příbuzní, kteří byli obrácení, přišli v neděli ráno.



Brzy se ukázalo, že pan O'B--- nemůže přežít celý den. Zavolal si k posteli svou ženu a řekl jí:
„Má drahá, odcházím strávit neděli v nebi. Ať se celá rodina a všichni přátelé připojí k církvi tady
dole, a já se připojím k církvi nahoře.“ Než se sešli, byl mrtev. Přátelé byli povoláni, aby ho oblékli
do pohřebních šatů;  jeho rodina  a příbuzní  se  shromáždili  kolem jeho mrtvoly,  a pak  odešli  na
shromáždění.  Jak  si  přál,  připojili  se  k církví  militantní,  zatímco  on odešel  připojit  se  k církví
triumfující.
Jejich pastor zemřel  krátce předtím. Myslím,  že to  bylo toho rána,  kdy jsem řekl panu O'B---:
„Pozdravuj bratra Greera, až budeš v nebi.“ Usmál se svatou radostí a řekl mi: „Myslíš, že se mi
podaří ho poznat?“ Odpověděl jsem: „Ano, nepochybně ho poznáš. Vyřiď mu moji lásku a řekni
mu, že dílo pokračuje slavně.“ „To udělám, to udělám,“ řekl.
Jeho žena a rodina seděli u stolu s přijímáním a v jejich tvářích se mísily radost a smutek. Byl v tom
jakýsi svatý triumf,  když si  uvědomovali,  že jejich manžel a otec,  bratr  a přítel,  seděl toho dne
u Ježíšova stolu na výsostech, zatímco oni se shromáždili kolem Pánova stolu na zemi.
V tomto probuzení bylo mnoho dojemného a zajímavého, ve velmi mnoha ohledech. Bylo to mezi
lidmi,  kteří  neměli  žádnou  představu  o náboženských  probuzeních.  Německé  obyvatelstvo  se
domnívalo, že se člověk stává křesťanem křtem a zejména přijímáním večeře Páně. Téměř každý
z nich, pokud by se ho někdo zeptal, kdy se stal křesťanem, by odpověděl, že přijal svaté přijímání
v době služby doktora M---, nebo jiného německého kazatele. A když jsem se jich zeptal, zda si
myslí, že je to náboženství, odpovídali, že ano, že si to myslí. Ostatně tak si to myslel i  sám doktor
M---. Když jsem s ním mluvil na pohřbu Dr. Greera, řekl mi, že udělal šestnáct set křesťanů tím, že
je pokřtil a dal jim svaté přijímání, od doby, kdy byl pastorem této církve. Zdálo se, že on sám nemá
jinou představu o tom, jak se stát křesťanem, než se prostě naučit katechismus, nechat se pokřtít
a přistoupit k přijímání.
Probuzení  se  muselo  vypořádat  s všudypřítomným vlivem takového  pohledu na  věc.  Přemýšlet
o tom,  že  náboženství  znamená  být  obrácený,  zavést  rodinnou  modlitbu  nebo  se  věnovat
soukromým modlitbám, to pro ně bylo nejen fanatismem, ale prakticky to říkalo, že všichni jejich
předkové šli do pekla, protože oni nic takového nedělali. Němečtí duchovní kázali proti všem těmto
věcem a tvrdě mluvili o těch, kteří opustili způsoby svých otců a považovali za nutné se obrátit
a zachovávat rodinnou a soukromou modlitbu.
Myslím, že velká většina shromáždění doktora Greera se obrátila v tomto probuzení. Zpočátku jsem
měl značné potíže, abych se zbavil vlivu denního tisku. Myslím, že tam v té době vycházely dva
nebo více deníků. Dozvěděl jsem se, že redaktoři byli opilci a nezřídka je z veřejných akcí odváželi
domů ve stavu opilosti. Lidé byli hodně pod vlivem denního tisku. Mám na mysli zejména německé
obyvatelstvo. Tito redaktoři začali dávat lidem náboženské rady a mluvit proti probuzení a kázání.
To uvrhlo lid do zmatku. Pokračovalo to den za dnem a týden za týdnem, až se nakonec věci dostaly
do takového stavu, že jsem považoval za svou povinnost o tom mluvit. Šel jsem tedy na kazatelnu,
když byl dům plný lidí, a vybral jsem si text: „Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého
otce.“  Pak jsem pokračoval  a ukázal,  jakým způsobem hříšníci  naplňují  ďáblovy touhy,  a uvedl
mnoho způsobů, jak odvádějí jeho špinavou práci a dělají pro něj to, co on sám pro sebe udělat
nemůže.
Poté, co jsem toto téma před lidmi dobře rozvedl, jsem ho aplikoval na kurz, který sledují redaktoři
těchto deníků. Zeptal jsem se lidí,  zda si nemyslí, že tito redaktoři plní ďáblovy touhy; jestli si
nemyslí, že si ďábel přeje, aby dělali právě to, co dělají? Pak jsem se zeptal, jestli je pro muže jejich
charakteru vhodné a slušné, aby se pokoušeli dávat lidem náboženské poučení? Řekl jsem lidem,
jaká jsem pochopil, že je jejich povaha, a s vážností jsem vztáhl svoji ruku: měli by se takoví lidé
pokoušet poučovat lid, pokud jde o náboženství, jejich povinnosti vůči Bohu a bližním? Řekl jsem:
„Kdybych měl rodinu na tomto místě, nestrpěl bych takové noviny v domě; obával bych se je mít
pod svou střechou; považoval bych je za příliš  špinavé,  než abych se jich mohl dotknout svou
rukou, vzal bych kleště a vyhodil bych je na ulici.“ Nějakým způsobem se noviny dostaly na ulici
příštího rána, a to docela hojně, a už jsem neviděl ani neslyšel o další jejich opozici.
V Readingu jsem zůstal  až do pozdního jara.  Bylo tam mnoho velmi pozoruhodných obrácení;
a pokud vím, sbor doktora Greera jsem zanechal zcela sjednocený, velmi povzbuzený a posílený



a přidalo se k němu velmi mnoho lidí. Od té doby jsem na tom místě nikdy nebyl.
Z  Readingu  jsem  odjel  do  Lancasteru  v Pensylvánii,  který  byl  v té  době  a až  do  jeho  smrti
domovem pozdějšího prezidenta Buchanana. Presbyteriánská církev v Lancasteru neměla žádného
pastora a já jsem zjistil, že náboženství je na velmi nízké úrovni. Nikdy tam neprožili náboženské
probuzení a zjevně neměli žádnou správnou představu, co to je, ani o vhodných prostředcích k jeho
dosažení. Zůstal jsem v Lancasteru jen velmi krátce. Boží dílo však okamžitě ožilo, Duch Boží byl
vylit na lidi téměř hned. Byl jsem hostem starého pána jménem K---, který byl jedním ze starších
církve a vůdčím mužem v církvi.
V souvislosti s ním se během mého pobytu v jeho rodině stala skutečnost, která odhalila skutečný
stav věcí  v této církvi z náboženského hlediska.  Bývalý pastor církve pozval  pana K---,  aby se
připojil k církvi a zastával funkci staršího. Měl bych říci, že skutečnosti,  které se chystám sdělit
o této události, mi sdělil on sám. Jednoho nedělního večera poté, co si vyslechl několik kázání, která
byla velmi zpytující, starý pán nemohl usnout. Jeho mysl byla tak silně rozrušena, že to nemohl
vydržet až do rána. Uprostřed noci si mě zavolal a sdělil mi, jak je usvědčený, a pak dodal, že ví, že
se nikdy neobrátil.
Řekl,  že když byl  požádán,  aby se připojil  k církvi  a stal  se starším,  věděl,  že není  obráceným
člověkem.  Ale  naléhali  na  něho,  až  se  nakonec  poradil  s páterem Dr.  C---,  starým duchovním
z presbyteriánské církve nedaleko Lancasteru. Řekl mu, že se nikdy neobrátil, a přesto chtějí, aby se
připojil k církvi a stal se starším. Doktor C--- s ohledem na všechny okolnosti mu doporučil, aby
přijal úřad, což také učinil.
Jeho usvědčení v době, o níž mluvím, bylo velmi hluboké. Dal jsem mu instrukce, jaké podle mého
názoru potřeboval, naléhal na něj, aby přijal Spasitele, a jednal jsem s ním stejně, jako bych jednal
s každým jiným hledajícím hříšníkem. Byla to  velmi  slavnostní  chvíle.  Vyznal,  že  se podřizuje
a přijímá  Spasitele.  O  jeho  další  historii  nic  nevím.  Určitě  byl  mužem  výborného  charakteru,
a pokud je mi známo, nikdy neudělal veřejně nic, co by znevážilo jeho postavení. Ti, kteří znají stav
církve, v níž byl Dr. C--- pastorem, pokud jde o tehdejší staršovstvo, se nebudou divit radám, které
dal panu K---.
Mezi  událostmi,  které  se  staly  během  mého  krátkého  pobytu  v Lancasteru,  si  vzpomínám  na
následující.  Jednoho večera jsem kázal  na téma, které  mě přivedlo k tomu, že je třeba trvat na
okamžitém přijetí Krista. V domě bylo mnoho lidí,  byl přeplněný. Na závěr svého kázání jsem
důrazně vyzval lidi,  aby se rozhodli okamžitě; myslím, že jsem vyzval ty, kteří byli rozhodnuti
Spasitele přijmout, aby povstali, abychom věděli, kdo to je, a abychom se za ně mohli modlit. Jak
jsem se dozvěděl následujícího dne, poblíž jednoho z vchodů do kostela seděli dva muži, z nichž
jeden byl výzvou velmi zasažen a nemohl se ubránit projevům silných emocí, které pozoroval i jeho
soused. Ten muž však nepovstal, ani neodevzdal své srdce Bohu. Naléhal jsem na ně, že to může
být poslední příležitost, kterou někteří z nich kdy budou mít, aby se mohli rozhodnout v této otázce,
a že  v tak  velkém shromáždění  jsou  pravděpodobně  lidé,  kteří  teď  rozhodnou  o svém věčném
osudu, tak či onak. Nebylo nepravděpodobné, že Bůh chce některé přivést k rozhodnutí, které pak
učiní.
Po rozpuštění shromáždění, jak jsem se dozvěděl následujícího dne, tito dva muži vyšli společně
ven a jeden řekl druhému: „Viděl jsem, že na tebe hluboce zapůsobila výzva, kterou pan Finney
učinil.“ „Ano,“ odpověděl. „Nikdy v životě jsem se tak necítil, zvláště když nám připomněl, že by
to mohlo být naposledy, co budeme mít příležitost  přijmout nabídku milosti.“ Ještě chvíli takto
povídali,  pak  se  rozdělili  a každý  šel  ke  svému domovu.  Byla  temná  noc  a ten,  který  byl  tak
pohnutý a tolik si uvědomoval, že možná odmítá poslední nabídku, upadl na obrubník a zlomil si
vaz. Druhý den mi to bylo oznámeno.
Uspořádal jsem v Lancasteru modlitební shromáždění a trval jsem na tom, aby starší církve se jich
účastnili. Na mou naléhavou žádost tak učinili, ačkoli, jak jsem se dozvěděl, nikdy předtím nebyli
zvyklí to dělat. Zdálo se, že zájem se den ode dne zvyšuje, a nadějná obrácení se množila. Už si
nevzpomínám, proč jsem tam nezůstal delší dobu, než jsem zůstal; odešel jsem tak brzy, že nemůžu
poskytnout podrobný záznam o práci tam.



KAPITOLA XX.
PROBUZENÍ V COLUMBII A NEW YORK CITY

Z Lancasteru jsem se v polovině léta 1830 vrátil do okresu Oneida ve státě New York a krátce jsem
pobýval u svého tchána. Myslím, že to bylo v té době, během mého pobytu ve Whitestownu, kdy se
přihodilo něco velmi zajímavého, o čem budu vyprávět.  Přišel posel z města Columbia v okrese
Herkimer s prosbou, abych se tam vypravil a pomohl v díle milosti, které tam už začalo. Přimělo mě
to,  abych  se  tam  vydal.  Neočekával  jsem však,  že  tam  zůstanu  déle,  protože  jsem měl  jiné,
naléhavější požadavky na práci.  Přesto jsem se tam vydal,  abych se podíval a na krátkou dobu
poskytl pomoc, jakou jsem mohl.
V Columbii byla velká německá církev, jejíž členové byli  podle zvyklostí přijímání po zkoušce
jejich doktrinálních znalostí, místo na základě jejich křesťanské zkušeností. V důsledku toho, jak
jsem byl informován, se církev skládala převážně z neobrácených lidí.  Kostel i sbor byly velké.
Jejich  pastor  byl  mladý  muž  jménem  H---.  Byl  německého  původu  a pocházel  z Pensylvánie.
Vyprávěl  mi  o sobě  a o  stavu  sboru  v Columbii.  Řekl,  že  studoval  teologii  v místě,  kde  žil,
u německého  doktora  teologie,  který  vůbec  nepodporoval  experimenty  v náboženství.  Říkal,  že
jeden z jeho spolužáků byl nábožensky založený a modlíval se ve své komůrce. Jejich učitel to tušil
a nějakým  způsobem  se  o tom  dozvěděl.  Varoval  před  tím  mladého  muže  jako  před  velmi
nebezpečnou činností a řekl, že pokud v tom bude pokračovat, zblázní se a on sám by se obviňoval,
že  dovolil  studentovi,  aby  něco  takového  prováděl.  Pan  H---  řekl,  že  on  sám  neměl  žádné
náboženství. Vstoupil do církve obvyklým způsobem a nepřemýšlel nad tím, že by bylo potřeba
ještě něco jiného, co se týče zbožnosti, aby se člověk mohl stát duchovním. Ale jeho matka byla
zbožná žena. Věděla to lépe a velmi se trápila, že její syn vstoupí do duchovní služby, a přitom se
nikdy neobrátil.  Když přijal povolání do církve v Columbii a chystal se odejít z domova, matka
s ním měla velmi vážný rozhovor, zdůraznila mu jeho zodpovědnost a řekla několik věcí, které silně
zasáhly jeho svědomí. Řekl, že se tohoto rozhovoru nemohl zbavit, že mu silně leží na srdci a  jeho
usvědčení z hříchu se prohloubilo, až byl téměř zoufalý.
To trvalo mnoho měsíců. Neměl nikoho, s kým by se mohl poradit, a nikomu se nesvěřil. Ale po
těžkém a vleklém boji se mu podařilo se obrátit, pronikl do světla, uviděl, kde je a kde byl, a uviděl,
v jakém stavu je jeho církev a všechny ty církve, které přijímaly své členy způsobem, jakým byl
přijat on. Jeho manželka byla neobrácená. Okamžitě se dal do práce na jejím obrácení a s Boží
pomocí ho brzy dosáhl. Jeho duše byla tím vším naplněná, četl Bibli, modlil se a kázal ze všech sil.
Byl však čerstvě obrácený a neměl žádné poučení, jaké potřeboval, a byl na rozpacích, co má dělat.
Jezdil po městě a rozmlouval s lidmi, se staršími církve a s významnými členy a přesvědčil se, že
jen  jeden  nebo  dva  z jeho  předních  starších  a několik  jeho  členek  vědělo,  co  to  znamená  být
obrácen.  
Po dlouhých modlitbách a úvahách se rozhodl,  co udělá.  V neděli  oznámil,  že  se  v určitý  den
v týdnu bude konat  shromáždění  církve k projednání  důležitých záležitostí,  a přál  si,  aby se ho
zúčastnili všichni členové církve. Jeho vlastní obrácení, kázání, návštěvy a rozhovory s lidmi ve
městě  již  předtím vyvolaly  značný  rozruch  a náboženství  se  tak  stalo  společným tématem pro
všechny  obyvatele  města.  Jeho  výzva  ke  svolání  církevního  shromáždění  byla  vyslyšena,
takže v určený den se sešli téměř všichni členové církve.
Poté  k nim  promluvil  o skutečném  stavu  církve  a do  jakého  omylu  se  dostali,  pokud  jde
o podmínky, za jakých přijímají členy. Mluvil zčásti německy a zčásti anglicky, aby mu všichni lidé
rozuměli, jak jen to bylo možné. Mluvil tak dlouho, dokud nebyli vnitřně pohnuti, a pak navrhl, aby
rozpustili  církev  a založili  novou.  Trval  na  tom,  že  je  to  nezbytné  k prospěchu  náboženství.
Domluvil se s těmi členy církve, o nichž byl přesvědčen, že jsou skutečně obrácení, že by měli
hlasovat  pro rozpuštění  církve.  Návrh byl  předložen,  načež obrácení  členové povstali,  jak bylo
domluveno. Byli to velmi vlivní členové a lidé, kteří se rozhlíželi kolem sebe a viděli je stát na
nohou, povstali,  a nakonec povstávali tak dlouho, dokud nebylo hlasování ukončeno téměř nebo
zcela jednomyslně. Pastor pak řekl: „V Columbii teď není žádná církev a my navrhujeme založit
církev z křesťanů, z lidí, kteří jsou obrácení.“



Poté před shromážděním vyprávěl o svých vlastních zkušenostech a vyzval svou ženu a ta učinila
totéž. Poté obrácení starší  a členové následovali  jeden po druhém, dokud mohl někdo vystoupit
a podělit se o svou křesťanskou zkušenost. Z nich se pak utvořil sbor. Poté řekl ostatním: „Vaše
vztahy  k církvi  jsou  zrušeny.  Jste  venku  ve  světě,  a dokud  se  neobrátíte  a nebudete  v církvi,
nemůžete nechat křtít své děti a nemůžete se účastnit obřadů církve.“ To vyvolalo velkou paniku,
neboť podle jejich názorů to byla strašná věc nepřijímat svátost a nenechat své děti pokřtít, když to
byl způsob, jakým se oni sami stali křesťany. 
Pan H--- se pak ze všech sil snažil. Navštěvoval, kázal, modlil se a pořádal shromáždění a zájem
rostl. Tak dílo nějakou dobu pokračovalo, když se dozvěděl, že jsem v okrese Oneida, a poslal pro
mě  posla.  Našel  jsem ho  jako  vřelého  mladého  konvertitu.  Naslouchal  mým kázáním s téměř
nezadržitelnou radostí. Zjistil jsem, že shromáždění je velké a zaujaté; a pokud jsem mohl posoudit,
dílo bylo ve velmi dobrém a zdravém stavu. Toto probuzení se nadále šířilo, až zasáhlo a obrátilo
téměř všechny obyvatele města.
Galesburg ve státě Illinois byl osídlen jako kolonie z Columbie a téměř všichni tam byli obrácení
díky tomuto probuzení. Zakladatel kolonie a Knox College, která se tam nachází, byl pan Gale, můj
bývalý pastor v Adamsu.
Vyprávěl jsem fakta, jak si je pamatuji a jak mi je sdělil pan H---. Jeho názory byly evangelické
a jeho srdce vřelé a byl obklopen sborem, který se o náboženství zajímal tak důkladně, jak si jen
bylo  možné  přát.  Viseli  mi  na  rtech,  když  jsem  jim  kázal  Kristovo  evangelium,  se  zájmem,
pozorností a trpělivostí, která byla nanejvýš zajímavá a působivá. Sám pan H--- byl jako malé dítě –
učenlivý,  pokorný  a upřímný.  Tato  práce  trvala  více  než  rok  a rozšířila  se  po  celé  té  velké
a zajímavé populaci farmářů.
Poté, co jsem se vrátil do Whitestownu, jsem byl pozván na návštěvu města New Yorku. Když se
Anson  G.  Phelps,  známý  jako  velký  přispěvatel  předním dobročinným institucím  v naší  zemi,
dozvěděl, že jsem nebyl pozván na žádnou kazatelnu v tomto městě, pronajal prázdný kostel ve
čtvrti Vandewater Street, a poslal mi naléhavou žádost, abych tam přijel a kázal. Učinil jsem tak
a došlo  tam k mocnému probuzení.  Našel  jsem Dr.  Phelpse  velmi  zapojeného do díla.  Neváhal
vynaložit jakékoli náklady, které byly potřeba, aby je podpořil. Kostel, který pronajal, jsme mohli
mít  pouze na tři  měsíce.  Proto pan Phelps před uplynutím těchto tří  měsíců zakoupil  kostel  na
Prince  Street  poblíž  Broadwaye.  Tento  kostel  byl  postaven  univerzalisty  a byl  prodán  panu
Phelpsovi, který jej koupil a sám zaplatil. Z Vandewater Street jsme se tedy přemístili do Prince
Street  a tam jsme  založili  sbor,  většinou  z lidí,  kteří  se  obrátili  během našich  shromáždění  ve
Vandewater Street. Pokračoval jsem ve své práci v Prince Street několik měsíců, myslím, že až do
konce léta.
Během své práce tam jsem byl velmi zasažen zbožností pana Phelpse. Zatímco jsme pokračovali ve
Vandewater Street, já a moje žena s naším jediným dítětem jsme byli hosty v jeho rodině. Všiml
jsem si, že i když pan Phelps byl velmi pracovně vytížen, přesto si zachovával vysokou duchovní
úroveň. Dokázal přímo z práce přijít na naše modlitební setkání a vstoupit s takovým duchem, že to
jasně ukazovalo, že jeho mysl nebyla pohlcena prací a odvedena od duchovních věcí. Jak jsem ho
den za dnem pozoroval,  stále více jsem se zajímal o jeho vnitřní život,  který se tak projevoval
navenek. Jednou v noci jsem měl příležitost  sejít  dolů,  myslím, že asi  ve dvanáct nebo v jednu
hodinu v noci, abych přinesl něco pro naše malé dítě. Předpokládal jsem, že celá rodina spí, ale ke
svému překvapení jsem našel pana Phelpse, jak sedí u krbu v noční košili, a viděl jsem, že jsem
narušil  jeho  soukromou  pobožnost.  Omluvil  jsem  se,  že  jsem  předpokládal,  že  je  v posteli.
Odpověděl:  „Bratře  Finney,  během  dne  na  mě  tlačí  spousta  práce  a mám  jen  málo  času  na
pobožnost. Mým zvykem je, když si v noci trochu zdřímnu, vstát a mít společenství s Bohem.“ Po
jeho smrti, k níž došlo před několika málo lety, bylo zjištěno, že si během těchto nočních hodin psal
deník,  který sestával z několika napsaných svazků. Deník odhaloval tajnosti,  jak pracovala jeho
mysl, a skutečný průběh jeho vnitřního života.
Nikdy jsem se nedozvěděl, jaký byl počet obrácených, když jsem byl v Prince a Vandewater Street,
ale  muselo  jich  být  hodně.  Byl  tam  jeden  případ  obrácení,  který  nesmím  opomenout  zmínit.
Jednoho dne mě navštívila mladá žena, která byla pod velkým usvědčením z hříchu. Při rozhovoru



s ní jsem zjistil,  že toho má na svědomí hodně. Od útlého dětství kradla. Byla jediným dítětem
vdovy a spolužákům brala kapesníčky, sponky, tužky a další věci, cokoli, co měla příležitost ukrást.
Přiznala se k tomu a ptala se mě, co s tím má dělat. Řekl jsem jí, že musí jít a vrátit ty věci a přiznat
se těm, kterým je vzala.
To  pro  ni  samozřejmě  byla  velká  zkouška,  nicméně  její  usvědčení  bylo  tak  hluboké,  že  se
neodvážila  si  ty  věci  ponechat  a začala  je  vracet  a přiznávat  se.  Ale  jak  pokračovala,  stále  si
připomínala další a další podobné případy a stále mě často navštěvovala a zpovídala se mi z krádeží
téměř všech druhů předmětů, které mladá žena může použít. Zeptal jsem se jí, zda její matka ví, že
tyto věci má. Odpověděla, že ano, ale že matce vždycky říkala, že je dostala. Při jedné příležitosti
mi řekla: „Pane Finney, myslím, že jsem ukradla milionkrát. Zjistila jsem, že mám spoustu věcí,
o kterých vím, že jsem je ukradla, ale nemůžu si vzpomenout komu.“ Úplně jsem odmítl s ní dělat
kompromisy a trval jsem na tom, aby v každém případě, na který se mohla rozpomenout, nahradila
škodu. Čas od času za mnou přišla a oznámila mi, co udělala. Ptal jsem se jí, co říkají lidé, když jim
vrátila  předměty.  Odpověděla:  „Někteří  z nich  říkají,  že  jsem blázen,  někteří,  že  jsem hloupá,
a někteří  jsou velmi dotčeni.“  „Všichni vám odpouštějí?“ zeptal  jsem se.  „Ó ano,“ odpověděla,
„všichni  mi  odpouštějí;  ale  někteří  z nich  si  myslí,  že  bych raději  neměla  dělat  to,  co  dělám.“
Jednoho  dne  mi  oznámila,  že  má  šátek,  který  ukradla  dceři  biskupa  Hobarta,  tehdejšího
newyorského biskupa, který měl rezidenci na John's Square, poblíž kostela sv. Jana. Jako obvykle
jsem jí řekl, že ho musí vrátit. Několik dní nato mi zavolala a vyprávěla mi, jak se to stalo. Řekla,
že šátek složila do papíru, šla a zazvonila u biskupových dveří,  a když sluha otevřel, podala mu
balíček adresovaný biskupovi. Nepodala žádné vysvětlení, ale okamžitě se otočila a vyběhla za roh
do jiné ulice, aby se někdo nepodíval ven a nezjistil, kudy šla a kdo je. Když však zaběhla za roh,
tížilo ji svědomí a řekla si: „Neudělala jsem to správně. Někdo jiný může být podezřelý, že ten
šátek ukradl, pokud neoznámím biskupovi, kdo to udělal.“
Otočila se, okamžitě se vrátila a zeptala se, zda může vidět biskupa. Když se dozvěděla, že může,
byla odvedena k němu do jeho pracovny. Pak se mu přiznala, řekla mu o šátku a o všem, co se stalo.
„Dobře,“ řekl jsem, „a jak to biskup přijal?“ „Ach,“ řekla, „když jsem mu to pověděla, rozplakal se,
položil mi ruku na hlavu a řekl, že mi odpouští a modlil se k Bohu, aby mi odpustil.“ „A měla jste
pak pokoj v mysli?“ zeptal jsem se. „Ó ano!“ řekla.
Tento proces pokračoval několik týdnů a myslím, že i měsíců. Dívka chodila z místa na místo po
všech částech města, vracela věci, které ukradla, a přiznávala se. Někdy bylo její usvědčení tak
strašné, že se zdálo, že je nepříčetná.
Jedno ráno pro mě poslala, abych přišel do domu její matky. Učinil jsem tak, a když jsem dorazil,
byl  jsem  uveden  do  jejího  pokoje  a našel  jsem  ji  s vlasy  visícími  přes  ramena  a nepořádně
oblečenou, jak chodí po pokoji v agónii zoufalství a s děsivým pohledem, ve kterém se zračilo, že je
téměř nepříčetná. Řekl jsem: „Mé drahé dítě, co se děje?“ Při chůzi držela v ruce malý Nový zákon.
Obrátila se ke mně a řekla: „Pane Finney, ukradla jsem tento Nový zákon. Ukradla jsem Boží slovo.
Odpustí mi Bůh někdy? Nemohu si vzpomenout, které z dívek jsem ho ukradla. Ukradla jsem ho
jedné z mých spolužaček a je to už tak dávno, že jsem opravdu zapomněla, že jsem to udělala. Dnes
ráno jsem si na to vzpomněla; a zdá se mi, že Bůh mi nemůže nikdy odpustit, že jsem ukradla Jeho
slovo.“ Ujistil jsem ji, že to není důvod, aby byla zoufalá. „Ale co mám dělat?“ řekla. „Nemohu si
vzpomenout,  kde jsem ho vzala.“ Řekl jsem jí:  „Uchovejte si ho jako stálou vzpomínku svých
dřívějších hříchů a používejte ho pro dobro, které z něho můžete mít.“ „Ach,“ řekla, „kdybych si jen
mohla vzpomenout, kde jsem ho vzala, okamžitě bych ho vrátila.“ „Dobrá,“ řekl jsem, „pokud si
někdy vzpomenete, kde jste ho vzala, zjednejte okamžitě nápravu, ať vrácením, nebo že dáte jiný,
stejně dobrý.“ „To udělám,“ řekla.
Celý  tento  proces  se  mě  nesmírně  dotkl,  ale  jak  pokračoval,  stav  mysli,  který  z těchto  skutků
vyplynul, byl vskutku obdivuhodný. Měla velkou pokoru, hluboké poznání sebe sama a své vlastní
zkaženosti,  zlomenost srdce a kajícnost ducha, a nakonec přišly víra a radost, láska a pokoj jako
řeka. Stala se jednou z nejobdivuhodnějších mladých křesťanů, jaké jsem kdy poznal.
Když se přiblížil čas, kdy jsem měl opustit New York, myslel jsem si,  že by se měla seznámit
s někým z církve, kdo by na ni mohl dohlédnout. Až do té doby vše, co se mezi námi odehrálo, bylo



tajné a nechával jsem si to pro sebe. Ale když jsem se chystal odjet, vyprávěl jsem o tom panu
Phelpsovi a to vyprávění se ho velmi dotklo. Řekl: „Bratře Finney, představte mě jí. Budu jejím
přítelem; budu na ni dohlížet pro její dobro.“ Učinil tak, jak jsem se později dozvěděl. Neviděl jsem
tu mladou ženu po mnoho let, myslím, že od doby, kdy jsem o ní vyprávěl panu Phelpsovi. Ale když
jsem se naposledy vrátil z Anglie, při návštěvě jedné z dcer pana Phelpse, během rozhovoru přišla
řeč  na  tento  případ.  Zeptal  jsem se:  „Seznámil  vás  váš  otec  s tou  mladou  ženou?“  „Ó  ano!“
odpověděla,  „všechny jsme ji  znaly.“  Myslela  tím,  jak jsem předpokládal,  všechny dcery z její
rodiny. „Tak co o ní víte?“ zeptal jsem se. „Ó,“ řekla, „je to velmi opravdová křesťanka. Je vdaná
a její manžel podniká v tomto městě. Je členkou církve a bydlí na ulici …“ a uvedla ulici nedaleko
od  místa,  kde  jsme  se  tehdy  nacházeli.  Zeptal  jsem  se:  „Zachovala  si  vždycky  důslednou
křesťanskou  povahu?“  „Ó  ano!“  dostalo  se  mi  odpovědi,  „je  to  vynikající,  modlící  se  žena.“
Nějakým způsobem jsem byl informován, už si teď nemohu vzpomenout, z jakého zdroje to bylo,
že ta žena řekla, že už nikdy neměla pokušení krást, od doby svého obrácení; že už nikdy nepoznala
touhu tak jednat.
Toto probuzení připravilo v New Yorku půdu pro organizaci Svobodných presbyteriánských sborů
ve městě. Tyto církve se skládaly z velké části z konvertitů z tohoto probuzení. Mnozí z nich patřili
ke sboru v Prince Street.
Na tomto místě mého vyprávění, abych učinil srozumitelnějšími věci, které budu vyprávět později,
musím popsat okolnosti spojené s obrácením pana Lewise Tappana a jeho pozdější spojení s mou
vlastní prací. Toto sdělení jsem obdržel od něj samotného. K jeho obrácení došlo ještě předtím, než
jsem se s ním osobně seznámil, a to za následujících okolností: Byl unitář a žil v Bostonu. Jeho
bratr  Arthur,  tehdy  velmi  významný  obchodník  s drogistickým  zbožím  v New  Yorku,  byl
pravověrný a upřímný křesťan.  Probuzení  v centrálním New Yorku vyvolalo mezi  unitáři  velký
rozruch a jejich noviny se hodně vyjadřovaly proti němu. Zvláště o mně kolovaly podivné historky,
které mě představovaly jako pološíleného fanatika. Tyto historky se dostávaly k Lewisi Tappanovi
přes pana W---, předního bostonského unitářského pastora, a on jim věřil.  Mnozí unitáři v Nové
Anglii a v celém státě New York jim věřili.
V době, kdy tyto příběhy kolovaly, navštívil Lewis Tappan svého bratra Arthura v New Yorku a oba
se dali do hovoru o probuzeních. Lewis Arthura upozornil na podivný fanatismus spojený s těmito
probuzeními  a zejména na  to,  co se říkalo  o mně.  Tvrdil,  že  jsem veřejně vyhlašoval,  že  jsem
„brigádní generál Ježíše Krista“. Tato a podobné zprávy byly v oběhu a Lewis trval na tom, že jsou
pravdivé.  Arthur je naprosto odmítl  a řekl Lewisovi,  že jsou to  všechno nesmysly a lži  a že by
neměl věřit  žádné z nich. Lewis, který se spoléhal na tvrzení pana W---, navrhl sázku o pět set
dolarů, že dokáže, že tyto zprávy jsou pravdivé; zejména ta již zmíněná. Arthur odpověděl: „Lewisi,
víš, že já se nesázím; ale řeknu ti, co udělám. Pokud dokážeš věrohodným svědectvím, že je to
pravda a že zprávy o panu Finneym jsou pravdivé, dám ti pět set dolarů. Tuto nabídku činím proto,
abych tě přiměl k vyšetřování. Chci, abys věděl, že tyto zprávy jsou nepravdivé a že zdroj, z něhož
pocházejí, není vůbec spolehlivý.“
Lewis nepochyboval o tom, že dokáže získat důkaz, neboť unitáři tyto věci tak sebevědomě tvrdili.
Napsal reverendu P---, unitářskému duchovnímu v Trenton Falls ve státě New York, k němuž ho
pan  W---  odkázal,  a pověřil  ho,  aby  v případě  potřeby  vynaložil  pět  set  dolarů  na  zajištění
dostatečného svědectví, že příběh je pravdivý; takového svědectví, které by stačilo k usvědčení před
soudem. Pan P--- se zavázal, že svědectví obstará, ale po velkém úsilí nemohl poskytnout žádné,
kromě toho, co bylo napsáno v malých novinách univerzalistů, vydávaných v Buffalu, v nichž se
tvrdilo,  že  pan  Finney  tvrdil,  že  je  brigádním  generálem  Ježíše  Krista.  Nikde  nemohl  získat
sebemenší důkaz, že tato zpráva je pravdivá. Mnoho lidí slyšelo a věřilo, že jsem tyto věci někde
řekl, ale když sledoval tyto zprávy od města k městu, jak napsal ve své korespondenci, nemohl se
nikde dopátrat, že tyto věci byly řečeny tam.
To ho ve spojení s dalšími záležitostmi přivedlo k vážnému zamyšlení o povaze opozice a o jejím
zdroji,  který  ji  vyvolal.  Protože  věděl,  jaký  důraz  byl  na  tyto  příběhy  kladen  unitáři  a  jak  je
využívali  k odporu  proti  probuzením v New Yorku a na  jiných  místech,  byla  jeho  důvěra  v ně
značně  otřesena.  Tak  jeho  předsudky  vůči  probuzení  a ortodoxním  lidem  zeslábly.  Byl  veden



k tomu,  aby s velkou  vážností  přezkoumal  ortodoxní  i unitářské  teologické  spisy,  a to  mělo  za
následek,  že  přijal  ortodoxní  názory.  Matka  Tappanových byla  velmi  zbožná,  modlící  se  žena.
S unitářstvím nikdy nesympatizovala. Žila hlubokým modlitebním životem a na své děti měla velký
vliv.
Jakmile se Lewis Tappan obrátil,  stal se stejně pevným a horlivým podporovatelem ortodoxních
názorů a náboženských probuzení, jako byl v minulosti v opozici vůči nim. V době, kdy jsem odjel
z New  Yorku  po  mé  první  práci  v ulicích  Vandewater  a Prince,  pan  Tappan  a několik  dalších
dobrých bratrů  začali  být  nespokojeni  se  stavem věcí  v New Yorku,  a po dlouhých modlitbách
a úvahách  dospěli  k závěru,  že  zorganizují  nový  sbor  a zavedou  nové  způsoby k obracení  lidí.
Získali  místo  pro  konání  bohoslužeb  a povolali  reverenda  Joela  Parkera,  který  byl  v té  době
pastorem třetího presbyteriánského sboru v Rochesteru, aby jim přijel na pomoc. Pan Parker přijel
do New Yorku a začal pracovat, myslím, že asi v té době, kdy jsem ukončil své působení v Prince
Street. První Svobodná presbyteriánská církev byla v New Yorku založena přibližně tehdy a pan
Parker  se stal  jejím pastorem. Pracovali  zejména mezi  tou vrstvou lidí,  která neměla ve zvyku
navštěvovat  žádná  shromáždění,  a byli  velmi  úspěšní.  Nakonec  si  zařídili  horní  patro  jakéhosi
skladiště v Dey Street, kam se vešel dost velký sbor, a tam pokračovali ve své práci.

KAPITOLA XXI.
PROBUZENÍ V ROCHESTERU, 1830

Po odjezdu z New Yorku jsem strávil několik týdnů ve Whitestownu, a jako obvykle jsem byl pod
tlakem, abych odjel  na různá místa,  a byl  jsem ve velkých rozpacích,  k čemu se mám zavázat.
Kromě jiného jsem dostal naléhavé pozvání od Třetí presbyteriánské církve v Rochesteru, kde býval
pastorem pan Parker, abych tam odjel a po určitou dobu je podporoval.
Pátral jsem po okolnostech a zjistil jsem, že z několika hledisek je to velmi neperspektivní pole
působnosti. V Rochesteru byly tři presbyteriánské církve. Třetí církev, která mě pozvala, neměla
kněze  a náboženství  bylo  na  nízké  úrovni.  Druhá  církev,  Brick  Church,  jak  se  jí  říkalo,  měla
pastora, vynikajícího muže, ale jeho kázání církev rozdělovalo, byl z toho rozmrzelý a chystal se
odejít. Existoval spor mezi starším třetího sboru a pastorem prvního sboru, který měl být projednán
před  presbyteriem.  Tato  a další  záležitosti  vzbudily v obou církvích  do  jisté  míry nekřesťanské
nálady;  celkově se v té  době zdálo,  že je  to  nevhodné místo pro práci.  Přátelé  v Rochesteru si
nesmírně přáli, abych tam odjel – myslím tím členy Třetí církve. Protože zůstali bez pastora, měli
pocit,  že  hrozí  velké nebezpečí,  že  budou rozptýleni  a možná i zaniknou jako církev,  pokud se
nepodaří něco udělat pro oživení náboženství mezi nimi.
S těmito naléhavými výzvami před sebou jsem se cítil,  jak se mi často stávalo, velmi zmatený.
Zůstal jsem u svého tchána a zvažoval jsem možnosti, až jsem cítil, že se musím něčeho chopit
a začít pracovat.
Proto jsme si sbalili kufry a odjeli do Uticy, asi sedm mil daleko, kde jsem měl mnoho modlících se
přátel.  Přijeli  jsme  tam  odpoledne  a večer  přišlo  hodně  předních  bratří,  v jejichž  modlitby
a moudrost jsem měl velkou důvěru. Sešli se na mou prosbu k poradě a modlitbám ohledně mého
dalšího působiště. Předložil jsem jim všechny skutečnosti týkající se Rochesteru, nakolik jsem byl
s nimi  seznámen,  a hlavní  fakta  týkající  se  dalších  oblastí,  kam  jsem  byl  v té  době  pozván.
Rochester se zdál být nejméně lákavým ze všech.
Poté, co jsme o celé záležitosti hovořili a několikrát se modlili, bratři vyjádřili jeden po druhém své
názory, co by podle nich bylo moudré, abych udělal. Byli jednomyslní v názoru, že Rochester je
příliš nevábné místo, aby se vůbec mohl postavit do konkurence s New Yorkem nebo Philadelphií a
některými dalšími oblastmi, kam jsem byl tehdy pozván. Byli pevně přesvědčeni, že bych měl jít
z Uticy na východ, a ne na západ. V té chvíli to byl i můj vlastní dojem a přesvědčení. Odešel jsem
ze setkání s rozhodnutím, že nepojedu do Rochesteru, ale do New Yorku, nebo do Philadelphie.
Bylo  to  ještě  předtím,  než  začaly železnice.  Když jsme se večer  rozcházeli,  očekával  jsem, že
pojedu lodí po kanále, což byl nejpohodlnější způsob cestování pro rodinu, a ráno vyrazím do New



Yorku.
Ale poté, co jsem se odebral do svého pokoje, se mi v hlavě vynořila otázka s jiným úhlem pohledu.
Zdálo se, že se mě něco ptá: „Jaké jsou ty důvody, které tě odrazují od cesty do Rochesteru?“ Mohl
jsem snadno vyjmenovat,  ale  pak se ta  otázka vrátila:  „Aha!  Ale  jsou to  dobré  důvody? Jistě,
v Rochesteru tě potřebují o to víc, že se tam nachází v těchto potížích. Vyhýbáš se snad tomu místu
proto,  že je tam tolik  věcí,  které je třeba napravit,  a protože je tam tolik špatného? Ale kdyby
všechno bylo v pořádku, nebylo by tě zapotřebí.“ Brzy jsem dospěl k závěru, že jsme se všichni
mýlili,  a že důvody,  které nás vedly k rozhodnutí  nejet  do Rochesteru,  byly těmi nejpádnějšími
důvody pro to, abych tam jel. Cítil jsem se zahanben, že se kvůli obtížím vyhýbám této práci, a měl
jsem silný dojem, že Pán bude se mnou a že tam bude mé pole působnosti. Než jsem odešel spát,
byl jsem zcela rozhodnut, že Rochester je místo, kam mě Pán chce poslat. O svém rozhodnutí jsem
informoval svou ženu. Brzy ráno, než lidé začali chodit po městě, připlula loď, my jsme se nalodili
a místo na východ jsme se vydali na západ. Bratři v Utice byli velmi překvapeni, když se dozvěděli
o změně našeho cíle, a s napětím očekávali, jak to dopadne.
Do Rochesteru jsme dorazili brzy ráno a byli jsme pozváni, abychom se ubytovali u pana Josiaha
Bissella,  který  byl  starším Třetí  církve  a byl  tou  osobou,  která  se  obrátila  se  stížností  ohledně
doktora Perryho na presbytář. Po svém příjezdu jsem se setkal se svým bratrancem, panem S---,
který mě pozval k sobě domů. Byl starším v První církvi, a když se dozvěděl, že jsem očekáván
v Rochesteru, velmi si přál, aby se se mnou jeho pastor, Dr. Penny, setkal a spolupracoval se mnou.
Jeho laskavé pozvání jsem odmítl a informoval jsem ho, že budu hostem pana Bissella. Ale on se
ozval znovu po snídani a oznámil mi, že domluvil rozhovor mezi mnou a doktorem Pennym v jeho
domě. Spěchal jsem na schůzku s doktorem a měli jsme povzbudivý křesťanský rozhovor. Když
jsem začal pracovat, Dr. Penny se účastnil našich setkání a brzy mě pozval na svoji kazatelnu. Pan
S--- se snažil o dobré porozumění mezi pastory a církvemi a brzy se projevila velká změna v postoji
a duchovním stavu církví.
Velmi brzy došlo k několika velmi výrazným obrácením. Manželka jednoho významného právníka
z tohoto města byla jednou z prvních obrácených. Byla to vysoce postavená žena, kultivovaná dáma
s velkým vlivem. Její obrácení bylo velmi výrazné. Když jsem ji viděl poprvé, její přítelkyně s ní
přišla do mého pokoje a představila ji. Dáma, která ji představila, byla křesťanka, která zjistila, že je
velice rozrušená ve své mysli, a přesvědčila ji, aby za mnou přišla.
Paní M--- byla veselá světská žena a měla velmi ráda společnost. Později mi vyprávěla, že když
jsem tam přišel, velmi toho litovala a obávala se, že dojde k probuzení, které by narušilo její zábavy
a potěšení, které si naplánovala na tuto zimu. Při rozhovoru s ní jsem zjistil,  že Duch Páně s ní
skutečně jednal,  a to  neúprosným způsobem. Byla pod velkým usvědčením z hříchu.  Po delším
rozhovoru s ní jsem naléhal, aby se zřekla hříchu, světa i svého já a poddala všechno Kristu. Viděl
jsem,  že  je  to  velmi  pyšná  žena,  to  mi  připadalo  jako nejvýraznější  rys  její  povahy.  Na závěr
rozhovoru jsme poklekli, abychom se pomodlili. Moje mysl byla plná myšlenek na pýchu jejího
srdce, jak se projevovala, a velmi brzy jsem uvedl text: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako malé
děti,  nevejdete  do nebeského království.“  Předkládal  jsem to v modlitbě a téměř okamžitě  jsem
uslyšel paní M---, která klečela vedle mě, jak opakuje tento text: „Jestliže se neobrátíte a  nebudete
jako malé děti, jako malé děti, jestliže se neobrátíte a nebudete jako malé děti.“ Všiml jsem si, že
její mysl tím byla zaujata a Duch Boží jí to vtiskl do srdce. Pokračoval jsem proto v modlitbě, držel
jsem toto slovo před její myslí a přinášel jsem ji před Boha s tím, že právě to potřebuje, aby se
obrátila, být jako malé dítě.
Cítil jsem, že Pán na modlitbu odpovídá. Byl jsem si jistý, že dělá právě to, a co jsem ho prosil. Její
srdce se zlomilo, její emoce se vylily a než jsme se zvedli z kolen, byla skutečně malým dítětem.
Když jsem se přestal modlit, otevřel oči a podíval se na ni, její tvář byla obrácena k nebi a slzy jí
tekly proudem. Zůstávala v postoji, v němž se modlila, aby se z ní stalo malé dítě. Vstala, uklidnila
se  a upevněná  v radostné  víře  odešla.  Od  toho  okamžiku  byla  otevřená  sdílet  své  náboženské
přesvědčení a horlivá pro obrácení svých přátel. Její obrácení samozřejmě vyvolalo velký rozruch
mezi lidmi, kteří ji znali.
Myslím, že až na výjimečné případy, dokud jsem nepřijel do Rochesteru, se mi nikdy nestalo, že



bych jako prostředek podpory probuzení použil to, čemu se říká „lavice pokání“ (sedadlo úzkosti,
anxious seat).  Někdy jsem požádal osoby ve shromáždění, aby se postavily, ale nedělal jsem to
často. Nicméně když jsem zkoumal tuto záležitost, často jsem cítil nutnost nějakého opatření, které
by hříšníky přimělo k tomu,  aby se postavili.  Z vlastní  zkušenosti  a pozorování  jsem zjistil,  že
zejména u vyšších tříd je největší překážkou, kterou je třeba překonat, jejich strach z toho, že budou
poznáni  jako  úzkostliví  hledající.  Byli  příliš  pyšní,  aby  zaujali  jakýkoli  postoj,  který  by  před
ostatními odhalil, že jsou úzkostliví o svou duši.
Zjistil jsem také, že je potřeba něco, co by v lidech vzbudilo dojem, že se od nich očekává, aby
ihned odevzdali svá srdce; něco, co by je přimělo k činu, a to tak veřejně před světem, jak tomu
bylo v jejich hříších; něco, co by je veřejně zavazovalo ke službě Kristu. Když jsem je vyzval, aby
se prostě postavili na veřejných shromážděních, zjistil jsem, že to mělo velmi dobrý účinek a v
rámci možností to odpovídalo účelu, pro který to bylo zamýšleno. Ale nakonec jsem nějakou dobu
cítil, že je potřeba něco víc, aby se oddělili z masy bezbožníků, veřejně se zřekli svých hříšných
způsobů a veřejně se odevzdali Bohu.
V Rochesteru, pokud si dobře vzpomínám, jsem toto opatření zavedl poprvé. Bylo to několik let
poté, co se začalo volat po „nových opatřeních“. Několik dní po obrácení paní M--- to myslím bylo
poprvé, kdy jsem vyzval všechny, jejichž usvědčení bylo natolik zralé, že byli ochotni zříci se svých
hříchů a odevzdat  se  Bohu,  aby přišli  dopředu na  určitá  místa,  o která  jsem požádal,  aby byla
uvolněna, a odevzdali se Bohu, zatímco my se za ně budeme modlit. Přišlo o mnoho víc lidí, než
jsem očekával,  a mezi nimi byla i další  významná dáma a několik dalších jejích známých, kteří
patřili ke stejným společenským kruhům. Tím se zvýšil zájem lidí a brzy bylo vidět, že Pán má
v úmyslu obrácení nejvyšších vrstev společnosti. Má shromáždění byla brzy přeplněna touto třídou.
Právníci, lékaři, obchodníci a skutečně všichni nejinteligentnější lidé se stále více a více zajímali
a bylo stále jednodušší je zasáhnout.
Velmi brzy se dílo  ujalo mezi  právníky.  V Rochesteru vždy sídlilo  mnoho z předních právníků
tohoto státu. Probuzení brzy zasáhlo řadu z nich. Začali být velmi znepokojení, ochotně přicházeli
na naše schůzky pro hledající a řada z nich přišla dopředu na lavici pokání a veřejně odevzdali svá
srdce Bohu. Vzpomínám si na jeden večer po kázání, kdy mě tři z nich následovali do mého pokoje
a všichni byli hluboce usvědčeni. Všichni byli, myslím, na lavici pokání, ale neměli jasno ve své
mysli a cítili, že nemohou odejít domů, dokud nebudou přesvědčeni, že dosáhli pokoje s Bohem.
Hovořil jsem s nimi, modlil jsem se s nimi a věřím, že než odešli, všichni nalezli pokoj skrze víru
v Pána Ježíše Krista.
Měl bych říci, že velmi brzy po zahájení práce vztahy mezi panem Bissellem a doktorem Pennym
byly  uzdraveny.  Všechny  problémy  a srážky,  které  tam  existovaly,  byly  napraveny  a duch
všeobecné laskavosti a přátelství převládl ve všech církvích.
Při  jedné  příležitosti  jsem měl  schůzku v Prvním sboru.  Ten den se ve  městě  konala  vojenská
přehlídka.  Byla  povolána  domobrana a já  jsem se obával,  že  vzrušení  z přehlídky může odvést
pozornost lidí a zmařit Pánovo dílo. Dům byl zcela zaplněn. Dr. Penny uvedl bohoslužbu a začal
první modlitbu, když jsem zaslechl něco, o čem jsem se domníval, že je to výstřel z pušky, a řinčení
skla, jako by bylo rozbito okno. Pomyslel jsem si, že nějaký neopatrný člověk z vojenské přehlídky
venku vystřelil tak blízko okna, že rozbil tabuli skla. Než jsem však mohl přemýšlet dál, doktor
Penny seskočil z kazatelny téměř na mě, jak jsem klečel u pohovky za ním. Kazatelna byla v přední
části  kostela,  mezi  dvěma  dveřmi.  Zadní  stěna  kostela  stála  na  okraji  kanálu.  Shromáždění
v okamžiku propadlo dokonalé panice a vrhli se ke dveřím a oknům, jak byli  všichni rozrušeni.
Jedna starší žena se držela okna v zadní části kostela, kde několik lidí, jak jsem byl informován,
vyskočilo  do  kanálu.  Tlačenice  byl  strašlivá.  Někteří  skočili  z ochozů  do  uliček  pod  nimi
a předbíhali se navzájem v uličkách.
Postavil jsem se na kazatelnu, a aniž bych věděl, co se stalo, zvedl jsem ruce a z plných plic jsem
zvolal: „Uklidněte se! Uklidněte se!“ Přímo na kazatelnu vběhlo několik žen, jedna z jedné strany
a druhá z druhé strany, a v rozrušení se mě chytily. Dr. Penny vyběhl na ulici a ostatní postupovali
různými směry, jak nejrychleji to šlo. Jelikož jsem nevěděl, že mi hrozí nějaké nebezpečí, ta scéna
mi připadala tak směšná, že jsem se jen stěží mohl zdržet smíchu. V uličkách se vrhali jeden přes



druhého a několikrát  jsem pozoroval,  jak se muži,  kteří  byli  sraženi  k zemi,  zvedají  a odstrkují
ostatní, kteří se hrnuli přes ně. Nakonec se všichni dostali ven.
Několik jich bylo vážně zraněno, ale nikdo nebyl zabit. Dům však byl posetý nejrůznějšími díly
ženského oblečení. Čepce, šály, rukavice, kapesníky a části šatů byly rozházeny na všechny strany. 
Muži  většinou  vyšli  ven  bez  klobouků  a mnoho  lidí  bylo  v tom  strašném  návalu  vážně
pohmožděno.
Později jsem se dozvěděl, že stěny kostela se už nějakou dobu pohybovaly. Půda byla velmi vlhká,
protože  se  nacházela  v blízkosti  kanálu.  Ve  shromáždění  se  mluvilo  o tom,  že  budova  není
v uspokojivém stavu, a někteří se obávali, že buď spadne věž, nebo střecha, nebo že se zřítí stěny.
Sám jsem o tom nic neslyšel.
Původní  poplach  vyvolal  trám  ze  střechy,  který  spadl  dolů  a prorazil  strop  nad  lampou  před
varhanami. Při prohlídce budovy bylo zjištěno, že se stěny pohnuly natolik, že skutečně hrozilo
nebezpečí propadnutí střechy. Tlak na ochozy byl té noci tak velký, že se stěny posunuly na obou
stranách,  až  hrozilo  skutečné  nebezpečí.  Po  této  události  jsem se  velmi  obával,  že  pozornost
veřejnosti  bude  odvedena jinam a práce  bude značně  ztížena.  Ale  Duch Páně držel  dílo  pevně
a zdálo se, že je nic nezastaví. 
Druhý sbor, „Brick Church“, nám otevřel svoji budovu a od té doby se naše shromáždění konala
střídavě  v prostorách  Druhého  a Třetího  sboru.  Lidí  z Prvního sboru  shromáždění  navštěvovalo
tolik,  kolik  se  vešlo  do  budovy.  Těmto  třem  církvím,  a vlastně  křesťanům  všech  denominací
obecně, šlo o společnou věc a pustili se s rozhodností do práce, aby vytahovali hříšníky z ohně. Byli
jsme nuceni pořádat shromáždění téměř nepřetržitě. Kázal jsem téměř každý večer a třikrát v neděli.
Poté, co dílo nabylo mocného rozsahu, pořádali jsme setkání pro hledající velmi často dopoledne.
Vzpomínám si, že jednoho rána jsme měli setkání pro hledající, kde byl přítomen a obrátil se muž,
který byl zetěm velmi zbožné a modlící se ženy, která patřila ke Třetí církvi. Ta měla o něj velkou
starost a trávila mnoho času na modlitbách za něj. Když se vrátil ze setkání pro hledající, byl plný
radosti,  pokoje a naděje.  Ona se v tom čase upřímně modlila,  aby ho Bůh ho na tomto setkání
obrátil. Jakmile se s ním setkala a on jí oznámil své obrácení, a z jeho tváře poznala, že je tomu
skutečně tak, přemohlo ji to a ona omdlela a padla mrtvá.
V té době byla v Rochesteru střední škola, jíž předsedal jistý pan B---, syn A--- B---, tehdejšího
pastora  církve  v Brightonu,  nedaleko  Rochesteru.  Pan  B---  byl  skeptik,  ale  stál  v čele  velké
a prosperující školy.  Protože ve škole byli žáci obojího pohlaví, slečna A--- byla v té době jeho
asistentkou a spolupracovnicí ve škole.
Slečna A--- byla křesťanka. Žáci navštěvovali bohoslužby a mnozí z nich brzy začali mít hluboké
obavy o své duše.  Jednoho rána pan B---  zjistil,  že  jeho třída  není  schopna pracovat.  Byli  tak
znepokojeni  o  své  duše,  až plakali.  Když viděl,  že  jsou v takovém stavu,  velice  ho to  zmátlo.
Zavolal si svou spolupracovnici, slečnu A--, a řekl jí, že se mladí lidé tak trápí kvůli svým duším, že
nemohou pracovat; a zeptal se, zda by nebylo lepší poslat pro pana Finneyho, aby jim dal pokyny.
Jak mě později informovala, řekla, že je velmi ráda, že se jí na to zeptal,  a co nejsrdečněji mu
doporučila,  aby  pro  mě  poslal.  Učinil  tak  a probuzení  se  v této  škole  nesmírně  ujalo.
Sám pan B--- se brzy nadějně obrátil a stejně tak téměř každý člověk ve škole. Před několika lety
mi  slečna A---  oznámila,  že více než čtyřicet  osob,  které  se  v té  škole  tehdy obrátily,  se  staly
duchovními. O tom jsem předtím nevěděl. Jmenovala mi tehdy mnoho z nich. Velký počet z nich se
stali zahraničními misionáři.
Po několika týdnech strávených u Josiaha Bissella jsme se ubytovali více v centru města, v domě
pana  B---,  právníka,  který  vyznával  křesťanství.  Sestra  jeho  ženy  bydlela  s nimi  a byla  to
bezúhonná dívka. Byla to mladá žena pěkného vzhledu, vynikající pěvkyně a kultivovaná dáma. Jak
jsme se brzy dozvěděli, byla zasnoubena s mužem, který byl v té době soudcem nejvyššího soudu
státu. Byl to velmi pyšný muž, který se vyhýbal lavici pokání a mluvil proti tomu. Často se zdržoval
mimo  město,  když  konal  soudní  jednání,  a nebyl  tu  zimu obrácen.  Velký  počet  právníků  však
obrácen byl a obrátila se i mladá dáma, s níž byl zasnouben. Zmiňuji to proto, že se s ní soudce
později oženil, což nepochybně vedlo k jeho vlastnímu obrácení během probuzení, k němuž došlo
o deset let později. O něm se zmíním v jiné části svého vyprávění. Toto probuzení způsobilo velkou



změnu v mravním stavu a následující historii Rochesteru. Velká většina předních mužů a žen ve
městě  se  obrátila.  Došlo  k mnoha  velmi  pozoruhodným  událostem,  které  nelze  zapomenout.
Jednoho dne dáma, která mě předtím navštívila a o jejímž obrácení jsem se zmínil, mě zavolala,
abych si promluvil s její přítelkyní. Učinil jsem tak, ale zjistil jsem, že je celkově velmi zatvrzelá
a spíše je nakloněná si s tématem zahrávat. Její manžel byl obchodník a byli to vysoce postavení
lidé. Když jsem na ni naléhal, aby se věnovala záležitosti spasení, řekla, že to neudělá, protože její
manžel se tím nebude zabývat, a ona ho nehodlala opustit. Zeptal jsem se jí, zda je ochotna být
zatracená,  protože  její  manžel  se  tím  nebude  zabývat,  a zda  není  bláznovstvím,  když  bude
zanedbávat svou duši, protože on zanedbává svou. Odpověděla velmi rychle: „Když on půjde do
pekla, chci tam jít i já. Chci jít tam, kam on. Nechci se od něj v žádném případě odloučit.“ Zdálo se,
že můžu udělat jen velmi málo, jestli vůbec něco, abych na ni nějak zapůsobil. Ale každý večer
jsem vyzýval shromáždění a zval jsem dopředu ty, kteří byli připraveni odevzdat své srdce Bohu,
a každý den se jich obrátilo velké množství.
Jak jsem se později dozvěděl, když tato žena odešla domů, její manžel jí řekl: „Má drahá, dnes
večer chci jít dopředu a odevzdat své srdce Bohu.“ 
„Cože!?“ řekla. „Dnes jsem panu Finneymu řekla, že se nechci stát křesťankou, ani s tím nechci mít
nic společného; že ty nejsi křesťanem a já také nebudu; a že kdybys šel do pekla, šla bych s tebou.“
„Já  do  pekla  jít  nehodlám,“  odpověděl.  „Už  jsem  se  rozhodl,  že  dnes  večer  půjdu  dopředu
a odevzdám své srdce Kristu.“ „Dobrá,“ řekla, „pak na setkání nepůjdu, nechci to vidět. A jestli ses
rozhodl stát se křesťanem, můžeš, já ne.“ Když nadešel čas, přišel na shromáždění sám. Kazatelna
stála mezi dveřmi, v přední části kostela. Dům byl hodně zaplněný, ale nakonec našel místo poblíž
jedné z uliček, docela vzadu v kostele. Na konci shromáždění jsem, stejně jako jindy, vyzval ty,
kteří měli starost o své duše a byli rozhodnuti, aby přišli dopředu a zaujali místo u kazatelny, kde
bychom je mohli svěřit Bohu v modlitbě. Později se ukázalo, že manželka přišla na shromáždění
sama, prošla druhou uličkou a zaujala místo téměř naproti němu, v krajní části domu. Když jsem dal
výzvu, on se okamžitě dal do pohybu. Ona se dívala, a jakmile ho uviděla na nohou, jak prochází
přeplněnou  uličkou,  vyrazila  druhou  uličkou,  setkali  se  před  kazatelnou  a společně  poklekli,
abychom se za ně modlili.
Velký počet lidí získal naději na místě, ale tento manželský pár ne. Vrátili se domů, příliš hrdí na to,
aby si řekli, co se stalo, a strávili velmi neklidnou noc. Příštího dne, asi v deset hodin, muž přišel
a byl uveden do mého pokoje. Moje žena obývala přední pokoj ve druhém patře a já pokoj v zadní
části domu. Když jsem s ním hovořil, sluha mi oznámil, že v pokoji paní Finneyové na mě čeká
nějaká dáma. Omluvil jsem se a požádal jsem ho, aby chvíli počkal, a šel jsem za ní. Zjistil jsem, že
je to ta tvrdohlavá žena z předešlého dne a manželka muže, který byl právě v mém pokoji.  Ani
jeden z nich nevěděl, že mě ten druhý šel navštívit. Hovořil jsem s ní a zjistil jsem, že je na pokraji
odevzdání se Kristu. Také on byl podle všeho ve stejném stavu. Pak jsem se vrátil k němu a řekl
jsem mu:  „Jdu  se  modlit  s jednou  dámou  do  pokoje  paní  Finneyové.  Můžete  jít  také,  pokud
souhlasíte, a všichni se pomodlíme společně.“ On mě následoval a našel svou vlastní ženu. Podívali
se na sebe překvapeně a oba velmi zasáhlo, když tam našli toho druhého. Poklekli jsme k modlitbě.
Nepokročil jsem v modlitbě daleko, když začala plakat a slyšitelně se modlit za svého manžela.
Odmlčel jsem se, naslouchal a zjistil jsem, že ztratila veškerou starost o sebe samu a bojuje v agónii
modlitby za jeho obrácení. Zdálo se, že se jeho srdce láme a poddává a právě v tu chvíli zazvonil
zvonek k naší večeři. Myslel jsem, že bude dobré nechat je spolu o samotě. Dotkl jsem se proto své
ženy, tiše jsme vstali  a sešli  dolů k večeři,  zanechávajíce je v modlitbě.  Spěšně jsme se najedli,
vrátili se a našli jsme je tak plné jemnosti, pokory a lásky, jak jen si lze přát.
Zatím jsem se příliš nezmiňoval o duchu modlitby, který v tomto probuzení panoval. Když jsem byl
na cestě do Rochesteru a projížděli jsme vesnicí asi třicet mil východně od Rochesteru, uviděl mě
na  lodi  jeden  bratr  kazatel,  kterého  jsem  znal,  a naskočil  na  palubu,  aby  si  se  mnou  krátce
promluvil, přičemž měl v úmyslu jet jen kousek a vrátit se zpět. Rozhovor ho zaujal, a když zjistil,
kam jedu, rozhodl se pokračovat a jet dál se mnou do Rochesteru. Byli jsme tam teprve několik dní,
když tento služebník byl tak usvědčen, že se nemohl ubránit hlasitému pláči, když v jednu chvíli
procházel ulicí. Pán mu dal mocného ducha modlitby a jeho srdce bylo zlomeno. Když jsme se



s ním  společně  hodně  modlili,  byl  jsem  zasažen  jeho  vírou,  co  se  tam  Pán  chystá  udělat.
Vzpomínám si, jak říkal: „Pane, nevím, jak, ale zdá se, že vím, že v tomto městě vykonáš velké
dílo.“ Duch modlitby byl vylit tak mocně, že se někteří lidé drželi stranou od veřejných bohoslužeb,
aby se modlili, protože nebyli schopni potlačit své pocity při kázání.
A zde musím uvést jméno muže, kterého budu mít příležitost často zmiňovat, pana Abela Claryho.
Byl to syn velmi vynikajícího muže, staršího církve, kde jsem se obrátil. Byl obrácen ve stejném
probuzení, v němž jsem se obrátil já. Měl licenci ke kázání, ale jeho duch modlitby byl takový a tak
ho tížila starost  o lidské duše, že nebyl schopen mnoho kázat a veškerý svůj čas a sílu věnoval
modlitbě. Břemeno jeho duše bylo často tak veliké, že ani nebyl schopen stát na nohou a v agónii se
svíjel a sténal. Dobře jsem ho znal a věděl jsem o podivuhodném duchu modlitby, který byl na něm.
Byl to  velmi  tichý člověk,  jako jsou téměř všichni,  kdo mají  tohoto mocného ducha modlitby.
Poprvé  jsem se  dozvěděl  o jeho  pobytu  v Rochesteru  od  jednoho  muže,  který  bydlel  asi  míli
západně od města, a který mě jednoho dne zavolal a zeptal  se mě, jestli neznám nějakého pana
Abela Claryho, duchovního. Řekl jsem mu, že ho dobře znám. „Dobře,“ řekl, „je v mém domě a je
tam už nějakou dobu, a já nevím, co si o něm mám myslet.“ „Neviděl jsem ho na žádném z našich
setkání,“ řekl jsem. „Ne,“ odpověděl, „on nemůže chodit na shromáždění. Modlí se skoro pořád, ve
dne  v noci,  a to  v takovém duševním utrpení,  že  nevím,  co  si  o tom mám myslet.  Někdy ani
nedokáže  zůstat  klečet,  ale  leží  roztažený  na  podlaze  a sténá  a modlí  se  způsobem,  který  mě
ohromuje.“ Řekl jsem tomu bratrovi: „Já tomu rozumím, zůstaducha modlitbyňte prosím v klidu.
Všechno dobře dopadne a on určitě v modlitbách zvítězí.“
Znal jsem v té době značný počet mužů, kteří působili stejným způsobem. Diakon P--- z Camdenu
v okrese Oneida, diakon T--- z Rodmanu v okrese Jefferson, diakon B--- z Adamsu v tomtéž okrese,
pan Clary a mnoho dalších mužů a velké množství žen byli napojeni na stejného ducha a velkou
část svého času strávili v modlitbách. Otec Nash, jak jsme mu říkali, který na několika místech, kde
jsem pracoval, za mnou přišel a pomáhal mi, byl dalším z těch mužů, kteří měli tak mocného ducha
přemáhající modlitby. Tento pan Clary pokračoval v Rochesteru stejně dlouho jako já a opustil ho
až po mém odchodu. Pokud vím, nikdy nevystupoval na veřejnosti, ale zcela se věnoval modlitbě.
Řekl jsem, že morálka ve městě se díky probuzení značně změnila. Bylo to mladé město, plné
spořivosti  a podnikavosti,  ale  také  plné  hříchu.  Obyvatelé  byli  v nejvyšší  míře  inteligentní
a podnikaví, ale když probuzení prošlo městem, obrátilo se mnoho velmi vlivných lidí, mužů i žen.
Změna v pořádcích, střízlivosti a morálce ve městě byla obdivuhodná.
V pozdějším období, o němž se zmíním na jiném místě, jsem mluvil s jedním právníkem, který se
obrátil při tomto probuzení a který byl brzy poté jmenován okresním prokurátorem. Jeho úkolem
bylo  dohlížet  na  stíhání  zločinců.  Vzhledem ke  své  pozici  byl  důkladně  obeznámen  s historií
zločinu v tomto městě. Když mluvil o probuzení, při kterém se obrátil, řekl mi po mnoha letech:
„Zkoumal jsem soudní záznamy a zjistil jsem zarážející skutečnost, že zatímco naše město se od
onoho probuzení zvětšilo trojnásobně, není v něm ani třetina stíhání za trestné činy, než tomu bylo
do té doby. To je obdivuhodný vliv, jaký mělo probuzení na komunitu.“
Síla tohoto probuzení skutečně formovala veřejné mínění. Veřejné záležitosti města byly do značné
míry  v rukou  křesťanských  mužů  a rozhodující  vlivy  v komunitě  byly  na  straně  Krista.  Mezi
dalšími obráceními nesmím zapomenout  zmínit  obrácení  pana P---,  významného občana tohoto
místa, knihkupce.  Pan P--- nebyl věřící; nebyl ateista, ale nevěřil v božskou autoritu Bible.  Byl
čtenář a myslitel, člověk bystré mysli, silné vůle a rozhodného charakteru. Věřím, že to byl člověk
dobrých mravů a velmi vážený gentleman. Jednou brzy ráno přišel do mého pokoje a řekl mi: „Pane
Finney, je tu velké hnutí na téma náboženství, ale já jsem skeptik a chci, abyste mi dokázal, že Bible
je  pravdivá.“  Pán  mi  ihned  umožnil  rozpoznat  stav  jeho  mysli  do  té  míry,  že  jsem se  mohl
rozhodnout, jakým směrem se mám u něj vydat. Zeptal jsem se ho: „Věříte v existenci Boha?“ „Ó
ano!“  odpověděl,  „nejsem ateista.“  „Dobře,  věříte,  že  jste  se  k Bohu choval  tak,  jak  jste  měl?
Respektoval jste jeho autoritu? Miloval jste ho? Udělal jste to, co jste myslel, že ho potěší, a to
s úmyslem potěšit ho? Nepřipustíte, že byste ho měl milovat, uctívat ho a snažit se ho poslouchat
podle toho nejlepšího světla, které máte?“ „Ó ano!“ řekl, „připouštím to všechno.“ „Ale dělal jste
to?“ zeptal jsem se. „Ne,“ odpověděl, „nemohu říci, že jsem to dělal.“ „Tak proč bych vám měl



dávat,“  odpověděl  jsem,  „další  informace  a další  světlo,  když  nechcete  splnit  svou  povinnost
a poslouchat  světlo,  které  už  máte?“  „A teď,“  řekl  jsem,  „až  se  rozhodnete  žít  podle  svého
přesvědčení  a poslouchat  Boha podle toho nejlepšího  světla,  které  máte,  až se  rozhodnete činit
pokání ze svého dosavadního zanedbávání a těšit Boha tak dobře, jak to jen umíte, po zbytek života,
pokusím se vám ukázat, že Bible je od Boha. Do té doby nemá smysl, abych něco takového dělal.“
Neposadil jsem se a myslím, že ani jeho jsem nevyzval, aby se posadil. Odpověděl: „Zdá se mi, že
co říkáte, je správné.“ A odešel.
Až  do  rána  jsem o něm neslyšel.  Brzy  poté,  co  jsem vstal,  přišel  do  mého  pokoje,  a jakmile
vstoupil, zatleskal rukama a řekl: „Pane Finney, Bůh učinil zázrak! Když jsem opustil váš pokoj,
odešel jsem do obchodu a přemýšlel jsem o tom, co jste řekl. Rozhodl jsem se, že učiním pokání
z toho, o čem jsem věděl, že je špatné v mém vztahu k Bohu, a že od nynějška budu žít podle toho
nejlepšího světla, které mám. A když jsem se k tomu rozhodl,“ řekl, „moje pocity mě přemohly
natolik, že jsem upadl; a nevím, možná bych zemřel, kdyby nebylo pana ---, který byl se mnou
v obchodě.“ Od té doby byl, jak vědí všichni, kdo ho znají, modlícím se, upřímným křesťanským
mužem.  Po  mnoho  let  byl  jedním ze  správců  Oberlinské  školy,  stál  při  nás  ve  všech  našich
zkouškách a pomáhal nám svými prostředky a celým svým vlivem.
Během tohoto velkého probuzení  psali  lidé z Rochesteru dopisy svým přátelům v zahraničí,  ve
kterých popisovali toto dílo a které byly čteny v církvích v několika státech a přispěly k velké revizi
náboženství. Mnoho lidí přijelo ze zahraničí, aby byli svědky velkého Božího díla a byli obráceni.
Vzpomínám si, že jeden lékař byl tak zaujat tím, co slyšel o tomto díle, že přijel z Newarku ve státě
New Jersey do Rochesteru,  aby se podíval,  co Pán dělá, a sám tam byl obrácen. Byl to člověk
nadaný a vysoce kultivovaný a byl po mnoho let horlivým křesťanským pracovníkem pro získání
nesmrtelných duší.
Vzpomínám si, že když jsem jednoho večera vyzval hledající, aby přišli dopředu a poddali se Bohu,
přišel vlivný muž ze sousedního města spolu s několika členy jeho rodiny a odevzdali se Bohu. Dílo
se skutečně šířilo jako vlny všemi směry. Kázal jsem na tolika místech v okolí, na kolik jsem měl
čas a sílu, zatímco moje hlavní působiště bylo v Rochesteru. Jel jsem do Canandaiguy a kázal tam
několikrát.  Boží  slovo se tam ujalo  a mnozí  se  obrátili.  Pastor,  Ansel  Eddy,  se  do  díla  zapojil
s velkým nasazením. Bývalý pastor, starší muž, rodilý Angličan, se také snažil, co mohl, aby se dílo
šířilo dál. Kamkoli jsem přišel, Boží slovo okamžitě začalo působit. Zdálo se, že je třeba pouze
představit  Boží  zákon  a Kristovy  nároky,  v takových  vztazích  a poměrech,  aby  bylo  možné
dosáhnout obrácení lidí, a ti se obraceli po desítkách.
Velikost díla v Rochesteru v té době přitahovala tolik pozornosti duchovních a křesťanů v celém
státě New York, v celé Nové Anglii a v mnoha částech Spojených států, že samotný věhlas tohoto
díla byl účinným nástrojem v rukou Ducha Božího k podpoře největšího náboženského probuzení
v celé  zemi,  jaké  tato  země  kdy zažila.  O  několik  let  později  doktor  Beecher,  když  se  mnou
rozmlouval  o tomto  mocném  probuzení  a jeho  výsledcích,  řekl:  „Bylo  to  největší  Boží  dílo
a největší náboženské probuzení, jaké kdy svět v tak krátké době zažil. Bylo hlášeno sto tisíc lidí,
kteří  se  připojili  k církvím jako výsledek tohoto velkého probuzení.  To nemá v dějinách církve
a náboženského pokroku obdoby.“ Mluvil  o tom, že se to stalo během jediného roku, a řekl,  že
v žádném  roce  během  křesťanské  éry  jsme  neměli  žádné  zprávy  o tak  velkém  náboženském
probuzení.
Od  doby  konventu  v Novém  Libanonu,  o němž  jsem  mluvil,  otevřená  a veřejná  opozice  vůči
náboženským probuzením byla stále menší a menší, a zejména jsem se setkal s mnohem menším
osobním odporem,  než  jsem se  setkával  dříve.  Postupně,  ale  výrazně  ustupoval.  V Rochesteru
jsem nic z toho nepocítil. Vždyť vody spásy stoupaly tak vysoko, probuzení se stala tak mocnými
a rozsáhlými a lidé měli čas se seznámit s nimi a s jejich výsledky v takové míře, že se báli postavit
se jim na odpor, jak to dělali dřív. Služebníci dosáhli lepšího porozumění a nejbezbožnější hříšníci
byli přesvědčeni, že jsou skutečně Božím dílem. Velké masy obrácených byly tak zjevně zdravé,
obrácení byli skutečně obnovení a stali se novými stvořeními, tak důkladně byli jednotlivci i celá
společenství  proměněni  a výsledky  byly  tak  trvalé  a nezpochybnitelné,  že  se  stalo  téměř
všeobecným přesvědčením, že se jedná o Boží dílo.
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V poslední  části  mého pobytu v Rochesteru byl  můj  zdravotní stav špatný.  Byl  jsem přetažený
a někteří z předních lékařů, jak jsem se dozvěděl, byli přesvědčeni, že už nikdy nebudu kázat. Moje
práce v Rochesteru v té době trvala už šest měsíců. Když se chýlila ke konci, přijel k nám reverend
Dr.  Wisner  z Ithacy a strávil  u nás  nějaký  čas,  svědčil  a pomáhal  mi  v díle.  Mezitím jsem byl
pozván na mnoho míst. Mimo jiné mě pozval Dr. Nott, prezident Union College v Schenectady,
abych  přijel  s ním pracovat  a abychom,  pokud možno,  dosáhli  obrácení  jeho četných  studentů.
Rozhodl jsem se vyhovět jeho žádosti.
Ve společnosti doktora Wisnera a Josiaha Bissella jsem se vydal na cestu dostavníkem. Bylo to na
jaře  roku  1831  a cestování  bylo  mimořádně  špatné.  Nechal  jsem  svoji  ženu  a děti  na  čas
v Rochesteru, protože cestování by pro ně bylo příliš nebezpečné a únavné. Když jsme dorazili do
Ženevy, doktor Wisner trval na tom, abych s ním jel domů a chvíli si odpočinul. Odmítl jsem a řekl,
že se musím věnovat své práci. Velmi na mě naléhal a nakonec mi řekl, že lékaři v Rochesteru mu
řekli, aby mě vzal s sebou domů, protože umírám, a že už nikdy nebudu pracovat na probuzeních,
protože mám souchotiny a můžu žít jen krátce. Odpověděl jsem mu, že mi to již dříve řekli, ale že
to byl omyl; že lékaři mému případu nerozumějí; že jsem jen unavený a že mi trochu odpočinku
pomůže.
Doktor Wisner nakonec své naléhání vzdal a já jsem pokračoval v cestě do Auburnu. Cesta byla tak
špatná, že jsme někdy neurazili více než dvě míle za hodinu a trvalo nám dva nebo tři dny, než jsme
dojeli  z Rochesteru do Auburnu. Protože jsem měl v Auburnu mnoho drahých přátel a byl jsem
velmi unavený, rozhodl jsem se, že se tam zastavím a odpočinu si, než pojede další dostavník. Měl
jsem zaplacené jízdné až do Schenectady, ale mohl jsem zastavit, kdybych chtěl, na jeden nebo více
dní. Zastavil jsem se v domě pana T--- S---, syna vrchního soudce S---. Byl to upřímný křesťan
a můj velmi drahý přítel, proto jsem šel k němu domů, místo abych se ubytoval v hotelu, a rozhodl
jsem se, že si tam odpočinu před další cestou.
Ráno, poté co jsem se u pana S--- v klidu vyspal, jsem vstal a chystal jsem se na další dostavník,
který měl přijet v ranních hodinách, když vtom přišel nějaký pán s žádostí, abych zůstal. Byla to
písemná  žádost,  podepsaná  velkým  počtem  vlivných  mužů,  o nichž  jsem  již  dříve  mluvil
v souvislosti  s probuzením,  ke  kterému došlo  na  tomto  místě  v roce  1826.  Tito  muži  se  tehdy
postavili proti probuzení a dovedli svůj odpor tak daleko, že se oddělili od sboru doktora Lansinga
a založili nový sbor. Mezitím byl Dr. Lansing povolán na jiné pracovní místo a pastorem prvního
sboru se stal reverend Josiah Hopkins z Vermontu. Písemná žádost, kterou jsem zmínil, obsahovala
upřímnou výzvu, abych zůstal a pracoval pro jejich spasení, a byla podepsána dlouhým seznamem
neobrácených mužů, z nichž většina patřila k nejvýznamnějším občanům ve městě. To mě velmi
zarazilo. Psali o odporu, který dříve kladli mé práci, a prosili mě, abych to přehlédl, zůstal a kázal
jim evangelium.
Tato žádost nepřišla od pastora ani od jeho církve, ale od těch, kteří dříve stáli v čele opozice proti
tomuto  dílu.  Ale  pastor  a členové jeho církve  na  mě naléhali  vším svým vlivem,  abych zůstal
a kázal a vyhověl žádosti těchto mužů. Zdáli se být stejně překvapeni jako já sám změnou jejich
postoje. Odešel jsem do svého pokoje, předložil jsem tuto záležitost před Bohem a brzy jsem se
rozhodl, co udělám. Řekl jsem pastorovi a jeho starším, že jsem velmi unavený a téměř vyčerpaný,
ale že za určitých podmínek zůstanu.  Budu kázat  dvakrát  v neděli  a dva večery v týdnu, o celý
zbytek práce se musí postarat sami. Nesmí očekávat, že se budu účastnit jiných shromáždění než
těch, na kterých budu kázat, a musí si vzít  na starost práci s vyučováním hledajících a vedením
modlitebních a jiných shromáždění. Věděl jsem, že chápou, jak pracovat s hříšníky, a mohl jsem jim
důvěřovat, že tuto část práce zvládnou. Dále jsem si vymínil, že mě oni ani jejich lidé nebudou
navštěvovat, kromě krajních případů, protože musím mít volné dny, kromě nedělí, abych si mohl
odpočinout,  a také volné večery,  kromě těch,  kdy budu kázat.  O nedělích se konala tři  kázání,
jedním z nich sloužil pan Hopkins. Kázal jsem ráno a večer každou neděli, a on odpoledne.
Slovo mělo okamžitý účinek. První nebo druhou neděli večer, kdy jsem kázal, jsem viděl, že se



slovo ujímá tak silně, že jsem na závěr vyzval ty, kteří byli rozhodnuti, aby přišli dopředu, veřejně
se zřekli svých hříchů a odevzdali se Kristu. K mému velkému překvapení a k velkému překvapení
pastora a mnoha dalších členů církve, první člověk, kterého jsem si všiml, že přišel dopředu, byl
muž, který vedl opozici proti předchozímu probuzení a měl větší vliv na lidi než kdokoli jiný. Přišel
okamžitě, následován velkým počtem osob, které podepsaly žádost; události toho večera vyvolaly
všeobecný zájem v celém městě.
O panu Clarym jsem mluvil jako o modlitebníkovi, který byl v Rochesteru. Měl bratra, lékaře, který
žil v Auburnu. Myslím, že to bylo druhou neděli, co jsem byl v Auburnu, kdy jsem ve shromáždění
pozoroval vážnou tvář pana Claryho. Vypadal, jako by byl stísněný mučivou modlitbou. Jelikož
jsem ho dobře znal a věděl jsem, jak velký Boží dar na něm spočíval, duch modlitby, byl jsem velmi
rád,  když jsem ho tam viděl.  Seděl  v lavici  se svým bratrem, doktorem, který byl  také členem
církve,  ale,  jak  se  domnívám,  neznal  z vlastní  zkušenosti  nic  o velké  moci  svého bratra  Abela
u Boha.
O přestávce, jakmile jsem sestoupil  z kazatelny,  se pan Clary se svým bratrem se mnou setkali
u schodů na kazatelnu. Doktor mě pozval, abych šel s ním domů strávit přestávku a občerstvit se.
Učinil jsem tak.
Po příjezdu do jeho domu jsme byli brzy pozváni ke stolu. Shromáždili jsme se kolem stolu, doktor
Clary se obrátil ke svému bratrovi a řekl: „Bratře Abele, požádáš o požehnání?“ Bratr Abel sklonil
hlavu a začal slyšitelně prosit o požehnání. Pronesl jen jednu nebo dvě věty, když se náhle zlomil,
odstoupil  od  stolu  a utekl  do  své  komnaty.  Doktor  se  domníval,  že  náhle  onemocněl,  vstal
a následoval ho. Za několik okamžiků sešel dolů a řekl: „Pane Finney, bratr Abel vás chce vidět.“
„Co mu je?“ zeptal jsem se. Řekl: „Nevím, ale on říká, že vy to víte. Zdá se, že je ve velkém
rozrušení,  ale  myslím,  že je to  stavem jeho mysli.“  Hned jsem to pochopil  a šel  jsem do jeho
pokoje. Ležel na posteli a sténal, Duch se přimlouval se za něj a v něm s nevýslovným sténáním.
Sotva jsem vstoupil do pokoje, vydal ze sebe: „Modli se, bratře Finney.“ Poklekl jsem a pomáhal
jsem mu v modlitbě za obrácení hříšníků. Pokračoval jsem v modlitbě, až jeho úzkost pominula,
a pak jsem se vrátil k jídelnímu stolu.
Pochopil jsem, že to byl hlas Boží. Viděl jsem, že duch modlitby byl na něm, cítil jsem jeho vliv na
sebe a považoval jsem za zajištěné, že dílo bude mocně pokračovat. A tak se také stalo. Věřím, ale
nejsem si zcela jistý, že každý z těch mužů, kteří podepsali onu žádost a jejichž jména vytvářela
dlouhý seznam, se během tohoto probuzení obrátil. Několik let poté mi Dr. S--- z Auburnu napsal,
zda se ten papír zachoval, a chtěl se ujistit, zda každý z mužů, kteří podepsali tento dokument, byl
v té  době obrácen.  Ten papír  se ztratil,  a ačkoli  se pravděpodobně nachází mezi mými četnými
doklady a dopisy a může se někdy najít, nemohl jsem mu v té době na jeho dotaz odpovědět.
Zůstal jsem tehdy v Auburnu šest týdnů a kázal jsem, jak jsem již řekl, dvakrát v neděli a dvakrát
během týdne a všechny ostatní dny jsem nechal práci na starost pastorovi a členům církve. Zde,
stejně  jako v Rochesteru,  byla  jen  malá  nebo  žádná  otevřená  opozice.  Duchovní  a křesťané  se
chopili práce a každý, kdo měl chuť pracovat, našel dostatek práce a ta se dařila.
Pastor mi později řekl, že zjistil, že za šest týdnů, které jsem tam strávil, bylo obráceno pět set duší.
Prostředky,  které  byly použité,  byly stejné jako v Rochesteru.  Zdálo se,  že toto probuzení bylo
jenom vlnou  Boží  moci,  která  zasáhla  Auburn  z centra  ve  městě  Rochesteru,  odkud se  takový
mocný vliv šířil po celé zemi.
Ke  konci  mého  působení  dorazil  posel  z Buffala  s vážnou  žádostí,  abych  toto  město  navštívil.
Probuzení  v Rochesteru  a v Auburnu,  stejně  jako ve  všech ostatních  místech v okolí,  připravila
cestu také v Buffalu. V Buffalu, jak mě posel informoval, dílo už začalo a několik duší se nadějně
obrátilo,  ale  cítili,  že  je  třeba  použít  další  prostředky,  a tak  velmi  na  mě  naléhali,  že  jsem se
z Auburnu vrátil  přes  Rochester  do  Buffala.  Strávil  jsem tam jen  asi  měsíc,  během kterého se
obrátilo velké množství lidí.
Práce v Buffalu, stejně jako v Auburnu a Rochesteru, se velmi dobře dařila zvláště mezi vlivnějšími
vrstvami. Reverend Dr. Lord, tehdy právník, se obrátil v té době a také pan H---, otec reverenda Dr.
H--- z Buffala. S jeho obrácením bylo spojeno mnoho okolností, na které nikdy nezapomenu. Byl to
jeden z nejbohatších a nejvlivnějších  mužů v Buffalu,  člověk navenek dobrých mravů,  čestného



charakteru a vysokého občanského postavení, ale byl to zatvrzelý hříšník. Jeho žena byla křesťanka
a dlouho se za něj modlila a doufala v jeho obrácení. Když jsem tam však začal kázat a trval na tom,
že hříšníkovo „nemohu“ je jeho „nechci“, že obtíž, kterou je třeba překonat, je dobrovolná špatnost
hříšníků  a že  jsou  zcela  neochotní  stát  se  křesťany,  pan  H---  se  velmi  rozhodně vzbouřil  proti
takovému učení. Trval na tom, že v jeho případě je to nepravdivé, protože si byl vědom toho, že
chce být křesťanem, a že už dlouho je ochotný být křesťanem.
Jelikož mě jeho žena informovala o postoji, který zaujímal, nešetřil jsem ho a den co den jsem ho
lovil z jeho úkrytů, odpovídal jsem na všechny jeho námitky a čelil všem jeho výmluvám. Byl čím
dál tím víc vzrušený.
Byl to člověk silné vůle a prohlásil, že nechce a nebude věřit takovému učení. Tolik toho řekl proti
tomuto učení,  že kolem sebe strhl několik mužů, kteří mu byli nesympatičtí a neměl s nimi nic
společného, kromě jejich odporu k tomuto dílu. Neváhal jsem však na něj zatlačit v každém kázání,
v té či oné podobě na jeho neochotu stát se křesťanem.
Po svém obrácení mi řekl, že byl šokován a zahanben, když zjistil, že se za něj schovávali někteří
posměváčci. Jednoho večera seděl přímo přes uličku naproti známému posměváčkovi. Během mého
kázání se tento muž, který mu byl ve všech ohledech nesympatický, opakovaně na něho podíval,
usmál se a dával velmi zřetelně najevo, jak souhlasí s odporem pana H--- vůči probuzení. Řekl, že
když  to  zjistil,  jeho  srdce  se  naplnilo  rozhořčením a řekl  si:  „Nebudu  sympatizovat  s takovou
skupinou lidí; nebudu s nimi mít nic společného.“
Nicméně ještě téhož večera, na závěr svého kázání, jsem naléhal na svědomí hříšníků tak tvrdě a tak
důrazně jsem na ně apeloval, aby se vzdali svého dobrovolného odporu a přišli ke Kristu, že se
nemohl ovládnout. Jakmile shromáždění skončilo, zcela v rozporu s jeho zvyky, začal vzdorovat
a mluvit proti tomu, co bylo řečeno, dříve než vyšel z domu. Uličky byly plné a lidé se tlačili kolem
něj ze všech stran. Dokonce pronesl nějaký rouhavý výraz, jak mě informovala jeho žena, což ji
velmi znepokojilo, protože měla pocit,  že svým odporem velmi pravděpodobně zarmoutí Ducha
Božího a ztratí svou duši.
Tu noc nemohl usnout.  Jeho mysl byla natolik rozrušená, že vstal,  jakmile se trochu rozednilo,
opustil  svůj  dům  a vydal  se  na  značnou  vzdálenost  do  lesíka,  poblíž  místa,  kde  měl  nějaké
vodní dílo, kterému říkal „hydrauliky“. Tam v lesíku poklekl, aby se modlil. Říkal, že během noci
měl pocit, že musí jít pryč, aby byl sám a mohl mluvit nahlas a dát průchod svému hlasu a srdci,
protože byl  nesnesitelně  stísněn pocitem svých hříchů a tím,  že se  nutně  okamžitě  musí  smířit
s Bohem. Ale k jeho překvapení a ponížení, když poklekl a pokusil se modlit, zjistil, že jeho srdce
se modlit nechce. Neměl žádná slova, neměl žádné touhy, které by mohl vyjádřit slovy. Řekl, že se
mu zdálo, že jeho srdce je tvrdé jako mramor a že nemá ani nejmenší nábožný pocit. Klečel na
kolenou zklamaný a zmatený a zjistil, že když otevřel ústa, aby se modlil, neměl v sobě nic, co by
se dalo považovat za modlitbu a co by mohl upřímně vyslovit.
V tomto stavu ho napadlo, že by mohl odříkat modlitbu Páně. A tak začal: „Otče náš, jenž jsi na
nebesích.“ Jakmile ta slova vyslovil, byl usvědčen ze svého pokrytectví, když nazýval Boha svým
Otcem. Když přidal prosbu: „Posvěť se jméno tvé,“ řekl, že ho to téměř šokovalo. Viděl, že není
upřímný,  že  jeho  slova  vůbec  nevyjadřují  stav  jeho  mysli.  Nestál  o to,  aby  bylo  Boží  jméno
posvěceno. Pak pronesl další prosbu: „Přijď království tvé.“ Na to řekl, že se málem udusil. Viděl,
že nechce, aby přišlo Boží království, a že je to od něj pokrytecké, když to říká, a že to nemůže říkat
jako skutečné vyjádření upřímné touhy svého srdce. A pak přišla prosba „Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi“. Řekl, že se mu proti tomu zvedlo srdce a že to nemohl říct. Zde byl přiveden tváří
v tvář Boží vůli. Den co den mu bylo říkáno, že vzdoruje této vůli, že ji není ochoten přijmout, že
jeho dobrovolný odpor k Bohu, jeho zákonu a jeho vůli je tou jedinou překážkou na cestě k jeho
obrácení. Této myšlence vzdoroval a zoufale s ní bojoval. Ale tady na kolenou, s modlitbou Páně
v ústech,  byl postaven tváří  v tvář této otázce; a zcela jasně viděl,  že to, co mu bylo řečeno, je
pravda: že si nepřeje, aby se stala Boží vůle, a že sám ji nečiní, protože nechce.
Zde byla celá otázka jeho vzpoury, co do její povahy a rozsahu, před něj postavena tak důrazně, že
viděl, že ho to bude stát velké úsilí vzdát se dobrovolného odporu proti Bohu. A pak sebral všechnu
sílu své vůle a hlasitě zvolal: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ Řekl, že si byl dokonale



vědom, že jeho vůle se shoduje s jeho slovy; že přijímá Boží vůli, a to celou Boží vůli; že se plně
poddává Bohu a přijímá Krista tak, jak mu byl nabídnut v evangeliu. Vzdal se svých hříchů a přijal
Boží vůli jako univerzální pravidlo svého života. Jazyk jeho srdce zněl: „Pane, učiň se mnou, jak se
ti zdá dobré. Ať se stane tvá vůle se mnou i se všemi tvory na zemi, jak se děje v nebi.“ Řekl, že se
modlil svobodně, jakmile se jeho vůle vzdala, a jeho srdce se vylilo jako povodeň. Jeho vzpoura
úplně přešla, jeho pocity se utišily do velkého klidu a zdálo se, že celou jeho duši naplňuje sladký
pokoj.
Vstal  z kolen,  odešel do svého domu a vyprávěl své ustarané ženě,  která se za něj  tak vroucně
modlila, co Pán udělal pro jeho duši. Vyznal, že se ve svém odporu mýlil a že byl zcela oklamán,
pokud jde o jeho ochotu stát se křesťanem. Od té doby se stal horlivým pracovníkem na podporu
Božího díla. Jeho další život svědčil o skutečnosti této změny; žil a zemřel jako užitečný křesťan.
Z Buffala jsem se vydal, myslím, že v červnu, ke svému tchánovi do Whitestownu. Část léta jsem
strávil cestováním za odpočinkem a za obnovou svého zdraví a sil. Začátkem podzimu 1831 jsem
přijal  pozvání,  abych  uspořádal,  čemu  se  tehdy  říkalo  „prodloužené  shromáždění“,  sérii
shromáždění v Providence. Pracoval jsem převážně v církvi, jejímž pastorem byl v té době reverend
Dr. Wilson. Myslím, že jsem tam zůstal asi tři týdny, pořádal jsem shromáždění každý večer a v
neděli jsem kázal třikrát. Pán vylil hned svého Ducha na lidi a dílo milosti začalo a pokračovalo
velmi zajímavým způsobem. Můj pobyt byl však příliš krátký na to, aby se na tomto místě podařilo
zajistit tak všeobecné dílo milosti, jaké se tam odehrálo později v roce 1842, kdy jsem tam strávil
asi dva měsíce; podrobnosti o tom budu vyprávět v patřičné souvislosti.
V té době došlo k mnoha zajímavým konverzím; obrátilo se několik mužů, kteří měli od té doby až
do  dnešních  dnů  v tomto  městě  vedoucí  křesťanský  vliv.  To  se  týkalo  i žen;  došlo  mezi  nimi
k mnoha velmi  zajímavým případům obrácení.  Vzpomínám si  velmi zřetelně na obrácení  jedné
mladé dámy,  o kterém budu stručně vyprávět.  V neděli  jsem ve shromáždění  zpozoroval  velmi
krásnou mladou ženu, která seděla v lavici s mladým mužem, o kterém jsem se později dozvěděl, že
je to její bratr. Měla velmi intelektuální a velmi vážný pohled a zdálo se, že naslouchá každému
mému slovu, které jsem řekl, s maximální pozorností a vážností.
Byl jsem hostem pana Josiaha Chapina a když jsem s ním odcházel z kostela do jeho domu, všiml
jsem si,  že tito mladí sourozenci jdou nahoru stejnou ulicí.  Ukázal jsem na ně panu Chapinovi
a zeptal se ho, kdo to je. Sdělil mi, že jsou to pan a slečna A---, bratr a sestra, a poznamenal, že ona
je  považována  za  nejkrásnější  dívku  v Providence.  Zeptal  jsem  se  ho,  zda  je  vyznávající
křesťankou, a on řekl, že ne. Řekl jsem mu, že si myslím, že na ni kázání hluboce zapůsobilo,
a zeptal  jsem se  ho,  zda  si  nemyslí,  že  by  bylo  dobré,  abych  ji  navštívil.  Vyjádřil  se  k tomu
odmítavě a myslel si, že by to byla ztráta času a že by mě asi nepřijala srdečně. Myslel si, že je
natolik obklopená rozmazlováním a lichocením, že nejspíš jen velmi málo vážně přemýšlela o spáse
své duše. Ale mýlil se a já jsem měl pravdu, když jsem se domníval, že Duch Páně s ní bojuje.
Nezavolal jsem jí, ale několik dní poté mě navštívila ona. Poznal jsem ji hned a zeptal jsem se jí na
stav její duše. Byla velmi důkladně probuzená, ale její skutečné usvědčení z hříchu nebylo zralé do
takového stavu, jaký jsem si přál vidět a o kterém jsem si myslel, že je nutný, aby mohla skutečně
rozumně přijmout Kristovu spravedlnost. Proto jsem strávil hodinu nebo dvě, takže její návštěva
se značně protáhla, abych jí ukázal zkaženost jejího srdce. Zpočátku se mým zkoumavým otázkám
bránila. Ale zdálo se, že její usvědčení v průběhu rozhovoru dozrává a stávala se stále více a více
vážnější.
Když jsem jí řekl, co jsem považoval za nezbytné, abych zajistil zralé a důkladné usvědčení, pod
vlivem Ducha Božího, vstala se zjevným pocitem nespokojenosti a odešla. Byl jsem si jistý, že se
Duch Boží jejího případu zmocnil tak důkladně, že to, co jsem jí řekl, nebude otřeseno, ale naopak,
že to vypůsobí usvědčení, které jsem se snažil vyvolat.
Dva nebo tři dny poté mě znovu navštívila. Okamžitě jsem viděl, že je v duchu velmi sklíčená.
Jakmile vešla dovnitř, posadila se a otevřela mi své srdce. S maximální upřímností mi řekla: „Pane
Finney, když jsem tu byla minule, myslela jsem si, že vaše otázky a zacházení se mnou byly dost
přísné. Ale vidím, že jsem taková, jak jste mi ukázal. Vskutku, nebýt mé pýchy a úcty k mé pověsti,
byla bych tak hříšnou dívkou, jaké v Providence jsou. Vidím to jasně, že mě v životě brzdila pýcha



a ohled  na  mou  pověst,  a ne  úcta  k Bohu,  jeho  zákonu  nebo  evangeliu.  Vidím,  že  Bůh  použil
mou  pýchu  a ctižádostivost,  aby  mě  zdržel  od  hanebných  činů.  Nechala  jsem se  rozmazlovat
a lichotit  si  a zachovávala  jsem  si  důstojnost  a udržovala  si  svou  pověst  z čistě  sobeckých
pohnutek.“  
Pokračovala spontánně, vyznávala se a ukázala, že její usvědčení bylo důkladné a trvalé. Nezdálo
se, že by byla rozrušená, byla klidná a v nejvyšší míře racionální ve všem, co říkala. Bylo však
zřejmé,  že  má  vroucí  povahu  a silnou  vůli  a neobyčejně  vyrovnaný  a kultivovaný  intelekt.
Poté, co jsem s ní nějakou dobu hovořil a dal jsem jí instrukce tak důkladné, jak jsem jen mohl,
sklonili jsme se před Pánem v modlitbě a ona se bezvýhradně odevzdala Kristu. Byla v té chvíli  
v takovém stavu mysli, že se zdálo, že je pro ni snadné zříci se světa. Vždy byla velmi zajímavou
křesťankou. Nemnoho let po svém obrácení se provdala za zámožného muže z města New Yorku.
Několik  let  jsem  s ní  nevedl  přímou  korespondenci.  Její  manžel  ji  vzal  do  takových  kruhů
společnosti,  se  kterými  jsem neměl  žádné  zvláštní  vztahy,  a až  do  jeho  smrti  jsem vztah  s ní
neobnovil. Poté jsem s ní vedl mnoho křesťanské korespondence a nikdy jsem se nepřestal zajímat
o její náboženský život. Zmiňuji tento případ, protože jsem ho vždy považoval za úžasný triumf
Boží milosti nad okouzlením světem. Boží milost byla pro svět příliš silná, a to i v případě, jako byl
tento, kdy ji obklopovala všechna kouzla světa. 
Zatímco  jsem byl  v Providence,  otázka  mého  pozvání  do  Bostonu  byla  nastolena  duchovními
a diakony z několika kongregačních sborů v tomto městě. Sám jsem o tom nevěděl, ale Dr. Wisner,
tehdejší pastor církve Old South, přišel do Providence a účastnil se našich setkání. Později jsem se
dozvěděl, že byl vyslán „aby prozkoumal zemi a přinesl o tom zprávu“. Měl jsem s ním několik
rozhovorů a projevil téměř nadšený zájem o to, co v Providence viděl a slyšel. V době, kdy tam byl,
došlo k několika velmi pozoruhodným obrácením.
Práce v Providence se obzvláště vyznačovala hlubokým zpytováním vyznavačů náboženství. Staré
naděje byly strašlivě otřeseny a mezi suchými kostmi v různých církvích došlo k velkému otřesu.
Při jedné příležitosti byl diakon jedné z církví vyzpytován tak strašlivě, že mi řekl, když jsem vyšel
z kazatelny: „Pane Finney, nevěřím tomu, že v Providence je deset skutečných křesťanů. Všichni se
mýlíme, byli jsme oklamáni.“ Dr. Wisner byl, jak se domnívám, důkladně přesvědčen, že dílo bylo
opravdové  a rozsáhlé,  a že  nic  nenasvědčovalo  vlivům nebo výsledkům,  kterých  by bylo  třeba
litovat.
Poté, co se Dr. Wisner vrátil do Bostonu, jsem brzy obdržel žádost od kongregačních duchovních
a církví,  abych se vydal  do tohoto města  pracovat.  Dr.  Lyman Beecher  byl  v té  době pastorem
církve  na  Bowdoin  Street;  jeho  syn  Edward  Beecher  pracoval  v Park  Street;  pan  Green  byl
pastorem církve na Essex Street, ale odjel do Evropy kvůli svému zdraví a tato církev byla v té době
bez stálého zaopatření. Dr. Fay byl pastorem kongregačního sboru v Charlestownu a Dr. Jenks byl
pastorem  kongregačního  sboru  v Green  Street.  Nevzpomínám  si,  kdo  byl  v té  době  pastorem
ostatních sborů.
Svou práci jsem začal tím, že jsem kázal v různých kostelech v neděli a ve všední dny večer jsem
kázal v Park Street. Brzy jsem viděl, že Boží slovo začíná působit a že zájem o něj roste den ode
dne. Všiml jsem si však také, že je třeba, aby bylo velké zpytování mezi vyznavači křesťanství.
Neviděl jsem mezi nimi nic podobného duchu modlitby, který panoval v církvi při probuzení na
západě a v New Yorku. Zdálo se, že u nich převládá zvláštní typ náboženství, který neprojevoval
takovou svobodu a sílu víry, kterou jsem měl ve zvyku vídat v New Yorku.
Začal jsem proto kázat křesťanům několik zpytavých kázání. V neděli jsem vyhlásil, že budu v Park
Street určitý večer v týdnu kázat sérii kázání pro křesťany. Brzy jsem však zjistil, že taková kázání
nejsou pro křesťany v Bostonu vůbec příjemná.  To bylo něco,  s čím jsem se v minulosti  nikdy
nesetkal.  Návštěvnost  na  Park  Street  byla  stále  menší  a menší,  zejména  v ty  večery,  kdy jsem
kázal  vyznavačům  křesťanství.  To  pro  mě  bylo  nové.  Nikdy  předtím  jsem  neviděl,  že  by  se
vyznavači  křesťanství  stáhli  do  ústraní  před  zpytavými  kázáními,  jako  se  to  stalo  v té  době
v Bostonu. Slyšel jsem znovu a znovu o řečech, jako jsou tyto: „Co by řekli unitáři, jestliže takové
věci jsou pravda o nás, kteří jsme ortodoxní?“ „Pokud nám pan Finney bude kázat tímto způsobem,
unitáři  nad  námi  zvítězí  a přinejmenším řeknou,  že  ortodoxní  nejsou  o nic  lepší  křesťané  než



unitáři.“ Bylo zřejmé, že se jim poněkud nelíbí má přímost a že má zpytavá kázání mnohé udivují
a dokonce  urážejí.  Jak  však  práce  pokračovala,  tento  stav  věcí  se  hodně změnil  a po  několika
týdnech začali zpytavá kázání poslouchat a oceňovat je.
Stejně jako všude jinde jsem i v Bostonu zjistil, že existuje způsob, jak jednat s hledajícími hříšníky,
se kterým bylo pro mě obtížné se vyrovnat. Občas jsem pořádal setkání pro hledající s doktorem
Beecherem v suterénu jeho kostela. Jednoho večera, kdy se sešlo velké množství lidí a bylo cítit
atmosféru velkého zpytování a vážnosti mezi hledajícími, jsem na závěr, jak jsem měl ve zvyku,
pronesl řeč, v níž jsem se jim snažil  přesně ukázat,  co od nich Pán požaduje. Mým cílem bylo
přivést je k tomu, aby se zřekli všeho i sebe samých a odevzdali sebe a všechno, co mají, Kristu.
Snažil  jsem se jim ukázat,  že jim nic nepatří,  ale že byli  koupeni za cenu, a vysvětlit,  v jakém
smyslu  se  očekává,  že  se  vzdají  všeho,  co  mají,  a vše  odevzdají  Kristu  jako náležející  jemu.  
Vysvětlil jsem jim to, jak nejjasněji jsem mohl, a zdálo se, že dojem na hledající byl velmi hluboký.
Chtěl jsem je vyzvat, aby poklekli, zatímco my je budeme předkládat Bohu v modlitbě, když vtom
Dr. Beecher vstal a řekl jim: „Nemusíte se bát odevzdat všechno Kristu, svůj majetek a všechno,
protože on vám to vrátí.“ Vůbec se nezabýval tím, v jakém smyslu se mají vzdát svého majetku, a v
jakém smyslu Pán dovolí, aby si jej ponechali, prostě je nabádal, aby se nebáli vzdát se všeho, jak
byli  vyzváni,  protože Pán jim to vrátí.  Viděl jsem, že vytváří  falešný dojem, a byl  jsem z toho
zoufalý.  Jeho mluva byla vypočítána tak,  aby udělal  dojem, který byl  přímým opakem pravdy.
Poté, co skončil své poznámky, jsem je co nejmoudřeji a nejopatrněji, jak jsem mohl, vedl, aby
pochopili, že ve smyslu, v jakém od nich Bůh požaduje, aby se vzdali svých majetků, jim je nikdy
nevrátí,  a oni  si  nesmějí  připouštět  takovou  myšlenku.  Snažil  jsem  se  to  říkat  tak,  aby  to
nevypadalo,  že Dr. Beecherovi odporuji,  ale přitom abych důkladně napravil  dojem, který jsem
viděl,  že  vyvolal.  Řekl  jsem jim,  že  Pán  po  nich  nevyžaduje,  aby se  vzdali  veškerého  svého
majetku,  aby  opustili  své  obchody,  domy  a hmotné  statky,  a nikdy  se  k nim  už  nevrátili,  ale
požaduje, aby se vzdali jejich vlastnictví, aby pochopili a uvědomili si, že tyto věci nejsou jejich,
ale Páně, že jeho nárok je absolutní, že jemu patří oni sami i všechno ostatní a jeho právo je nad
právem každé jiné bytosti  ve vesmíru; že od nich požaduje, aby používali sami sebe a všechno
ostatní jako patřící jemu a aby si nikdy nemysleli, že mají právo využívat svůj čas, svou sílu, svoje
zdroje, svůj vliv nebo cokoli jiného, co mají, jako by to bylo jejich, a ne v Pánovo. Dr. Beecher
proti tomu, co jsem řekl, nic nenamítal, ani tehdy, ani potom, pokud vím, a není pravděpodobné, že
by zamýšlel něco, co by bylo v rozporu s tím, co jsem řekl. Přesto byl jeho jazyk vypočítán tak, aby
vznikl dojem, že Bůh jim vrátí jejich majetek v tom smyslu, v jakém se ho vzdali a odevzdali mu
ho.
Členové bostonských ortodoxních církví v této době, jak věřím, všeobecně přijali  mé učení bez
pochybností. Vím, že u Dr. Beechera to tak bylo; řekl mi totiž, že nikdy neviděl člověka, s jehož
teologickými názory tak zcela souhlasil,  jako s mými.  Byl  tu ale jeden bod mé ortodoxie,  vůči
kterému mnozí z nich v té době měli námitky. Byl tam jistý pan Rand, který v té době vydával
v Bostonu periodikum a napsal závažný článek proti mým názorům na téma Božího působení při
znovuzrození.
Kázal  jsem,  že  božské  působení  spočívalo  v učení  a přesvědčování,  že  šlo  o morální  vliv,  a ne
fyzický. Prezident Edwards zastával opačný názor a Mr. Rand zastával stejný názor jako prezident
Edwards,  že  božské  působení  vykonávané  při  znovuzrození  je  fyzické;  že  způsobuje  změnu
přirozenosti, místo změny dobrovolného postoje a preferencí duše. Pan Rand považoval mé názory
na toto téma za zcela nesprávné. Byly tu i další body učení, nad nimiž se kriticky pozastavil, jako
například  mé  názory  na  dobrovolnost  morální  zkaženosti  a aktivitu  hříšníka  při  znovuzrození.
Dr. Wisner napsal odpověď a ospravedlnil mé názory, s výjimkou těch, které jsem zastával ohledně
přesvědčujícího nebo morálního vlivu Svatého ducha. Nebyl tehdy připraven zaujmout stanovisko
proti prezidentovi Edwardsovi a obecnému ortodoxnímu názoru Nové Anglie, že Duch svatý působí
na člověka ne fyzicky, ale pouze morálně. Dr. Woods z Andoveru také publikoval článek v jednom
z periodik  pod  názvem:  „Duch  svatý  je  původcem  znovuzrození“.  Takový  byl,  myslím,  titul.
Každopádně jeho záměrem bylo dokázat,  že znovuzrození je Božím dílem. Citoval samozřejmě
taková Písma, která mluví o Božím působení při proměně srdce.



Na to jsem písemně neodpověděl, ale ve svém kázání jsem řekl, že to je jen poloviční pravda; že
Bible stejně jasně tvrdí, že znovuzrození je dílem člověka, a citoval jsem pasáže, které to potvrzují.
Pavel řekl jedné církvi, že je zplodil, tj. znovuzrodil, neboť je zde použito stejné slovo jako v jiných
pasážích,  kde  se  znovuzrození  přisuzuje  Bohu.  Je  tedy  snadné  ukázat,  že  Bůh  má  podíl  na
znovuzrození a že jeho podíl spočívá v učení nebo přesvědčování. Je také snadné ukázat, že člověk
má podíl, že skutky pokání, víry a lásky jsou jeho vlastní; a že Duch ho přesvědčuje, aby vykonal
tyto skutky, tím, že mu předkládá pravdu. Protože pravda je nástrojem, Duch svatý musí být jedním
z činitelů; a kazatel nebo nějaký jiný člověk, inteligentní bytost, také spolupracuje na tomto díle.
V žádné  z diskusí,  které  jsme  vedli,  nebylo  nic  nekřesťanského,  pokud  si  vzpomínám,  co  by
zarmoutilo Ducha svatého nebo vyvolalo nějaké nevlídné pocity mezi bratry.
Poté, co jsem strávil několik týdnů kázáním v různých sborech, souhlasil jsem, že budu po nějakou
dobu pracovat v církvi pana Greena v Essex Street. Soustředil jsem se tedy na toto pole. Měli jsme
požehnané dílo milosti a velký počet lidí se obrátil v různých částech města.
Začal jsem být unavený, protože jsem pracoval asi deset let jako evangelista, aniž bych si za celou
tu dobu odpočinul více než několik dní nebo týdnů. Bratři duchovní byli opravdoví muži, chopili se
díla, jak nejlépe uměli, a pracovali věrně a účinně pro zajištění dobrých výsledků.
V té době již byla v New Yorku založena druhá svobodná církev. Církev pana Joela Parkera, první
svobodná církev, se rozrostla natolik, že založili druhý sbor. Kázal v něm reverend pan Barrows,
který byl v posledních letech profesorem v Andoveru. Někteří horliví bratři mi napsali z New Yorku
a navrhli mi pronájem divadla, kde by se mohl scházet sbor, pod podmínkou, že tam přijedu a budu
kázat. Navrhovali, že získají divadlo na Chathamově ulici, v srdci nejbezbožnější části New Yorku.
Vlastnili ho lidé, kteří byli velmi ochotni ho přeměnit na kostel. V té době jsme měli tři děti a já
jsem si nemohl dobře dovolit vzít svou rodinu s sebou, když jsem pracoval jako evangelista. Také
moje síla byla do značné míry vyčerpaná. Když jsem se modlil a přemýšlel o této záležitosti, dospěl
jsem k závěru,  že přijmu výzvu od Druhé svobodné církve a budu alespoň nějaký čas pracovat
v New Yorku.

KAPITOLA XXIII.
PRÁCE V NEW YORK CITY V ROCE 1832 A DÁLE

Pan  Lewis  Tappan  si  spolu  s dalšími  křesťanskými  bratry  pronajal  divadlo  na  Chatham Street
a vybavili  je  pro  scházení  církve  a jako  vhodné  místo  pro  různé  dobročinné  spolky,  aby  zde
pořádaly svá výroční setkání. Pozvali mě a já jsem přijal službu pastora ve Druhém svobodném
presbyteriánském sboru. V dubnu 1832 jsem opustil Boston a začal jsem pracovat v tomto divadle.
Duch Páně byl okamžitě vylit na nás a onoho jara a léta jsme prožili rozsáhlé probuzení. V polovině
léta se v New Yorku poprvé objevila cholera. Nastala velká panika a mnoho křesťanů uprchlo na
venkov. Toho léta byla cholera ve městě velmi silná, více než kdykoli předtím, a obzvláště smrtelná
byla v části města, kde jsem bydlel. Vzpomínám si, že jsem od dveří našeho domu napočítal pět
pohřebních vozů, přistavených najednou u dveří různých domů, které byly v dohledu. Zůstal jsem
v New Yorku až do konce léta, protože jsem nechtěl opustit město, když byla úmrtnost tak velká.
Ale zjistil jsem, že mi to podkopává zdraví, a koncem léta jsem odjel na dva nebo tři týdny na
venkov. Po návratu jsem byl dosazen jako pastor církve. Během úvodních bohoslužeb jsem pocítil
nemoc a brzy poté, co jsem se vrátil domů, bylo zřejmé, že mě zachvátila cholera. Jeden muž ve
vedlejším  domě  onemocněl  zhruba  ve  stejnou  dobu,  a do  rána  zemřel.  Prostředky,  které  byly
použity k mému uzdravení,  způsobily mému organismu strašný šok, ze kterého jsem se dlouho
vzpamatovával.
Na jaře  jsem však byl  opět  schopen kázat.  Pozval  jsem dva bratry duchovní,  aby mi  pomohli
uspořádat sérii shromáždění. Kázali jsme střídavě dva nebo tři týdny, ale dosáhli jsme jen velmi
málo. Viděl jsem, že to není způsob, jak tam podpořit probuzení, a shromáždění v této podobě jsem
ukončil.
Následující neděli jsem oznámil, že budu kázat každý večer v průběhu týdne a probuzení okamžitě



začalo a stalo se velmi mocným. Pokračoval jsem v kázání dvacet večerů po sobě, kromě kázání
v neděli. Mé zdraví ještě nebylo pevné a po dvaceti večerech jsem tuto formu své práce přerušil.
Konvertitů, o kterých jsme věděli, bylo pět set a naše církev se stala tak velkou, že jsme velmi brzy
vyslali  kolonii,  aby založila  další  církev.  Budovu vhodnou pro ten účel  jsme postavili  na rohu
Madison a Catharine Street.
Práce pokračovala velmi zajímavým způsobem. Setkání pro hledající jsme pořádali jednou nebo
dvakrát týdně, někdy i častěji, a každý týden bylo zaznamenáno velké množství obrácení. Církev
tvořili  modlící  se  a pracující  lidé.  Byli  pevně sjednoceni,  dobře  vycvičeni  v práci  pro obrácení
hříšníků  a byli  velmi  oddanou  a účinnou  Kristovou  církví.  Vycházeli  k silnicím  a ohradám
a přiváděli lidi, aby si vyslechli kázání, kdykoli k tomu byli vyzváni. Do této práce se pouštěli muži
i ženy. Když jsme chtěli oznámit nějaké mimořádné shromáždění, členové církve roznášeli malé
lístečky, na kterých byla vytištěna pozvánka k účasti na bohoslužbách, od domu k domu, všemi
směry,  zvláště v té části  města,  kde se nachází kaple na Chatham Street.  Díky roznášení těchto
lístků a ústním pozváním byla naše budova zaplněna každý večer v týdnu. Naše dámy se nebály jít
a shromáždit  lidi  ze všech společenských vrstev v okolí.  Bylo to něco nového, když se v tomto
divadle konaly bohoslužby, místo takových scén, jaké se tam odehrávaly dříve.
Byly tam tři místnosti, spojené s přední částí divadla, dlouhé, velké místnosti, které byly zařízeny
pro modlitební shromáždění a pro vyučování. Tyto místnosti se dříve používaly k velmi odlišným
účelům, zatímco hlavní budova sloužila jako divadlo. Když však byly vybaveny pro naše potřeby,
byly nesmírně pohodlné. Byla zde tři patra galerií a tyto místnosti byly s galeriemi propojeny, jedna
nad druhou.
Dal jsem členům mé církve pokyny, aby se rozptýlili po celé budově, měli oči otevřené a všímali si
těch,  kteří  byli  kázáním  vážně  zasaženi  a pokud  to  bude  možné,  aby  je  po  kázání  zdrželi
k rozhovoru  a modlitbě.  Jednali  věrně  podle  toho,  jak  byli  naučeni,  a na  každém shromáždění
hledali,  na  koho  Boží  slovo  působí.  Měli  dostatek  víry,  aby  se  zbavili  svých  obav  a mluvili
s každým, u koho viděli, že ho slovo zasáhlo. Tímto způsobem bylo dosaženo obrácení mnoha duší.
Zvali  je  do  těchto  místností,  kde  jsme  s nimi  mohli  rozmlouvat  a modlit  se,  a tak  shromáždit
výsledky každého kázání.
Případ,  na  který  si  v tuto  chvíli  vzpomínám,  ilustruje  způsob,  jakým členové  pracovali.  Firma
Naylor  a spol.,  která  byla  v té  době  velkým  výrobcem  příborů  v anglickém  Sheffieldu,  měla
pobočku v New Yorku a společníka jménem H---. Pan H--- byl světský muž, který hodně cestoval
a pobýval v několika hlavních evropských městech. Jeden z úředníků toho podniku přišel na naše
shromáždění, obrátil se a měl velkou starost o obrácení pana H---. Ten mladý muž nějakou dobu
váhal,  zda ho má pozvat,  aby navštívil  naše shromáždění,  ale nakonec se k tomu odhodlal.  Na
základě jeho snažné prosby přišel pan H--- jednoho večera na shromáždění. Shodou okolností usedl
poblíž široké uličky naproti místu, kde seděl pan Tappan. Pan Tappan si všiml, že během kázání
projevoval výrazné emoce a chvílemi vypadal neklidně, jako by chtěl odejít. Pan H--- mi později
přiznal, že byl několikrát na odchodu, protože ho kázání natolik zasáhlo. Zůstal však, dokud nebylo
proneseno  požehnání.  Pan  Tappan  ho  pozorně  sledoval  a jakmile  bylo  požehnání  proneseno,
představil se jako pan Tappan, společník firmy Arthur Tappan a spol., kterou v New Yorku všichni
dobře znají. 
Slyšel  jsem, jak pan H---  sám s velkým dojetím vyprávěl  o této události.  Řekl,  že  pan Tappan
k němu přistoupil a jemně ho vzal za knoflík kabátu, velmi vlídně na něj promluvil a zeptal se ho,
jestli by nezůstal na modlitbu a rozhovor. Pokusil se omluvit a odejít, ale pan Tappan se choval tak
gentlemansky a laskavě, že odejít nedokázal. Byl neodbytný, a jak to pan H--- popsal, „pevně se
držel mého knoflíku, takže jedna unce váhy mého knoflíku byla prostředkem k záchraně mé duše.“
Lidé odešli a pan H--- se nechal přemluvit,  stejně jako i další,  aby zůstal.  Jak jsme byli zvyklí,
důkladně  jsme  si  popovídali  a pan  H---  byl  tehdy,  nebo  velmi  brzy  poté,  nadějně  obrácen.
Když jsem poprvé přišel do církve na Chatham Street, oznámil jsem bratrům, že si nepřeji, aby se
dům zaplnil křesťany z jiných církví, protože mým cílem bylo shromáždit lidi ze světa. Chtěl jsem
dosáhnout obrácení bezbožných, a to v co největší možné míře. Proto jsme se věnovali práci pro
tuto skupinu lidí a s Božím požehnáním jsme měli dobrý úspěch. Obrácení se množila a naše církev



se brzy rozrostla natolik, že jsme mohli vyslat kolonii. Když jsem opouštěl New York, měli jsme,
myslím,  sedm  svobodných  sborů,  jejichž  členové  se  ze  všech  sil  snažili  zajistit  spásu  duší.
Prostředky se získávaly převážně sbírkami, které se vybíraly od neděle do neděle. Pokud se někdy
v pokladně objevil  nedostatek,  bylo  několik  majetných bratří,  kteří  ji  ihned doplnili  z vlastních
peněženek, takže jsme nikdy neměli ani ty nejmenší potíže s uspokojením finančních potřeb.
Nikdy jsem nepoznal  harmoničtější,  více  se  modlící  a výkonnější  lidi,  než  byli  členové  těchto
svobodných církví.  Nepatřili  mezi  bohaté,  ačkoli  k nim patřilo  několik zámožných lidí.  Obecně
byli shromážděni ze středních a nižších vrstev lidu. To bylo, čeho jsme se snažili dosáhnout, kázat
evangelium zejména chudým.
Když jsem poprvé přijel do New Yorku, rozhodl jsem se zabývat otázkou otroctví a velmi jsem se
snažil pro to vzbudit pozornost veřejnosti. Nevěnoval jsem se však tomu natolik, že by se to stalo
mojí zálibou, nebo že bych odváděl pozornost lidí od práce na obrácení duší. Nicméně v modlitbách
a kázáních jsem se tak často zmiňoval otroctví a odsuzoval je, že to mezi lidmi vyvolalo značné
rozrušení.
Když  jsem  pracoval  v církvi  na  Chatham  Street,  došlo  k několika  událostem,  spojených
s presbyteriem, které vedly k založení kongregační církve a k tomu, že jsem se stal jejím pastorem.
Přišel  k nám člen  z jednoho  starého  sboru;  brzy  jsme  se  dozvěděli,  že  než  přišel,  dopustil  se
přestupku, za který potřeboval být potrestán. Předpokládal jsem, že vzhledem k tomu, že nám byl
doporučen jako člen  jiné  církve  s dobrou pověstí,  a protože  se přestupku dopustil  předtím,  než
odešel z této církve, že je na nich, aby ho potrestali. Otázka byla předložena třetímu presbyteriu
v New Yorku, ke kterému jsem tehdy patřil, a to rozhodlo, že spadá pod naši jurisdikci a že přísluší
nám, abychom se případem zabývali a potrestali ho. To jsme také udělali.
Brzy však došlo k dalšímu případu, kdy přišla žena z jedné církve a připojila se k nám, a my jsme
zjistili,  že  se dopustila  přestupku,  předtím, než k nám přišla,  což si  vyžádalo kázeň.  V souladu
s rozhodnutím  presbyteria  v předchozím  případu  jsme  přistoupili  k disciplinárnímu  řízení
a vyloučili ji. Odvolala se proti rozhodnutí k presbyteriu, a to rozhodlo, že přestupek nebyl spáchán
pod  naší  jurisdikcí,  a rozhodli  způsobem  přímo  opačným,  než  bylo  jejich  dřívější  rozhodnutí.
Protestoval jsem a řekl jsem jim, že nevím, jak mám jednat; že oba případy byly naprosto podobné
a že jejich rozhodnutí v obou případech byla zcela neslučitelná a vzájemně protichůdná. Dr. Cox
odpověděl, že se nebudou řídit ani svým vlastním precedentem, ani žádným jiným precedentem,
a mluvil tak vřele a s takovou naléhavostí, že presbyterium s ním souhlasilo.
Brzy poté přišla na řadu otázka stavby stánku na Broadwayi. Muži, kteří jej postavili, a vedoucí
členové,  kteří  tvořili  tamní  církev,  ho  postavili  s tím,  že  pastorem  v něm  budu  já,  a založili
kongregační  církev.  Poté  jsem přijal  své  propuštění  z presbyteria  a stal  jsem se  pastorem této
kongregační církve.
Měl bych však říci, že v lednu 1834 jsem byl nucen odejít kvůli svému zdraví a vydal jsem se na
cestu po Středozemním moři, uprostřed zimy, na malé brize. Měli jsme velmi bouřlivou plavbu.
Moje  kajuta  byla  malá  a celkově  jsem  se  cítil  velmi  nepohodlně.  Plavba  mi  na  zdraví  příliš
nepřidala. Strávil jsem několik týdnů na Maltě a také na Sicílii. Byl jsem pryč asi šest měsíců. Po
návratu jsem zjistil,  že v New Yorku panuje velké vzrušení.  Členové mé církve spolu s dalšími
abolicionisty v New Yorku uspořádali 4. července shromáždění a mluvili na téma otrokářství. Dav
byl  rozrušen,  a to  byl  začátek  série  podobných  nepokojů,  které  se  rozšířily  do  mnoha  směrů,
kdykoli  a kdekoli  se  konalo  shromáždění  proti  otroctví  nebo  kde  se  ozval  hlas  proti  odporné
instituci otroctví.
Já jsem však pokračoval ve své práci na Chatham Street. Práce Boží ihned ožila a velmi zajímavě
pokračovala vpřed. Téměř na každém shromáždění bylo obráceno mnoho lidí.  Církev vzkvétala
a rozšiřovala svoji  práci a vliv  ve všech směrech,  dokud stánek na Broadwayi  nebyl  dokončen.
Plán interiéru této budovy byl můj vlastní. Všiml jsem si nedostatků kostelů, pokud jde o zvuk,
a byl  jsem si  jistý,  že  mohu  udělat  plán  kostela,  v němž bych mohl  snadno mluvit  k mnohem
většímu počtu lidí,  než v jakékoliv budově, kterou jsem kdy viděl. Radili jsme se s architektem
a dal jsem mu svůj plán. Namítal však, že by to bylo příliš složité, a obával se, že by to mohlo
poškodit  jeho pověst,  kdyby postavil  kostel  s takovým interiérem.  Řekl  jsem mu,  že  pokud ho



nepostaví  podle tohoto plánu,  není  tím člověkem, který by měl  řídit  jeho stavbu.  Nakonec byl
postaven podle mých představ; byl tím nejprostornějším a pro řeč nejvíc vhodným místem.
V této souvislosti musím vyprávět o vzniku listu New York Evangelist. Předtím, než jsem se poprvé
vypravil do New York City, list New York Observer, který byl v rukou pana Morseho, vstoupil do
polemiky, která vznikla v důsledku odporu pana Nettletona proti probuzením v centru státu New
York. Observer podpořil postoj pana Nettletona a odmítl publikovat cokoli z druhé strany. Články
pana Nettletona a jeho přátel pan Morse v Observeru publikoval, ale pokud na ně chtěl odpovědět
někdo  z příznivců  probuzení,  to  nezveřejnil.  Za  tohoto  stavu  věcí  neměli  naši  přátelé  žádný
prostředek, kterým by mohli komunikovat s veřejností a napravit mylné názory.
Soudce Jonas Platt z Nejvyššího soudu tehdy žil v New Yorku a byl mým přítelem. Jeho syn a dcera
byli  nadějně obráceni při probuzení v Utice. Příznivci probuzení vyvinuli  značné úsilí,  aby byli
v této debatě slyšeni, ale vše bylo marné. Soudce Platt jednoho dne našel na vnitřní straně obálky
jedné z jeho starých právnických knih přilepený dopis, který napsal jeden z pastorů z New Yorku
proti Whitefieldovi, v době, kdy byl v této zemi. Tento dopis newyorského pastora soudce Platta
zaujal,  protože  se  silně  podobal  odporu,  který  vedl  pan  Nettleton.  Poslal  dopis  do  New  York
Observeru a přál si, aby byl uveřejněn jako literární kuriozita, protože byl napsán téměř před sto
lety.  Pan  Morse  ho  odmítl  publikovat  a jako  důvod  uvedl,  že  by ho  lidé  mohli  vykládat  jako
zacílený na opozici pana Nettletona.
Nakonec se někteří z příznivců probuzení v New Yorku sešli a rozhodli se založit nový list, který by
se spravedlivě zabýval těmito otázkami. Pomáhal jsem jim s vydáváním prvního čísla, v němž jsem
vyzval duchovní a zástupce církve,  aby diskutovali  o několika otázkách z oblasti  teologie a také
o nejlepších prostředcích k podpoře náboženského probuzení. Prvním šéfredaktorem novin byl pan
Saxton,  mladý  muž,  který  dříve  hodně  spolupracoval  s panem Nettletonem,  ale  který  důrazně
nesouhlasil s jeho postojem, když se stavěl proti tomu, co tehdy nazýval „západní probuzení“. Tento
mladý muž působil jako šéfredaktor jeden rok a prokázal značnou schopnost diskutovat o mnoha
tématech, které byly navrženy k diskusi. Noviny změnily šéfredaktory snad dvakrát nebo třikrát
během tolika let; nakonec bylo toto místo nabídnuto reverendu Joshuovi Leavittovi, který je přijal.
Jak  všichni  vědí,  byl  velmi  schopným šéfredaktorem.  Noviny  byly  brzy  vydávány  ve  velkém
množství a osvědčily se jako médium, jehož prostřednictvím zastánci tehdejších probuzení mohli
sdělovat své myšlenky veřejnosti.
Mluvil jsem o stavbě stánku a o vzrušení, které panovalo v New Yorku ohledně otroctví. Když byl
stánek ve výstavbě, jeho stěny byly postaveny a střecha pokryta, mezi lidmi začala kolovat zvěst, že
se bude jednat o „promíšenou církev“, kde barevní a bílí lidé budou nuceni sedět promíšeně v celé
budově. V té době byl stav veřejného mínění v New Yorku takový, že tato zpráva vyvolala velké
rozrušení  a někdo budovu zapálil.  Hasiči  byli  v takovém rozpoložení,  že  odmítli  hasit  a nechali
vnitřek a střechu shořet.  Nicméně pánové,  kteří  se  zavázali  budovu postavit,  v tom pokračovali
a dokončili ji.
Protože vzrušení kolem tématu otroctví vzrostlo, pan Leavitt se postavil za věc otroků a obhajoval ji
v novinách New York Evangelist. Sledoval jsem tuto diskusi s velkou pozorností a obavami, a když
jsem se chystal odjet na cestu po moři, o níž jsem mluvil,  pana Leavitta jsem nabádal, aby byl
opatrný a nezacházel příliš daleko v diskusi o otázce otroctví, aby nezničil své noviny.
Při cestě domů byla moje mysli velmi obtížená otázkou probuzení. Obával jsem se, že budou upadat
po celé v zemi. Obával jsem se, že odpor, který proti nim povstal, zarmoutil Ducha svatého. Zdálo
se mi, že mé vlastní zdraví je hodně podlomené, a neznal jsem žádného jiného evangelistu, který by
se ujal této práce a pomáhal pastorům v díle probuzení. Tyto myšlenky mě trápily natolik, že jsem
jednoho dne zjistil, že se nemohu uklidnit. Moje duše byla v naprosté agónii. Téměř celý den jsem
strávil na modlitbách ve své kajutě, nebo jsem se procházel po palubě ve velkém utrpení, když jsem
viděl, jak se věci mají. Skutečně jsem se cítil zdrcen břemenem, které leželo na mé duši. Nebyl
nikdo, komu bych se mohl svěřit nebo říct jediné slovo.
Byl to duch modlitby, který na mě doléhal; měl jsem s ním mnoho osobních zkušeností, ale snad
nikdy předtím jsem ho nezakoušel v takové míře a po tak dlouhou dobu. Prosil  jsem Pána,  aby
pokračoval ve svém díle a postaral se o ně takovými prostředky, jak bude nezbytné. Byl dlouhý letní



den, na začátku července. Po dni nevýslovného zápasu a utrpení v mé duši se v noci tato záležitost
v mé mysli vyjasnila. Duch mě vedl k víře, že všechno dopadne dobře a že Bůh pro mě má ještě
dílo, které mám vykonat; že mohu být klidný; že Pán bude pokračovat ve svém díle a dá mi sílu,
abych  se  na  něm  podílel,  jak  si  přeje.  Ale  já  jsem  neměl  nejmenší  tušení,  jaký  směr  jeho
prozřetelnost určí.
Po příjezdu do New Yorku jsem zjistil, jak jsem již řekl, že davové vzrušení ohledně otroctví je
velmi silné. V New Yorku jsem zůstal jen jeden nebo dva dny a odjel jsem na venkov, kde moje
rodina trávila léto. Když jsem se na podzim vrátil do New Yorku, pan Leavitt mě navštívil a řekl mi:
„Bratře Finney, zničil jsem Evangelistu. Nebyl jsem tak obezřetný, jak jste mě varoval, příliš jsem
předběhl veřejné mínění a cítění  v této věci.  Našich předplatitelů prudce ubývá a my nebudeme
schopni  pokračovat  ve  vydávání  tohoto  listu  po  prvním lednu,  pokud  neuděláte  něco,  aby  se
novinám vrátila přízeň veřejnosti.“ Řekl jsem mu, že můj zdravotní stav je takový, že nevím, co
bych  mohl  udělat,  ale  že  se  za  to  budu  modlit.  Řekl,  že  kdybych  mohl  napsat  sérii  článků
o probuzeních, nepochyboval by o tom, že noviny okamžitě získají přízeň veřejnosti zpět. Poté, co
jsem  to  den  nebo  dva  rozvažoval,  navrhl  jsem,  že  budu  kázat  svým  lidem  o náboženských
probuzeních a on to může zveřejňovat v novinách.
Okamžitě se toho chytil. Řekl: „To je přesně ono.“ A v příštím čísle svých novin inzeroval sérii
přednášek. Mělo to kýžený účinek a brzy poté mi sdělil, že seznam předplatitelů se velmi rychle
rozrůstá. Roztáhl své dlouhé ruce a řekl: „Mám tolik nových předplatitelů každý den, že bych musel
mít  plnou  náruč  novin,  abych  každému  mohl  dát  jeden  výtisk.“  Předtím  mi  řekl,  že  počet
předplatitelů klesal o šedesát denně. Nyní však řekl, že se zvyšuje rychleji, než jakou rychlostí dřív
klesal.
Přednášky  jsem zahájil  okamžitě  a pokračoval  v nich  po  celou  zimu,  každý  týden  jsem  kázal
jednou. Pan Leavitt neuměl psát těsnopisem, ale seděl, dělal si poznámky a zkracoval to, co napsal,
takovým způsobem, aby tomu sám rozuměl. Pak si druhý den sedl k psacímu stolu, přepsal své
poznámky a poslal je do tisku. Neviděl jsem, co sepsal, dokud jsem to neuviděl zveřejněné v jeho
novinách.  Sám jsem přednášky samozřejmě nepsal;  byly zcela  nepřipravené.  Nepřemýšlel  jsem
o tom, jaká bude příští přednáška, dokud jsem neviděl jeho článek o té poslední. Pak jsem uviděl,
jaká bude další otázka, která by přirozeně potřebovala diskusi. Články bratra Leavitta byly skromné,
pokud  jde  o rozsah  látky  obsažené  v přednáškách.  Přednášky  průměrně,  pokud  si  dobře
vzpomínám, netrvaly méně než hodinu a tři čtvrtě. Ale vše, co dokázal zachytit a zapsat, se dalo
přečíst pravděpodobně za třicet minut.
Tyto  přednášky  byly  později  vydány  knižně  a nazvány  „Finneyho  přednášky  o probuzeních.“
Prodalo se jich dvanáct tisíc výtisků a prodávaly se tak rychle, jak rychle se je dařilo tisknout. A zde
bych chtěl pro slávu Kristovu říci, že byly vydány v Anglii a ve Francii; byly přeloženy do velštiny
a na kontinentu do francouzštiny a myslím, že i do němčiny; byly velmi hojně rozšířeny po celé
Evropě a v koloniích Velké Británie. Předpokládám, že byly k nalezení všude tam, kde se mluví
anglicky.  Poté,  co  byly  vytištěny  ve  velštině,  na  jedné  z veřejných  schůzí  kongregačních
duchovních velšského knížectví jmenovali výbor, aby mě informoval o velkém probuzení, které se
odehrálo ve Walesu v důsledku překladu těchto přednášek do velštiny. Učinili tak dopisem. Jeden
londýnský nakladatel mě informoval, že jeho otec vydal osmdesát tisíc výtisků těchto knih. Tyto
přednášky o probuzení, přestože jejich záznam byl zkrácený a celkový rozsah skromný, přispěly,
jak jsem se dozvěděl, k podpoře probuzení v Anglii,  Skotsku a Walesu, na kontinentu v různých
zemích, v Kanadě na východě i západě, v Novém Skotsku a na některých mořských ostrovech. 
V Anglii a Skotsku jsem byl často osvěžen setkáním s duchovními i laiky, kteří se v hojném počtu
obrátili přímo nebo nepřímo prostřednictvím těchto přednášek. Vzpomínám si, že když jsem byl
naposledy  v zahraničí,  přišli  jednoho  večera  tři  velmi  významní  duchovní,  po  kázání  se  mi
představili  a řekli  mi,  že když byli  na vysoké škole,  dostali  se k mým přednáškám o probuzení
a díky nim se stali  duchovními.  V Anglii  jsem našel lidi  ve všech různých denominacích,  kteří
nejenže četli tyto přednášky o probuzení, ale také byli při jejich čtení velmi požehnáni. Když byly
poprvé publikovány v New York Evangelist, jejich četba vedla k probuzení na mnoha místech v této
zemi.



Nebylo  to  však  z lidské  moudrosti.  Nechť  si  čtenář  vzpomene  na  onen  dlouhý  den  agónie
a modliteb na moři, aby Bůh udělal něco pro pokrok díla probuzení a umožnil mi, pokud si to bude
přát,  abych  pokroku  tohoto  díla  napomohl.  Tehdy  jsem  si  byl  jistý,  že  mé  modlitby  budou
vyslyšeny; a považoval jsem vše, co jsem od té doby mohl vykonat, ve velmi důležitém smyslu za
odpověď na tehdejší modlitby. Duch modlitby na mě sestoupil jako svrchovaná milost, která mi
byla udělena bez nejmenších zásluh a navzdory vší mé hříšnosti. Tlačil na mou duši v modlitbě,
dokud mi nebylo umožněno zvítězit; a skrze nekonečné bohatství milosti v Kristu Ježíši jsem byl po
mnoho let svědkem podivuhodných výsledků onoho dne zápasu s Bohem. Jako odpověď na agónii
toho dne mi i nadále dával ducha modlitby.
Krátce po návratu do New Yorku jsem začal pracovat ve Stánku. Duch Páně byl na nás vylit a my
jsme měli vzácné probuzení, dokud jsem byl pastorem této církve. Když jsem byl v New Yorku,
dostával jsem mnoho žádostí od mladých mužů, abych je přijal za své studenty teologie. Byl jsem
však příliš zaměstnaný, než abych mohl přijmout takovou práci. Ale bratři, kteří postavili Stánek, na
to  mysleli.  Připravili  pod  chórem  místnost,  která  byla  určená  k modlitebním  setkáním,  ale
především pro  teologické  přednášky.  Počet  žádostí  byl  tak  velký,  že  jsem se  rozhodl  přednést
v  této  místnosti  každoročně kurz  teologických přednášek a umožnit  studentům,  kteří  se  pro ně
rozhodnou, aby je navštěvovali bezplatně.
Ale zhruba v té době, ještě než jsem v New Yorku zahájil své přednášky, v Laneově semináři došlo
k rozpadu kvůli zákazu, aby se mezi studenty diskutovalo o otázce otroctví. Když k tomu došlo, pan
Arthur Tappan mi navrhl, že pokud bych odjel na nějaké místo v Ohiu a našel prostory, kde bych
mohl  shromáždit  tyto  mladé  muže  a předat  jim své  názory v oblasti  teologie  a připravil  je  pro
kazatelskou činnost na celém Západě,  postaral  by se o všechny náklady na tento podnik.  Tento
návrh myslel velmi vážně. Ale já jsem nevěděl, jak bych mohl opustit New York a splnit přání pana
Tappana, i když jsem s ním souhlasil a přál jsem si pomoct těm mladým mužům. Většina z nich se
obrátila na víru v těch velkých probuzeních, na kterých jsem se více či méně podílel. Zatímco se
o této záležitosti uvažovalo, někdy v lednu 1835 reverend John Jay Shipherd z Oberlinu a reverend
Asa Mahan ze Cincinnati přijeli do New Yorku, aby mě přesvědčili, abych odešel do Oberlinu jako
profesor teologie.
Pan  Mahan  byl  jedním ze  správců  Laneova  semináře,  myslím,  že  jediný,  který  odmítl  zákaz
svobodné diskuse. Pan Shipherd založil kolonii a zorganizoval školu v Oberlinu, asi rok předtím,
a získal  dostatečně  široké  výsady  pro  univerzitu.  Pan  Mahan  v Oberlinu  nikdy  nebyl.
Z univerzitního  náměstí  byly  odstraněny  stromy,  postaveny  obytné  domy  a univerzitní  budova
a shromážděno asi sto žáků v přípravném nebo akademickém oddělení instituce.
Návrh,  který  mi  předložili,  zněl,  abych  přišel,  vzal  s sebou  ty  studenty,  kteří  opustili  Laneův
seminář, a učil je teologii.  Tito studenti sami navrhli,  že odejdou do Oberlinu v případě, že tuto
výzvu  přijmu.  Tento  návrh  vyhovoval  názorům Arthura  a Lewise  Tappana a mnohých  zastánců
otroků,  kteří  si  stejně jako pan Tappan přáli,  aby tito  mladí  muži  byli  vyškoleni  a uvedeni  do
duchovní služby. Měli jsme několik rozhovorů na toto téma. Bratři v New Yorku, kteří se o tuto
otázku zajímali,  mi  nabídli,  že  pokud tam pojedu a strávím polovinu každého roku v Oberlinu,
podpoří tuto instituci, pokud jde o profesury, a že to udělají okamžitě.
Pochopil  jsem,  že  správci  Laneova  semináře  jednali  proti  vůli  profesorského  sboru  a v
nepřítomnosti několika z nich přijali problematické usnesení, které způsobilo odchod studentů. Řekl
jsem proto panu Shipherdovi, že v žádném případě nepůjdu, pokud správci nebudou souhlasit se
dvěma  body.  Za  prvé,  že  nikdy  nebudou  zasahovat  do  vnitřních  předpisů  školy,  ale  zcela  to
ponechají na uvážení profesorského sboru. Za druhé, že dovolíme přijímat barevné lidi za stejných
podmínek jako bílé, aby nedocházelo k žádné diskriminaci na základě barvy pleti.
Když byly tyto podmínky předány Oberlinu,  správci se sešli,  po velkém úsilí překonali  jak své
vlastní předsudky, tak předsudky komunity, a přijali usnesení v souladu s uvedenými podmínkami.
Když byly tyto potíže odstraněny, přátelé v New Yorku se sešli, aby zvážili, co pro tuto instituci
mohou udělat. Během jedné nebo dvou hodin měli zajištěné finance pro osm profesorských míst;
předpokládalo se, že tolik jich bude instituce potřebovat na několik let.
Ale  poté,  co  byl  tento  nadační  fond  zajištěn,  jsem  pocítil  velké  potíže  vzdát  se  tohoto



obdivuhodného místa pro hlásání evangelia, kde se shromažďovaly takové davy lidí, kteří slyšeli
můj hlas. Cítil jsem také jistotu, že v tomto novém podniku se setkáme s velkým odporem z mnoha
stran. Řekl jsem proto Arthuru Tappanovi, že ve své mysli necítím pokoj ohledně této věci, že se
můžeme setkat s velkým odporem kvůli našim protirasistickým zásadám a můžeme očekávat, že
získáme jen malé prostředky na stavbu našich budov a na obstarání  všech potřebných věcí  pro
školu.  Cítil  jsem,  že  to  všechno  mi  brání,  abych  se  mohl  k této  práci  zavázat,  pokud  by  se
nepodařilo udělat něco, co by nám zajistilo nezbytné finanční prostředky.
Arthur Tappan měl srdce velké jako celý New York, a dalo by se říci, že i velké jako celý svět. Když
jsem mu tento případ takto předložil, řekl: „Bratře Finney, můj vlastní příjem činí v průměru asi sto
tisíc  dolarů  ročně.  Když  půjdete  do  Oberlinu,  ujmete  se  té  práce  a budete  pokračovat,  uvidíte
budovy postavené a knihovnu a všechno ostatní vybavené. Přislíbím vám celý svůj příjem, kromě
toho,  co  potřebuji  k zajištění  své  rodiny,  dokud  se  nedostanete  z finanční  nouze.“  Měl  jsem
naprostou důvěru v bratra Tappana a řekl jsem: „To postačí. Tím jsou obtíže odstraněny.“ Ale přesto
se vyskytly velké potíže s opuštěním mé církve v New Yorku. Nikdy jsem si nepřipouštěl, že by
moje  práce  v Oberlinu  mohla  narušit  moji  práci  na  probuzení  a kázání.  Proto  jsme  se  s církví
dohodli,  že budu trávit zimy v New Yorku a léta v Oberlinu a že církev ponese náklady spojené
s mým odjezdem a příjezdem. Když to bylo dohodnuto,  vzal  jsem svou rodinu a přijel  jsem do
Oberlinu začátkem léta 1835.

KAPITOLA XXIV.
POČÁTKY PRÁCE V OBERLINU

Studenti  z Laneova  semináře  přijeli  do  Oberlinu,  správci  jim  poskytli  „baráky“,  v nichž  byli
ubytováni, a ostatní studenti se hrnuli ze všech stran. Poté, co jsem byl angažován, abych přijel,
bratři v Oberlinu mi napsali a požádali mě, abych přivezl velký stan, ve kterém by se mohla konat
shromáždění, protože na místě nebyla žádná dostatečně velká místnost, kam by se lidé vešli.
Seznámil jsem s touto žádostí některé bratry, kteří mi řekli, abych stan nechal vyrobit a že na něj
poskytnou  peníze.  Šel  jsem a objednal  stan  a oni  mi  předali  peníze  na  jeho  zaplacení.  Byl  to
kruhový stan o průměru sto stop, vybavený veškerým zařízením pro jeho postavení. Na vrcholu
středové  tyče,  která  stan  podpírala,  byla  umístěna  stuha,  na  níž  bylo  hodně  velkými  písmeny
napsáno: „Svatý Pánu“. Tento stan nám velmi dobře posloužil. Když to počasí dovolilo, postavili
jsme ho každou sobotu na náměstí a pořádali jsme v něm veřejné bohoslužby. Konalo se v něm
několik z našich prvních bohoslužeb. Do jisté míry jsme ho také používali k pořádání déle trvajících
shromáždění v okolí, kde nebyly dostatečně velké kostely.
Mluvil jsem o příslibu Arthura Tappana, že nám poskytne finanční prostředky do výše celého svého
příjmu, dokud se nedostaneme z finanční nouze. Na základě této dohody s ním jsem se pustil do
práce zde. Ale chápali jsme, že se o jeho slibu nesmí dozvědět správci, aby nepřestali vynakládat
patřičné úsilí, jak si přál,  nejen o to, aby shromáždili finanční prostředky, ale aby potřeby a cíle
instituce byly známy v celé zemi. V souladu s tímto ujednáním byla práce urychlena, jak jen to bylo
možné,  vzhledem k tomu,  že jsme byli  uprostřed velkého lesa a na místě,  které  v té  době bylo
v mnoha ohledech nevhodné.
Sotva jsme se pustili do stavby budov a věděli jsme, že budeme potřebovat velké množství peněz,
velká obchodní krize postihla pana Tappana a téměř všechny muže, kteří přispívali do fondu na
podporu fakulty.  Obchodní krach prošel celou zemí a zničil  mnoho bohatých lidí.  Zanechal nás
nejen bez prostředků na podporu fakulty, ale i s dluhem třicet tisíc dolarů a bez jakékoli vyhlídky na
získání těchto financí od příznivců školy v této zemi. Pan Tappan mi v té době napsal a výslovně
potvrdil slib, který mi dal, a vyjádřil nejhlubší lítost nad tím, že je zničený a naprosto neschopný
splnit svůj slib. Naše nouze byla tehdy veliká a z lidského hlediska se zdálo, že škola musí skončit
neúspěchem.
Velká část obyvatel Ohia byla naprosto proti naší škole kvůli našim postojům proti otroctví. Města
v našem okolí  byla  nepřátelská vůči  našemu hnutí  a na některých místech nám vyhrožovali,  že



přijdou a zbourají naše budovy. Demokratický zákonodárný sbor se snažil o to, aby mohl zrušit naše
výsady.  Za  tohoto  stavu věcí  bylo  samozřejmé,  že  zdejší  lidé  úpěli  k Bohu.  Mezitím se  velmi
rozšířily mé přednášky o probuzení v Anglii a my jsme si byli vědomi toho, že britská veřejnost
nám bude silně nakloněna, pokud budou znát naše cíle, naše vyhlídky a naše podmínky. Vyslali
jsme proto do Anglie své zástupce, reverenda Johna Keepa a pana Williama Dawese, a získali jsme
pro ně doporučující dopisy a vyjádření důvěry v náš podnik od některých předních mužů naší země,
bojujících proti otroctví. Vydali  se do Anglie a představili britské veřejnosti naše cíle a potřeby.
Britové vůči nám byli velmi vstřícní a velkorysí a poskytli nám šest tisíc liber šterlinků. To téměř
smazalo naše zadlužení.
Naši přátelé, roztroušení po severních státech, kteří byli odpůrci otroctví (abolicionisté) a příznivci
probuzení,  nám velkoryse  pomohli  podle  svých  možností.  Museli  jsme  se  však  v průběhu  let
potýkat s chudobou a mnoha zkouškami. Někdy jsme nevěděli, jak budeme další den zaopatřeni.
Ale s Božím požehnáním jsme si pomáhali, jak nejlépe jsme mohli.
V jednu dobu jsem neviděl žádný způsob, jak zajistit rodinu na zimu. Když přišel Den díkůvzdání,
byli jsme se v takové chudobě, že jsem byl nucen prodat svůj cestovní kufr, který jsem používal při
své evangelizační práci, abych nahradil krávu, o kterou jsem přišel. Ráno na Den díkůvzdání jsem
vstal a předložil naše potřeby před Pánem. Nakonec jsem řekl, že pokud nepřijde pomoc, měl bych
předpokládat, že bylo lepší, když nepřišla, a že budu zcela spokojen s jakýmkoliv řešením, které
Pán uzná za moudré, aby se tak stalo. Šel jsem kázat a radoval jsem se ze svého kázání, myslím, že
jako nikdy předtím. Měl jsem požehnaný den pro mou duši  a viděl  jsem, že jsou lidé nadmíru
potěšeni.
Po skončení shromáždění jsem se na chvíli zdržel v rozhovoru s některými bratry a moje žena se
vrátila domů. Když jsem dorazil k bráně, stála v otevřených dveřích s dopisem v ruce. Když jsem se
k ní přiblížil, řekla s úsměvem: „Přišla odpověď, můj drahý,“ a podala mi dopis, obsahující šek od
pana Josiaha Chapina z Providence na dvě stě dolarů. Byl tu předešlé léto se svou ženou. Neřekl
jsem mu nic o svých potřebách, neměl jsem nikdy ve zvyku o tom s někým mluvit. Ale v dopise,
který obsahoval šek, psal, že se dozvěděl, že nadační fond zkrachoval a že potřebuji pomoc. Dodal,
že čas od času mohu očekávat další. Po několik let mi posílal šest set dolarů ročně a já jsem z toho
dokázal vyžít.
Měl bych říci, že jsem v souladu se svým ujednáním v New Yorku trávil léta v Oberlinu a zimy
v New Yorku, po dobu dvou nebo tří let. Měli jsme požehnané oživení, kdykoli jsem se tam vrátil
kázat. Také v Oberlinu bylo neustálé probuzení. Tehdy sem přišlo jen velmi málo studentů, kteří
nebyli obráceni. Ale mé zdraví se brzy zhoršilo natolik, že jsem zjistil, že se musím vzdát jedné
z těchto oblastí práce.  Ale zájmy spojené se školou mi naprosto nedovolovaly,  abych ji opustil.
Proto jsem se rozhodl odejít  ze své církve v New Yorku a zimní měsíce,  které jsem měl strávit
v New Yorku, jsem strávil prací na různých místech, abych tam podpořil náboženské probuzení.
Lekce o náboženském probuzení byly kázány ještě v době, kdy jsem byl pastorem presbyteriánské
církve  na  Chatham  Street.  Dvě  následující  zimy  jsem  v Broadwayském  stánku  kázal  lekce
křesťanům,  které  byly  rovněž  zaznamenány  panem  Leavittem  a publikovány  v New  York
Evangelist. Byly také otištěny ve svazku v této zemi a v Evropě. Tato kázání pro křesťany byla do
značné míry výsledkem hledání, které se odehrávalo v mé vlastní mysli. Chci tím říci, že Duch Boží
mi ukazoval mnoho věcí, pokud jde o otázku posvěcení, které mě vedly ke kázání křesťanům.
Mnozí křesťané tyto přednášky považovali spíše za exhibici zákona, než evangelia. Já jsem je však
za takové nepovažoval a nepovažuji. Pro mě zákon a evangelium mají jen jedno pravidlo života
a každé porušení ducha zákona je také porušením ducha evangelia. Jsem dlouhou dobu přesvědčen,
že vyšších forem křesťanské zkušenosti se dosahuje jen jako výsledku bolestně zkoumavé aplikace
Božího zákona na lidské svědomí a srdce. Výsledek mé dosavadní práce mi ukázal jasněji, než jsem
viděl předtím,  velkou slabost  křesťanů,  a že starší  členové církve obecně dělají  jen velmi malé
pokroky v milosti.  Zjistil jsem, že se vracejí zpět ze stavu probuzení, a to ještě dříve než mladí
konvertité. Bylo tomu tak i v probuzení, během něhož jsem se sám obrátil. Jasně jsem viděl, že to
bylo způsobeno jejich raným učením, tedy názory, k nimž byli vedeni, když byli mladí konvertité. 
Dostal jsem se také do stavu velké nespokojenosti s vlastním nedostatkem stability ve víře a lásce.



Abych byl upřímný a řekl pravdu, musím říct, ke chvále Boží milosti, že mi Bůh nedovolil, abych
odpadnul zpět, v čemkoliv, v takové míře, do jaké zjevně odpadlo mnoho křesťanů. Často jsem se
však cítil slabý v přítomnosti pokušení a potřeboval jsem často držet dny půstu a modliteb a trávit
mnoho času v modlitbách, abych prověřoval svůj náboženský život a dokázal si udržet společenství
s Bohem a měl  Boží  sílu,  která  by  mi  umožňovala  účinně  pracovat  na  podpoře  náboženského
probuzení. 
Když jsem se díval na stav křesťanské církve, jak se mi ukazoval při mé práci na probuzeních, byl
jsem  veden  k tomu,  abych  se  vážně  ptal,  zda  neexistuje  něco  vyššího  a trvalejšího,  než  co
křesťanská církev zná, a zda v evangeliu neexistují zaslíbení a prostředky ke zbudování křesťanů na
zcela vyšší úrovni křesťanského života. Věděl jsem něco o tom, jaký názor na posvěcení zastávají
naši metodističtí bratři. Ale protože mi jejich představa posvěcení připadala, jako by se týkala téměř
výhradně citových stavů, nemohl jsem jejich učení přijmout. Horlivě jsem se věnoval zkoumání
Písma  a snažil  jsem  se  přečíst  vše,  co  mi  přišlo  na  toto  téma  pod  ruku,  dokud  se  má  mysl
nepřesvědčila,  že  vyšší  a stabilnější  úroveň křesťanského života je dosažitelná a je výsadou pro
všechny křesťany.
To  mě  vedlo  k tomu,  že  jsem  v Broadwayském  stánku  kázal  dvě  kázání  na  téma  křesťanské
dokonalosti. Tato kázání jsou nyní zařazena do svazku lekcí pro křesťany. V těchto kázáních jsem
definoval, co křesťanská dokonalost je, a snažil jsem se ukázat, že je dosažitelná v tomto životě a v
jakém smyslu je dosažitelná. Ale přibližně v této době se objevila otázka křesťanské dokonalosti
v antinomistickém smyslu slova a byla hodně probírána v New Havenu, Albany a poněkud i v New
York City. Zkoumal jsem tyto názory, jak byly zveřejněny v časopise s názvem „The Perfectionist“,
nemohl jsem je však přijmout. Přesto jsem byl přesvědčen, že učení o posvěcení v tomto životě, a to
úplném posvěcení,  ve  smyslu,  že  je  výsadou křesťanů  žít  bez  poznaného  hříchu,  je  biblickým
učením a k zajištění tohoto cíle byly poskytnuty bohaté prostředky.
Poslední  zimu,  kterou  jsem strávil  v New Yorku,  se  Pánu  zalíbilo  navštívit  mou  duši  velkým
občerstvením. Po období velkého zkoumání srdce mě přivedl do volnosti, jak to často dělával, a dal
do mé duše mnoho té božské sladkosti, o níž mluvil prezident Edwards, že ji sám prožil. Tu zimu
jsem procházel lámáním, tak silným, že jsem se někdy na delší dobu nemohl ubránit hlasitému pláči
při  pohledu na své vlastní hříchy a na Boží lásku v Kristu. Taková období byla v té zimě častá
a vyústila ve velké obnovení mých duchovních sil  a rozšíření mých názorů na výsady křesťanů
a hojnost Boží milosti.
Je dobře známo, že mé názory na otázku posvěcení byly předmětem četné kritiky. Abych byl věrný
historii, musím říci některé věci, které bych jinak přešel mlčením. Oberlin College byla založena
panem  Shipherdem,  a to  velmi  proti  citům  a přáním  obyvatel,  kteří  se  nejvíce  podíleli  na
vybudování Western Reserve College v Hudsonu. Pan Shipherd mě jednou informoval, že hlavní
finanční zástupce této školy mu řekl, že udělá vše pro to, aby školu v Oberlinu zničil. Jakmile se
v Hudsonu dozvěděli,  že  jsem obdržel  nabídku  stát  se  profesorem teologie  v Oberlinu,  správci
v Hudsonu mě zvolili profesorem „pastorální teologie a svaté mluvy“ na Western Reserve College,
takže jsem dostal dvě nabídky současně. Písemně jsem se nezavázal žádné straně, ale chtěl jsem
prozkoumat terén a pak se rozhodnout.
Na jaře toho roku se konalo valné shromáždění presbyteriánské církve v Pittsburghu. Když jsem
přijel do Clevelandu, dozvěděl jsem se, že dva profesoři z Hudsonu čekali v Clevelandu na můj
příjezd s úmyslem, abych v každém případě jel nejprve do Hudsonu. Ale na Erijském jezeře mě
zdržel nepříznivý vítr a bratři, kteří na mě čekali v Clevelandu, odjeli, aby se zúčastnili zahájení
valného  shromáždění,  a domluvili  se  s jedním bratrem,  aby se  se  mnou  setkal  ihned  po  mém
příjezdu a všemi  prostředky mě přiměl,  abych odjel  do  Hudsonu.  Ale  v Clevelandu jsem našel
dopis, který tam na mě čekal, od Arthura Tappana z New Yorku. Nějakým způsobem se dozvěděl
o tom, že jsou vyvíjené silné snahy, aby mě přiměli jet raději do Hudsonu než do Oberlinu. Vysoká
škola v Hudsonu měla v té době své budovy a zařízení, pověst a vliv a byla již zavedenou školou.
Oberlin neměl nic. Neměl žádné stálé budovy, skládal se z malé kolonie usídlené v lesích a právě
začínal budovat vlastní domy, kácet ohromný les a vytvářet místo pro školu. Jistě, měl své výsady
a snad stovku studentů,  ale  všechno bylo třeba ještě  dokončit.  Tento dopis bratr  Tappan napsal



proto, abych se měl na pozoru před záměrem, že bych mohl v Hudsonu pracovat na tom, co jsme
chtěli zajistit v Oberlinu.
Zanechal jsem svou rodinu v Clevelandu, najal si koně a kočár a vydal se na cestu do Oberlinu, a ne
do Hudsonu. Myslel jsem si, že alespoň uvidím Oberlin jako první. Když jsem přijel do Elyrie,
našel jsem tam některé staré známé, se kterými jsem se poznal ve středním New Yorku. Ti mi
sdělili,  že  správci  Western Reserve  College  se domnívají,  že  pokud se jim podaří  zajistit  moji
přítomnost v Hudsonu, mohlo by to do značné míry přispět k porážce Oberlinu; a že v Hudsonu je
vliv staré školy, který má dostatečnou sílu, aby mě přinutili podřídit se jejich pohledům a postupům.
To přesně odpovídalo informacím, které jsem dostal od pana Tappana.
Přijel jsem do Oberlinu a viděl jsem, že nic nebrání budování školy nejen na principech, které se mi
zdály základní  pro úspěšnou vysokou školu zde na Západě,  ale  také na reformních principech,
o nichž jsem věděl, že jsou drahé srdcím těch, kteří se zavázali podporovat a budovat oberlinskou
školu.  Bratři,  kteří  zde  byli  na  místě,  měli  srdce  pro  vybudování  vysoké  školy v Oberlinu  na
radikálních reformních principech. Napsal jsem proto správcům v Hudsonu, že odmítám přijmout
jejich pozvání, a usadil jsem se v Oberlinu. Neměl jsem nic, co bych o Hudsonu mohl říct špatného,
a nic špatného jsem o něm nevěděl. 
Po roce nebo dvou bylo proti  nám vzneseno obvinění  z antinomistického perfekcionismu.  Bylo
napsáno mnoho dopisů, vykonáno mnoho návštěv církevních úřadů a vynaloženo mnoho úsilí, aby
naše názory byly představené jako zcela kacířské. Mnohé církevní orgány po celé zemi to přimělo
vydat  rezoluce,  které  varovaly  církve  před  vlivem  oberlinské  teologie.  Zdálo  se,  že  došlo  ke
všeobecnému sjednocení vlivu duchovních proti nám. Velmi dobře jsme pochopili, co to vyvolalo
a jakým způsobem všechno to vzrušení vzniklo. Ale nic jsme neřekli.  Neměli jsme žádné spory
s těmi bratry, o kterých jsme věděli, že se snažili vzbudit tak silné veřejné mínění proti nám. Nechci
se pouštět  do podrobností,  stačí  říci,  že  zbraně,  které  byly takto namířeny proti  nám,  působily
nanejvýš zhoubně na ty, kdo je použili, až se nakonec vyměnili téměř všichni členové správní rady
a profesorského sboru v Hudsonu a vedení školy se dostalo do jiných rukou.
V té době jsem v Oberlinu sotva kdy slyšel něco proti Hudsonu, stejně jako kdykoli jindy. Věnovali
jsme se svým vlastním záležitostem a cítili  jsme, že pokud jde o tuto opozici,  naše síla spočívá
v tom, abychom zůstali v klidu, a nemýlili jsme se. Byli jsme přesvědčeni, že Bůh nemá v úmyslu
strpět vítězství takové opozice. Rád bych jasně řekl, že si vůbec nejsem vědom, že by kdokoli ze
současných vedoucích a manažerů této školy sympatizoval s tím, co se tehdy dělo, nebo dokonce že
by vůbec věděl, jakým směrem se tehdy postupovalo. 
Duchovní  zdaleka  i zblízka  dovedli  svůj  odpor  do  krajnosti.  V té  době  byl  svolán  kongres  do
Clevelandu, aby se zabýval otázkami vzdělávání na Západě a podporou západních vysokých škol.
Výzva byla formulována tak,  že jsme vyrazili  z Oberlinu a očekávali,  že  se zúčastníme jednání
kongresu. Když jsme tam dorazili, našli jsme tam Dr. Beechera, jak hraje vůdčí roli, a brzy jsme
viděli, že už probíhá jednání, jehož cílem je bratry z Oberlinu a ty, kteří s Oberlinem sympatizují,
z kongresu vyloučit.  Nebylo mi proto dovoleno zasednout jako člen kongresu, přestože jsem se
zúčastnil  několika  jeho  předchozích  zasedání.  Vzpomínám  si,  že  jsem  slyšel,  jak  jeden
z duchovních z okolí, který tam byl, zřetelně řekl, že považuje oberlinské učení a vliv za horší než
římský katolicismus.
Ten projev byl reprezentativní a zdálo se, že vyjadřoval názor, který tento sbor zastával. V žádném
případě  nemám na  mysli  všechny  zúčastněné.  Někteří  z těch,  kteří  získali  teologické  vzdělání
v Oberlinu a přijeli z různých částí země, byli tak spřízněni s církvemi a kongresem, že jim bylo
dovoleno tam zasednout. Ti se velmi otevřeně vyjadřovali k zásadám a praktikám Oberlinu, pokud
byly zpochybňovány. Cílem kongresu zjevně bylo ohradit se proti Oberlinu ze všech stran a rozdrtit
nás ovlivněním veřejného mínění, abychom přišli o veškerou podporu. Chci však jasně říct, že ani
v nejmenším neobviňuji členy tohoto kongresu, nebo jen velmi málo z nich, protože jsem věděl, že
byli uvedeni v omyl a že jednali v naprostém neporozumění skutečnostem. Dr. Lyman Beecher byl
vůdčím duchem tohoto sjezdu.
Naše politika spočívala v tom, že jsme nechali opozici na pokoji. Drželi jsme se svých vlastních
záležitostí a vždy jsme měli tolik studentů, kolik jsme mohli zvládnout. Měli jsme vždy plné ruce



práce a vždy jsme byli velmi povzbuzováni v našem úsilí. 
Několik let po zasedání tohoto kongresu jeden z předních duchovních, který tam byl, přijel a strávil
u nás jeden nebo dva dny. Mimo jiné mi řekl: „Bratře Finney, Oberlin je pro nás velkým divem. Po
mnoho let jsem byl spojen s vysokou školou jako jeden z jejích profesorů. Život školy, její zásady
a podmínky, na nichž jsou vysoké školy vybudovány, jsou mi velmi dobře známy. Vždycky jsme
mysleli, že vysoké školy by nemohly existovat, pokud by nebyly zaštiťovány duchovními. Věděli
jsme, že mladí muži, kteří se chystají jít na vysokou školu, se většinou radili se svými pastory, jakou
vysokou školu by si měli vybrat, a řídili se jejich úsudkem. A teď se duchovní téměř všeobecně
stavěli  proti  Oberlinu.  Nechali  se  oklamat  křikem o antinomistickém perfekcionismu a ohledně
vašich  názorů  na  reformu.  Církevní  orgány  se  sjednotily,  ty  daleko  i ty  blízko,  kongregační
a presbyteriánské a všech denominací. Varovaly své církve před vámi, odrazovaly mladé muže, aby
šli do Oberlinu, a přesto vás Pán vybudoval. Byli jste finančně podporováni lépe než téměř jakákoli
jiná vysoká škola na Západě; měli jste mnohem více studentů a Boží požehnání se sneslo na vaši
školu,  takže  váš  úspěch  je  obdivuhodný.  Je  to  dokonalá  anomálie  v dějinách  vysokých  škol.
Odpůrci Oberlinu byli bez finančních prostředků a Bůh stál při vás a podporoval vás po celou tu
dobu, kdy proti vám stála opozice, takže jste ji téměř nepocítili.“
Lidé si dnes těžko uvědomují, s jakým odporem jsme se setkali, když jsme tuto školu zakládali.
Jako ilustraci toho a jako reprezentativní případ, uvedu úsměvnou skutečnost, která se stala někdy
v době, o které mluvím. Měl jsem příležitost jet  do Akronu, abych tam v neděli  kázal.  Jel jsem
s koněm a bryčkou. Cestou za vesnicí Medina jsem si všiml, že po cestě přede mnou kráčí žena
s malým balíčkem v ruce. Když jsem se k ní přiblížil,  všiml jsem si,  že je to starší žena, pěkně
oblečená,  ale  kráčela,  jak  jsem  si  myslel,  s obtížemi  kvůli  svému  věku.  Zastavil  jsem  koně,
a zeptal jsem se jí, jak dalekou má cestu. Odpověděla mi a já jsem se zeptal, jestli by se nechtěla
posadit do mé bryčky a svézt se. „Ó,“ odpověděla, „byla bych velmi vděčná za svezení, protože
jsem zjistila, že jsem se vydala na příliš dlouhou cestu.“ Pomohl jsem jí nastoupit do bryčky a jel
jsem dál. Zjistil jsem, že je to velmi inteligentní dáma a v rozhovoru byla velmi uvolněná. Po ujetí
určité vzdálenosti se zeptala: „Mohu se zeptat, komu vděčím za toto svezení?“ Řekl jsem jí, kdo
jsem.  Pak  se  zeptala,  odkud  jsem  přijel.  Řekl  jsem jí,  že  jsem  z Oberlinu.  Toto  oznámení  ji
zaskočilo. Udělala pohyb, jako by se chtěla posadit co nejdál ode mne, otočila se, vážně se na mě
podívala a řekla: „Cože? Z Oberlinu! Náš kněz říkal, že by raději poslal syna do státního vězení než
do Oberlinu!“ Samozřejmě jsem se usmál a uklidnil obavy staré dámy, pokud nějaké měla, že jí ode
mne nehrozí žádné nebezpečí. Vyprávím o tom jen na ilustraci ducha, který převládal v době, kdy
škola byla založena. Různá zkreslení a mylné představy se šířily na všechny strany a rozšířily se
téměř do všech koutů Spojených států. 
Nicméně bylo velké množství laiků a celkově nezanedbatelný počet duchovních v různých částech
země, kteří neměli důvěru v tuto opozici, kteří sympatizovali s našimi cíli, záměry a s naším úsilím
a kteří při nás pevně stáli v dobrém i zlém. Ti věděli,  do jaké tísně jsme se v té době kvůli této
opozici dostali, věnovali své peníze a uplatnili svůj vliv, aby nám pomohli.
Mluvil  jsem o panu Chapinovi z Providence,  který mi po několik let  posílal  každý rok šest  set
dolarů,  z nichž jsem mohl živit  svou rodinu.  Dělal  to  tak dlouho,  dokud to považoval  za svou
povinnost,  a když se dostal  do finančních potíží,  zastoupil ho pan Willard Sears z Bostonu a po
několik  let  mi  umožňoval  čerpat  od  něj  každoročně  stejnou  částku,  jakou  platil  pan  Chapin.
Mezitím  jsme  neustále  vyvíjeli  úsilí  o podporu  ostatních  členů  fakulty  a z  Boží  milosti  jsme
přečkali vichřici. Po několika letech panika do jisté míry opadla.
Prezident  Mahan,  profesor  Cowles,  profesor  Morgan  a já  jsme  publikovali  na  téma  posvěcení.
Založili jsme časopis „The Oberlin Evangelist“ a později „The Oberlin Quarterly“, díky kterým se
nám  do  značné  míry  podařilo  vyvést  veřejnost  z nesprávných  představ  o našich  skutečných
názorech. V roce 1846 jsem vydal dva svazky systematické teologie a v tomto díle jsem pojednal
o tématu úplného posvěcení do větší šíře. Poté, co bylo toto dílo vydáno, bylo posouzeno výborem
Presbyteria v Troy ve státě New York. Dr. Hodge z Princetonu pak publikoval v časopise Biblical
Repertory obsáhlou kritiku mé teologie.  Bylo to z pohledu staré  školy.  Poté mě recenzoval  Dr.
Duffield z presbyteriánské církve nové školy, který žije v Detroitu, údajně z hlediska nové školy,



ačkoli  jeho  recenze  byla  od  důsledné  nové  školy  dost  daleko.  Na  tyto  různé  recenze,  jak  se
objevovaly, jsem publikoval odpovědi a po mnoho let, pokud vím, nikdo nechtěl zpochybnit naši
ortodoxii.
Doposud jsem vylíčil  hlavní skutečnosti  spojené se založením školy v Oberlinu a jejími zápasy,
nakolik jsem do nich byl zapojen. A protože jsem byl profesorem teologie, teologická opozice byla
samozřejmě namířena hlavně proti mně, což mě nutně vedlo k tomu, že jsem o svém zapojení do
těchto záležitostí mluvil otevřeněji, než bych jinak měl. Ale nenechte se mýlit. Netvrdím, že bratři,
kteří  se  takto  postavili  proti  nám,  byli  ve  své  opozici  zlí.  Nepochybně  velká  část  z nich  byla
skutečně uvedena v omyl a jednala podle svých názorů na pra chci povzbuditavdu, jak ji tehdy
chápali. Ke cti Boží milosti musím říci, že nikdo z opozice, s níž jsme se zde setkali, nás nerozladil
a nezasáhl našeho ducha tak, aby nás to vyprovokovalo ke sporům nebo zlým pocitům. Byli jsme si
dobře  vědomi,  jaká  námaha  byla  vynaložena  kvůli  těmto  nedorozuměním,  a mohli  jsme  snáze
pochopit, jak se stalo, že jsme byli napadání v takovém duchu a takovými způsoby.
Během těchto let  plných kouře a prachu,  nepochopení  a odporu zvenčí,  nám Pán bohatě žehnal
uvnitř. Nejenže jsme prospívali v našich vlastních duších, jako církev, ale také jsme měli neustálé
probuzení, nebo jsme se nacházeli  ve stavu, který lze považovat za probuzení. Naši studenti  se
obraceli po desítkách a Pán nás zastínil oblakem svého milosrdenství. Vichřice Božího působení se
přeháněly přes  nás  rok za  rokem a přinášely hojné  ovoce  Ducha svatého:  lásku,  radost,  pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrotu, víru, tichost, střídmost.
Náš úspěch v tomto dobrém díle jsem vždy přičítal výhradně milosti Boží. Nebyla to žádná naše
vlastní moudrost nebo dobrota, která toho dosáhla. Jedině trvalý Boží vliv, který prostupoval celou
komunitou, nás podržel v našich zkouškách a udržel nás v postoji mysli, v němž jsme mohli účinně
plnit dílo, které jsme si předsevzali. Vždy jsme cítili, že pokud Pán zadržel svého Ducha, žádné
vnější okolnosti nemohly způsobit, že se nám skutečně dařilo.
Zkoušky jsme  prožívali  i mezi  sebou.  Často  vyvstávala  témata  veřejných diskusí  a někdy jsme
trávili dny nebo dokonce i týdny v diskusích o velkých otázkách povinnosti a účelnosti,  na které
jsme neměli  stejný názor.  Žádná z těchto otázek nás však trvale nerozdělila.  Naší zásadou bylo
přiznat každému právo na vlastní úsudek. Většinou jsme dospěli k podstatné shodě a v otázkách,
v nichž jsme se rozcházeli a nebyli jsme schopni se shodnout, menšina se podřídila úsudku většiny.
Nikdy jsme se nezabývali myšlenkou, že církev roztrháme na kousky, protože v některých věcech
jsme se nedokázali shodnout. Museli jsme do značné míry zachovávat „jednotu Ducha ve svazku
pokoje“. Snad žádné společenství neexistovalo po tak dlouhou dobu, a neprošlo jako my takovými
zkouškami  a změnami,  které  ve  výsledku  vypůsobily  většího  ducha  harmonie,  křesťanské
shovívavosti a bratrské lásky.
Když se zde poprvé veřejně objevila otázka úplného posvěcení a když toto téma poprvé přitáhlo
všeobecnou  pozornost  církve,  byli  jsme  uprostřed  mocného  probuzení.  Probuzení  nadějně
probíhalo, když jednoho dne president Mahan pronesl zpytující kázání. V průběhu jeho kázání jsem
si všiml, že nechal nedotčený jeden bod, který se mi zdál v té souvislosti velmi důležitý. Často se
mě ptal, když ukončoval své kázání, zda bych chtěl říci nějakou poznámku, a tak učinil i při této
příležitosti. Vstal jsem a zdůraznil bod, který vynechal. Byl to rozdíl mezi touhou a vůlí. Ze sledu
myšlenek, které představil, a z postoje, který zaujímalo shromáždění v té době, jsem viděl, nebo
jsem si myslel, že vidím, že právě zdůraznění tohoto rozdílu by posluchačům mohlo vrhnout mnoho
světla na otázku, zda jsou skutečně křesťany, nebo ne, zda jsou skutečně posvěcenými osobami,
nebo zda mají pouze touhy, aniž by byli skutečně ochotni poslouchat Boha.
Když byl  tento rozdíl  objasněn,  vzpomínám si,  že  Duch svatý sestoupil  na shromáždění  velmi
pozoruhodným způsobem. Velký počet lidí sklonil hlavu a někteří sténali tak, že je bylo slyšet po
celém domě. Uhasilo to falešné naděje oklamaných křesťanů ve všech směrech. Několik jich na
místě povstalo a řeklo, že byli oklamáni a že vidí, kde. Bylo to tak rozsáhlé, že mě to velmi udivilo
a myslím, že to vyvolalo ve shromáždění všeobecný pocit úžasu.
Práce pokračovala mocně, a staří křesťané získali nové naděje, nebo byli znovu obráceni v takovém
počtu,  že  došlo  k velmi  velké  a důležité  změně  v celé  komunitě.  Prezident  Mahan  byl  velmi
požehnán, mimo jiné i některými z našich profesorů. Přišel v té době zjevně do zcela nové podoby



křesťanské zkušenosti.
Na shromáždění  několik  dní  po této  události  povstal  jeden z našich  studentů  teologie  a položil
otázku, zda evangelium nezajišťuje křesťanům všechny podmínky pro pevnou víru, naději a lásku;
zda v něm není něco lepšího a vyššího, než křesťané obecně zakoušeli, zkrátka, zda není možné
dosáhnout posvěcení již v tomto životě, tedy posvěcení v takovém smyslu, aby křesťané mohli mít
nenarušený pokoj a nepřijít do odsouzení nebo nemít pocit odsouzení nebo vědomí hříchu. Bratr
Mahan okamžitě odpověděl: „Ano.“ To, co se odehrálo na tomto setkání, přineslo před nás otázku
posvěcení  jako  důležitou  praktickou  otázku.  Neměli  jsme  žádné  teorie  na  toto  téma,  žádnou
filozofii,  kterou bychom mohli  zastávat,  ale  prostě  jsme se jí  zabývali  jako biblickou otázkou.
V této  podobě  mezi  námi  existovala  jako  experimentální  pravda,  kterou  jsme  se  nepokoušeli
redukovat na teologickou formuli, ani jsme se nesnažili vysvětlit její filozofii, to až po letech. Ale
diskuse o této otázce byla velkým požehnáním pro nás i pro mnoho našich studentů, kteří jsou nyní
rozptýleni v různých částech země nebo odešli do zahraničí jako misionáři v různých částech světa.

KAPITOLA XXV.
PRÁCE V BOSTONU A PROVIDENCE

Než  se  vrátím ke  svým záznamům probuzení,  abych  dal  představu  o tehdejších  souvislostech,
musím se ještě zastavit u pokroku hnutí za zrušení otroctví, a to nejen v Oberlinu, ale i jinde, kde to
bylo spojeno s mou vlastní prací. Mluvil jsem o stavu veřejného mínění v této věci a zmínil jsem se
o tom,  že  dokonce  zákonodárný  sbor  státu,  v té  době  demokratický,  se  snažil  najít  nějakou
záminku pro zrušení našich výsad kvůli našim protiotrokářským postojům a činnosti. Zpočátku se
na všech stranách o nás hlásalo, že máme v úmyslu podporovat sňatky mezi barevnými a bílými
studenty, dokonce je nutit do manželství, a že naším cílem bylo zavést všeobecný systém míchání
ras.  Tento pocit,  který panoval  mezi  mnoha lidmi v okolí,  ilustruje  malá skutečnost.  Krátce po
našem příjezdu jsem měl příležitost vyjet několik mil a navštívit jednoho farmáře. Když zjistil, kdo
jsem a odkud jsem přijel, tvářil se velmi nevrle a podezřívavě a naznačil mi, že si nepřeje mít nic
společného s lidmi z Oberlinu, protože naším cílem je sloučení ras, nutíme bílé a barevné studenty
ke  sňatkům a také  máme v úmyslu  dosáhnout  sjednocení  církve a státu.  Takové naše myšlenky
a projekty jsou zcela revoluční a odporné. To myslel zcela vážně. Ale věc byla tak směšná, že jsem
věděl, že kdybych se pokusil o vážnou odpověď, muselo by to působit jako výsměch.
V počátečním období jsme měli důvody k obavám, že se na nás vrhne lůza ze sousedního města
a zničí  naše  budovy.  Ale  zanedlouho  se  objevily  okolnosti,  které  vyvolaly  v náladě  veřejnosti
změnu. Toto místo se stalo jedním z bodů na „podzemní dráze“, jak se od té doby říká, kde se
uprchlí otroci na cestě do Kanady na den nebo dva ukrývali, dokud se jim neotevřela cesta, aby
mohli  pokračovat  dál.  Došlo  k několika  případům,  kdy otrokáři  pronásledovali  uprchlíky.  Proti
pokusům odvézt  otroky zpět  do  otroctví  se  zvedl  velký  křik,  nejenom v našem okolí,  ale  i v
sousedních městech. Pronásledovatelé otroků nenašli žádné pochopení mezi lidmi. Podobné scény
brzy působily obrat  veřejného mínění  v okolních  městech.  Farmáři  a lidé  v okolí  se  podrobněji
zabývali našimi cíli a názory a naše škola se brzy stala známou a oceňovanou a ve výsledku se těšila
všeobecné důvěře a dobrým vztahům s lidmi okolního regionu.
Mezitím rozrušení kolem tématu otroctví značně narostlo ve městech na východě a také na západě
a jihu. Náš přítel, Willard Sears z Bostonu, se tam potýkal s bouří odporu. A aby se otevřela cesta ke
svobodné diskusi na toto téma v Bostonu a k zavedení náboženských bohoslužeb, kde by kazatelna
byla otevřena svobodné diskusi o všech velkých reformních otázkách, rozhodl se zakoupit hotel
Marlborough na Washingtonově ulici  a s  ním spojil  velkou kapli  pro veřejné bohoslužby a pro
reformační shromáždění, pro které se nikde jinde nemohlo najít místo. Udělal to s velkými náklady.
V roce 1842 jsem byl naléhavě žádán, abych šel do Marlboroughské kaple a několik měsíců tam
kázal. Začal jsem tam pracovat a dva měsíce jsem kázal ze všech sil. Duch Páně byl okamžitě vylit
a začalo všeobecné oživení suchých kostí. Téměř neustále, během každého dne v týdnu, jsem byl ve
svém pokoji navštěvován hledajícími ze všech částí města a den za dnem mnozí získávali naději.



V té době baptistický starší Knapp, známý probuzenecký kazatel,  pracoval v Providence, ale za
velkého odporu.  Byl  pozván bratry baptisty z Bostonu,  aby přijel  a pracoval tam. Opustil  proto
Providence a přijel do Bostonu. V téže době pan Josiah Chapin a mnozí další naléhali, abych přijel
a pořádal shromáždění v Providence.  Cítil  jsem se být panu Chapinovi velmi zavázán za to,  co
udělal pro Oberlin i pro mě osobně. Byla to pro mne velká zkouška opustit Boston, avšak poté, co
jsem se setkal s bratrem Knappem a informoval ho o stavu věcí, jsem odjel do Providence. Byl to
v Bostonu čas  velkého probuzení,  které  vítězně  postupovalo  zejména mezi  baptisty  a víceméně
v celém městě. Baptisté se ujali práce spolu s bratrem Knappem, mnoho kongregačních bratrů bylo
velmi požehnáno a dílo bylo velmi rozsáhlé.
Mezitím jsem začal pracovat v Providence. Práce začala téměř okamžitě a zájem o ni den ode dne
viditelně rostl. Došlo k mnoha pozoruhodným případům obrácení; mezi nimi byl i jeden starší pán,
jehož  jméno  si  již  nepamatuji.  Jeho  otec  byl  mnoho  let  předtím  soudcem  nejvyššího  soudu
v Massachusetts, pokud se nemýlím. Tento starý pán bydlel nedaleko kostela, kde jsem konal svou
bohoslužbu,  na  High  Street.  Po  nějaké  době,  kdy  už  práce  probíhala,  jsem  si  všiml,  že  na
shromáždění přišel  velmi ctihodně vypadající  pán,  který kázání  věnoval  velkou pozornost.  Můj
přítel, pan Chapin, mě okamžitě informoval, kdo to je a jaké má náboženské názory. Řekl, že nikdy
neměl ve zvyku navštěvovat náboženská shromáždění a projevil  velký zájem o tohoto muže a o
skutečnost, že byl přilákán na shromáždění. Všiml jsem si, že pokračoval v návštěvách večer co
večer a jeho mysl se zdála velmi rozrušená a hluboce zaujatá otázkou náboženství. Jednoho večera,
když jsem se skončil své kázání, tento ctihodně vyhlížející člověk povstal a zeptal se, zda by mohl
pronést  několik  slov  k lidem.  Souhlasil  jsem.  Poté  promluvil  v podstatě  takto:  „Moji  přátelé
a sousedé,  pravděpodobně  jste  překvapeni,  že  se  účastním těchto  setkání.  Znáte  mé  skeptické
názory a víte, že již dlouho nemám ve zvyku navštěvovat náboženská shromáždění. Ale když jsem
se dozvěděl o stavu věcí v tomto sboru, přišel jsem sem; a přeji si, aby mí přátelé a sousedé věděli,
že věřím, že kázání, které každý večer slyšíme, je evangelium. Změnil jsem názor,“ řekl. „Věřím, že
je to pravda a pravá cesta spasení. Říkám to, abyste pochopili můj skutečný důvod, proč jsem přišel;
ne abych kritizoval a hledal chyby, ale abych se zabýval velkou otázkou spasení, a chci povzbudit
ostatní, aby se jí zabývali.“ Řekl to s velkým pohnutím a posadil se.
V suterénu kostela se nacházela velká místnost pro nedělní školu. Počet hledajících hodně vzrostl
a shromáždění bylo příliš zaplněné, aby bylo možné zvát hledající dopředu, jak jsem to dělal na
jiných místech;  proto  jsem je  požádal,  aby po požehnání  sešli  do  přednáškové  místnosti  dole.
Místnost  byla  téměř  stejně  velká  jako  hlavní  sál  kostela  a vešlo  by  se  do  ní  téměř  tolik  lidí,
nepočítaje galerii. Dílo se rozrostlo a rozšířilo se do všech částí města, až se počet hledajících stal
tak velkým, že spolu s čerstvými konvertity, kteří byli vždy připraveni jít s nimi dolů, téměř zaplnili
onu velkou místnost.  Večer za večerem, po kázání,  se místnost zaplňovala jásajícími konvertity
a třesoucími se, hledajícími hříšníky. Tento stav trval dva měsíce. Byl jsem vyčerpaný po čtyřech
měsících nepřetržité práce, dva měsíce v Bostonu a dva v Providence. Kromě toho se přiblížila doba
pro zahájení našeho jarního semestru v Oberlinu. Proto jsem se rozloučil s Providence a vydal se na
cestu domů.
V Bostonu se přihodila jedna událost, o které vyprávět považuji za svou povinnost. Obrátila se tam
jedna unitářka, známá reverenda Dr. C---. Když se o jejím obrácení dozvěděl Dr. C---, jak mi sama
sdělila, poslal pro ni, aby ho navštívila, protože byl ve špatném zdravotním stavu a nemohl dobře
navštívit on ji. Vyhověla jeho žádosti a on si přál, aby mu vyprávěla, co se odehrávalo v její mysli,
o jejích  křesťanských  zkušenostech  a okolnostech  jejího  obrácení.  Učinila  tak  a doktor  projevil
velký zájem o její změnu smýšlení a vyptával se jí, zda má něco, co jsem napsal a vydal, co by si
mohl přečíst. Řekla mu, že má jednu mou malou knížku, která se týká posvěcení. Vypůjčil si ji
a řekl, že si ji přečte, a pokud ho za týden znovu navštíví, rád si s ní bude dál popovídat. Na konci
týdne se vrátila pro knihu a doktor řekl: „Tato kniha a názory, které jsou v ní obsaženy, mě velmi
zaujaly.  Chápu, že ortodoxní křesťané mají  námitky proti  tomuto pohledu na posvěcení,  jak jej
předkládá  pan Finney;  ale  nechápu,  je-li  Kristus  božský a skutečně  Bůh,  proč  by proti  tomuto
pohledu měly být vznášeny námitky; a nevidím ani žádnou nesrovnalost v tom, aby tento názor byl
součástí  ortodoxní víry.  Přesto bych rád viděl pana Finneyho. Nemůžete ho přesvědčit,  aby mě



navštívil? Protože já za ním nemohu jít.“ Hledala mě tam, kde jsem byl ubytovaný, ale já jsem odjel
z Bostonu do Providence. Po dvouměsíční nepřítomnosti jsem byl opět v Bostonu a tato dáma mě
okamžitě navštívila a sdělila mi informace, které jsem uvedl. Ale to už odjel na venkov kvůli svému
zdraví.  Velmi  jsem litoval,  že  nemám příležitost  se  s ním  setkat.  Krátce  nato  zemřel  a o  jeho
náboženském vývoji před smrtí nic nevím. Nemohu ani ručit za pravdivost toho, co řekla tato dáma.
Její sdělení bylo zjevně upřímné a já jsem neměl žádné pochybnosti o tom, že každé slovo, které mi
řekla, bylo pravdivé. Ale byla pro mě cizí a s takovým odstupem času si nemohu vzpomenout na
její jméno. Když jsem se příště setkal s Dr. Beecherem, padlo jméno doktora C--- a já jsem mu
vyprávěl tuto příhodu. V okamžiku se mu v očích objevily slzy a řekl s velkým dojetím: „Myslím,
že odešel do nebe!“

KAPITOLA XXVI.
PROBUZENÍ V ROCHESTERU V ROCE 1842

Po jednom nebo dvou dnech odpočinku v Bostonu jsem odjel domů. Byl jsem velmi unavený prací
a cestováním  a zastavil  jsem  se  u přítele  v Rochesteru,  abych  si  na  den  odpočinul,  než  budu
pokračovat dál. Jakmile se rozneslo, že jsem v Rochesteru, zavolal si mě soudce G--- a s velkou
vážností  žádal,  abych  tam zůstal  a kázal.  Někteří  z duchovních  také  naléhali,  abych  neodjížděl
a kázal  pro ně.  Řekl  jsem jim,  že  jsem vyčerpaný a že  nastal  čas,  abych byl  doma.  Byli  však
neodbytní, zvláště jeden z duchovních, jehož manželka byla jednou z mých duchovní dcer, Sára
B---, o níž jsem již mluvil, že se obrátila ve Westernu. Nakonec jsem souhlasil, že zůstanu a budu
kázat  jedno nebo dvě kázání,  a také  jsem tak  učinil.  Ale  tím jsem na  sebe  přivolal  další  ještě
naléhavější pozvání,  abych zůstal  a uspořádal řadu shromáždění.  Rozhodl jsem se zůstat,  ačkoli
jsem byl unavený, a pokračoval jsem v práci.
Pan George S. Boardman byl pastorem církve, které se tehdy říkalo Bethel, nebo Washington Street
Church, a pan Shaw byl pastorem v Second nebo Brick Church. Pan Shaw velmi usiloval o to, aby
se spojil  s panem Boardmanem a měli  shromáždění v jejich církvích střídavě.  Pan Boardman to
nechtěl a říkal, že jeho sbor je slabý a že potřebuje, abych na něho soustředil svou práci. Litoval
jsem toho, ale přesto jsem to nemohl odmítnout a začal jsem pracovat v Bethelu. Brzy poté Dr.
Shaw zajistil ve své církvi službu reverenda Jedediaha Burcharda a ten tam pracoval delší dobu.
Mezitím se soudce G--- spojil  s dalšími  členy advokátní  komory a písemně mě požádali  o sérii
kázání pro právníky, zaměřených na jejich způsob myšlení. Soudce G--- byl tehdy jedním ze soudců
odvolacího soudu ve státě a byl ve své profesi velmi uznávaný. Souhlasil jsem se sérií přednášek.
Byl jsem si vědom napůl skeptického stavu mysli, v němž se tito lidé nacházeli; mnozí byli dosud
neobráceni. Ve městě stále ještě zbýval značný počet zbožných právníků, kteří se obrátili během
probuzení v letech 1830 a 31.
Své přednášky pro právníky jsem začal otázkou: „Víme něco?“ Následně jsem tuto otázku rozvíjel
večer  za  večerem.  Moje  shromáždění  navštěvovala  určitá  vrstva  lidí.  Shromáždění  s bratrem
Burchardem  otevřela  zajímavé  místo  pro  jednu  třídu  společnosti  a uvolnilo  se  tím  více  místa
v domě, kde jsem kázal, pro právníky a ty, které přitahovaly mé přednášky. Bylo tam zcela plno
každý večer.  Jak jsem pokračoval  ve svých přednáškách,  pozoroval jsem, že se zájem neustále
prohlubuje.
Protože manželka soudce G--- byla mou dobrou přítelkyní, měl jsem příležitost ho často vídat a byl
jsem si jistý, že slovo se ho silně dotýká. Po vyslechnutí několika přednášek mi řekl: „Pane Finney,
zatím jste všechno vyjasnil  k mé spokojenosti,  ale  až se  dostanete  k otázce nekonečného trestu
bezbožných,  tam se  vám nepodaří  nás  přesvědčit.“  Odpověděl  jsem:  „Počkejte  a uvidíte,  pane
soudce.“ Tato narážka mě přiměla být víc opatrný, když jsem dospěl k tomuto bodu, a probrat ho se
vší  důkladností.  Příštího  dne  jsem  se  s ním  setkal  a on  se  hned  ozval:  „Pane  Finney,  jsem
přesvědčen. Vyložil jste toto téma úspěšně, proti tomu nelze nic namítat.“ Způsob, jakým to řekl,
naznačoval, že téma nejen přesvědčilo jeho intelekt, ale hluboce na něj zapůsobilo.
Pokračoval jsem večer co večer, ale nemyslel jsem si, že by mé poněkud nové a vybrané publikum



už bylo připraveno, abych je vyzval k jakémukoli rozhodnutí, pokud jde o hledající. Dospěl jsem
však do bodu, kdy jsem usoudil, že je čas vytáhnout síť na břeh. Pečlivě jsem ji roztáhl kolem celé
té  masy  právníků  a ohradil  jsem  je  řetězcem argumentů,  o kterých  jsem předpokládal,  že  jim
nemohou odolat. Byl jsem si vědom toho, že právníci jsou zvyklí naslouchat argumentům, cítit váhu
logicky  podložených  pravd,  a nepochyboval  jsem  o tom,  že  velká  většina  z nich  je  důkladně
usvědčena.  Proto jsem si připravil  řeč,  kterou jsem je chtěl  přivést  k rozhodnutí,  a pokud by se
zdálo, že má účinek, hodlal jsem je vyzvat k vydání se. 
Soudce G--- se v době, kdy jsem tam byl předtím, když se jeho žena obrátila, stavěl proti používání
lavice pokání. Očekával jsem, že to bude dělat znovu, protože jsem věděl, jak důrazný v tom byl.
Když jsem přišel kázat kázání, o němž jsem mluvil, všiml jsem si, že soudce G--- nesedí na místě,
které obvykle zaujímal, a když jsem se rozhlédl kolem sebe, nikde jsem ho mezi členy advokátní
komory nebo soudci neviděl. To mě znepokojilo, protože jsem se zvlášť na jeho případ připravoval.
Věděl jsem, že jeho vliv je velký a kdyby zaujal  rozhodné stanovisko, mělo by to velmi velký
dopad na celou právnickou profesi ve městě. Brzy jsem si však všiml, že přišel na galerii a našel si
místo hned u schodů na galerii, kde seděl zahalený v plášti. Pokračoval jsem dál v kázání, ale ke
konci toho, co jsem chtěl říci, jsem si všiml, že soudce G--- odešel ze svého místa. Cítil jsem se
zarmoucený, protože jsem se domníval, že odešel domů, protože tam, kde seděl, byla zima, nebo že
došlo k nějakému zmatku u schodiště, a myslel jsem si, že kázání, které jsem si připravil s ohledem
na něj, se minulo účinkem.
Ze spodní místnosti kostela vedlo úzké schodiště nahoru do hlavního sálu, které vycházelo těsně
vedle  kazatelny.  Právě  když  jsem  končil  své  kázání  a moje  srdce  klesalo  strachem,  že  se  mi
nepodaří  dosáhnout,  v co jsem ten večer doufal,  ucítil  jsem, jak mě někdo tahá za lem kabátu.
Podíval jsem se a uviděl jsem soudce G---. Sešel dolů, prošel spodní místnost a po úzkých schodech
vystoupal nahoru ke kazatelně, dost blízko na to, aby na mě dosáhl a zatahal mě za kabát. Když
jsem se otočil a s velkým překvapením jsem ho spatřil, řekl mi: „Pane Finney, nepomodlíte se za
mě? Posadím se na lavici pokání.“ „Ano,“ odpověděl jsem. O lavici pokání jsem předtím vůbec nic
neřekl. Shromáždění si všimlo, když soudce G--- vystoupil na schody kazatelny, a když jsem jim
oznámil, co řekl, vzbudilo to v nich úžasný šok. Po celém domě se vzedmul obrovský výbuch citů.
Mnozí  sklonili  hlavy a plakali;  jiní  se zdáli  být  pomořeni do upřímné modlitby.  Tísnili  se před
kazatelnou a okamžitě poklekali. Právníci téměř hromadně povstali a tlačili se do uliček a zaplnili
volné prostranství před nimi, kdekoli se jim podařilo najít místo, kde se dalo pokleknout. Pohyb
začal, aniž bych o to požádal, až pak jsem veřejně vyzval všechny, kdo byli ochotni zříci se svých
hříchů a odevzdat svá srdce Bohu a přijmout Krista a jeho spasení, aby přišli dopředu, do uliček
nebo  kamkoli  jinam,  a poklekli.  Došlo  k mohutnému  pohybu.  Modlili  jsme  se  a pak  jsem
shromáždění ukončil.
Protože jsem kázal každý večer a nemohl jsem vynechat večer kvůli shromáždění pro hledající,
ustanovil jsem shromáždění pro poučení hledajících na druhý den ve dvě hodiny v suterénu kostela.
Když jsem tam přišel, překvapilo mě, že místnost je téměř plná a jsou přítomni téměř výhradně
významnější  občané  města.  Tato  shromáždění  pokračovala  den  za  dnem a měl  jsem příležitost
k rozhovoru s velkým počtem lidí; byli učenliví jako děti. Nikdy jsem se nezúčastnil zajímavějších
a působivějších setkání pro hledající, než byla tato. Velký počet právníků se obrátil a soudce G---
byl v jejich čele; mohu to tak říct, protože vedl ty, kteří se postavili na stranu Krista. 
Zůstal  jsem tam tehdy dva  měsíce.  Probuzení  se  stalo  obdivuhodně  zajímavé  a mocné  a vedlo
k obrácení  mnoha  lidí.  Mocně  se  ujalo  v episkopální  církvi  v kostele  svatého  Lukáše,  jejímž
pastorem byl Dr.  Whitehouse, současný biskup státu Illinois.  Když jsem byl před několika lety
v Readingu v Pennsylvánii, Dr. Whitehouse kázal v episkopální kongregaci v tomto městě. Jedna
z velmi inteligentních dam mě informovala, že byl velice požehnaný ve své duši v tom probuzení.
Když jsem v roce 1830 přišel do Rochesteru, byl pastorem v kostele svatého Lukáše, a dozvěděl
jsem se, že povzbuzoval své lidi, aby navštěvovali naše shromáždění, a že se mnozí z nich v té době
obrátili.  Stejně tak při tomto probuzení v roce 1842, jak jsem byl informován, povzbuzoval své
a radil  jim,  aby  navštěvovali  naše  shromáždění.  On  sám  byl  velmi  úspěšným  pastorem  a měl
v Rochesteru velký vliv. Při tomto probuzení v roce 1842 se obrátilo ne méně než sedmdesát členů



jeho sboru, a většina z nich byli významní členové své církve.
Musím se zmínit o jedné pozoruhodné události. Hodně jsem ve svých instrukcích trval na úplném
poddání se Bohu jako na podmínce přijetí Bohem, na odevzdání se mu se vším všudy, aby tělo,
duše,  majetek  a všechno  navždy  sloužilo  k jeho  slávě.  Jak  bylo  mým  zvykem  v probuzeních,
zdůrazňoval jsem to, jak nejlépe jsem mohl. Jednoho dne, když jsem přicházel na shromáždění,
jeden z právníků, s nímž jsem se trochu znal a který byl v hluboké duševní úzkosti, čekal u dveří
kostela. Když jsem vešel, vytáhl z kapsy papír a podal mi ho se slovy: „Předávám vám to jako
služebníkovi Pána Ježíše Krista.“ Schoval jsem si ho do kapsy, dokud neskončí shromáždění. Když
jsem si ho prohlédl, zjistil jsem, že se jedná o smlouvu o vzdání se práv, která byla vyhotovena se
všemi náležitostmi a připravena k doručení. Vzdával se v ní veškerého vlastnictví ve prospěch Pána
Ježíše  Krista,  sebe  a všeho,  co  vlastnil.  Listina  měla  řádnou  formu,  se  všemi  formálními
náležitostmi takových převodů. Myslím, že ji mám stále mezi svými dokumenty. Zdálo se, že to
myslí  vážně,  a nakolik  jsem  to  mohl  posoudit,  dělal  to  naprosto  rozumně.  Nechci  však  jít
dále do podrobností.
Co se týče prostředků použitých při tomto probuzení, chtěl bych říci, že jsem kázal stejná učení,
jaká  jsem  kázal  vždy  a všude.  Zdůrazňoval  jsem  morální  Boží  vládu,  nutnost  bezvýhradného
a všeobecného přijetí Boží vůle jako pravidla života; přijetí vírou Pána Ježíše Krista jako Spasitele
světa; posvěcení duše pravdou. Tyto a podobné doktríny byly probírány, jak to čas dovoloval a jak
to vyžadovaly potřeby lidu. Opatřeními bylo prostě kázání evangelia a hojné modlitby, v soukromí,
ve skupinách a na veřejných modlitebních shromážděních. Na modlitbu byl kladen velký důraz jako
na základní prostředek podpory probuzení.
Hříšníci  nebyli  povzbuzováni,  aby očekávali,  že  je  Duch  svatý  obrátí,  zatímco  budou  pasivní,
a nikdy jim nebylo řečeno, aby čekali na Boží čas, nýbrž byli jednoznačně učeni, že jejich první
a bezprostřední povinností je podřídit se Bohu, zříci se své vlastní vůle, svého vlastního způsobu
života, a okamžitě se vzdát všeho, čím byli,  a všeho, co měli,  pro jejich právoplatného majitele,
Pána  Ježíše  Krista.  Byli  tu  vyučování,  jako všude  v těchto  probuzeních,  že  jedinou  překážkou
v cestě je jejich vlastní tvrdohlavá vůle; že Bůh se snaží získat jejich bezvýhradné svolení, aby se
vzdali  svých hříchů a přijali  Pána Ježíše Krista  jako svou spravedlnost a spásu.  Často se na ně
naléhalo, aby dali svůj souhlas, a bylo jim řečeno, že jediným problémem je získat jejich vlastní
upřímný  a vážný  souhlas  s podmínkami,  za  kterých  je  Kristus  může  spasit,  s nejnižšími
podmínkami, za kterých by mohli být spaseni. 
Konala se shromáždění pro hledající, jejichž cílem bylo přizpůsobit instrukce těm, kdo se nacházeli
v různých stádiích usvědčení,  a po rozhovorech s nimi,  pokud jsem měl čas a sílu,  jsem měl ve
zvyku podat závěrečný souhrn, a pak jsem se věnoval reprezentativním případům a odpovídal na
všechny jejich námitky a otázky, opravoval jejich omyly a pokračoval jsem tak,  abych je zbavil
všech  výmluv  a mohl  je  postavit  tváří  v tvář  velké  otázce  okamžitého,  bezvýhradného
a všeobecného  přijetí  Boží  vůle  v Kristu  Ježíši.  Víra  v Boha  a Bůh  v Kristu,  to  bylo  stále
zdůrazňováno.  Byli  informováni,  že  tato  víra  není  pouhým  intelektuálním  souhlasem,  ale  je
souhlasem nebo důvěrou, kterou projevuje srdce, dobrovolnou, inteligentní důvěrou v Boha, jak se
zjevuje v Pánu Ježíši Kristu. 
Plně jsem trval na učení o spravedlnosti nekonečného trestu; a nejen o spravedlnosti, zdůrazňoval
jsem i jistotu, že hříšníci budou trestáni navěky, pokud zemřou ve svých hříších. Ve všech těchto
bodech  bylo  evangelium prezentováno  tak,  aby nevyznělo  nejistě.  To  bylo  mým stálým cílem
a cílem všech, kteří dávali pokyny. Byla vysvětlována a zdůrazňována povaha závislosti hříšníka na
Božím vlivu. Hříšníci byli vyučováni, že bez božského učení a vlivu je jisté, že z jejich zkaženého
stavu nikdy nedosáhnou smíření s Bohem, a přesto, že jejich neschopnost smířit se je způsobena
pouze jejich vlastní zatvrzelostí srdce, nebo tvrdošíjností jejich vlastní vůle, a jejich závislost na
Duchu Božím není  omluvou pro to,  že se hned nestali  křesťany.  Tyto body,  které jsem zmínil,
a další, které z nich logicky vyplývají, byly zastávány ve všech aspektech, nakolik to čas dovolil.
Hříšníci nebyli při těchto probuzeních nikdy vyučováni, že musí očekávat obrácení jako odpověď
na své vlastní modlitby. Bylo jim řečeno, že pokud mají v srdci nepravost, Pán je nevyslyší; a že
dokud zůstávají nekajícní, nepravost zůstává v jejich srdcích. Tím nemyslím, že byli nabádáni, aby



se nemodlili. Byli informováni, že Bůh od nich vyžaduje, aby se modlili, ale aby se modlili ve víře
a v duchu pokání;  a že když žádali Boha, aby jim odpustil, měli se trvale odevzdat do jeho vůle.
Byli výslovně poučeni, že pouhá bezbožná a nevěřící modlitba je pro Boha ohavností; ale že pokud
jsou skutečně ochotni modlit se k Bohu přijatelnou modlitbu, že to mohou udělat,  protože tomu
nebrání nic jiného než jejich vlastní tvrdohlavost, aby se mohli přijatelně modlit hned. Nikdy nebyli
ponecháni,  aby si  mysleli,  že  by mohli  v jakémkoli  ohledu splnit  svou povinnost,  že  by mohli
vykonat  vůbec  jakoukoli  povinnost,  pokud  své  srdce  neodevzdají  Bohu.  Činit  pokání,  věřit
a podřídit se, jako vnitřní úkony mysli, to byly první povinnosti, které bylo třeba vykonat; a dokud
je nesplnili, žádný vnější úkon, ať už byl jakýkoli, neznamenal pro ně splnění jejich povinnosti.
Modlit  se  za  nové  srdce,  dokud  se  neodevzdali  Bohu,  znamená  pokoušet  Boha;  modlit  se  za
odpuštění, dokud se nevzdali Bohu, znamená urážet Boha a žádat ho, aby dělal to, co on sám není
oprávněný;  modlit  se  v nevíře  znamená  obviňovat  Boha  ze  lži,  místo  toho,  aby  konali  svou
povinnost; a celá jejich nevíra není nic jiného než rouhavé obviňování Boha ze lži. Stručně řečeno,
snažili jsme se obklíčit hříšníky a přivést je k tomu, aby přijali Krista, jeho celou vůli, vykoupení,
jeho dílo a souvislosti, srdečně a s pevným záměrem srdce, aby se zřekli veškerého hříchu, všech
výmluv, veškeré nevíry, zatvrzelosti srdce a každé špatnosti v srdci i v životě, zde, nyní i navždy.
Vždycky jsem se  zajímal  zejména  o spásu  právníků  a všech  lidí  z právnických  profesí.  V této
profesi jsem byl sám vzdělán. Docela dobře jsem rozuměl jejich návykům čtení a myšlení a věděl
jsem, že je lze řídit pomocí argumentů, důkazů a logických tvrzení s větší jistotou, než jakoukoli
jinou skupinu lidí.  Zjišťoval  jsem vždycky a všude,  kde jsem pracoval,  že  když se evangelium
správně  vykládá,  byli  nejpřístupnější  skupinou  lidí;  a věřím,  že  v poměru  k jejich  početnímu
zastoupení v každé komunitě se jich obrátilo více, než lidí z kterékoli jiné skupiny. Zvláště na mě
působilo,  jak  jasná  prezentace  Zákona  a Božího  evangelia  dokáže  pohnout  inteligencí  soudců,
mužů,  kteří  mají  ve zvyku sedět,  poslouchat  svědectví  a zvažovat argumenty na obou stranách.
Pokud  si  vzpomínám,  nikdy  jsem  neviděl  případ,  v němž  by  soudci  nebyli  přesvědčeni
o pravdivosti  evangelia,  když  se  zúčastnili  shromáždění  během  probuzení,  kterých  jsem  byl
svědkem. Při rozhovorech s příslušníky právnické profese mě často velmi zasáhl způsob, jakým
souhlasili s návrhy, vůči nimž by osoby s neukázněnou myslí měli námitky. 
V Rochesteru žil jeden ze soudců odvolacího soudu, který se zdál být posedlý chronickou skepsí.
Byl to sečtělý člověk a myslitel, člověk velmi kultivovaný a intelektuálně poctivý. Jeho manželka,
která  prožila  náboženskou  zkušenost  pod  mým vedením,  byla  mou  dobrou  přítelkyní.  S  tímto
mužem jsem vedl  velmi důkladné rozhovory.  Vždycky mi otevřeně přiznal,  že  argumenty byly
přesvědčivé a že jeho intelekt byl kázáním a rozhovorem znepokojen. Řekl mi: „Finney, vy mě ve
svých veřejných projevech vždycky strhnete, ale i když souhlasím s pravdivostí všeho, co říkáte,
necítím se dobře; mé srdce nějak nereaguje.“ Byl jedním z nejmilejších neobrácených mužů a bylo
pro mě smutné i potěšující bavit se s ním. Díky jeho upřímnosti a inteligenci byla konverzace s ním
o náboženských  tématech  velkým  potěšením,  ale  jeho  chronická  nevíra  to  činila  nesmírně
bolestným. Při našich rozhovorech se stalo více než jednou, že se celá jeho mysl zdála rozrušená až
do  nejhlubšího  nitra.  A přece,  pokud  vím,  nikdy  se  neobrátil.  Jeho  modlící  se  a zbožňovaná
manželka zemřela. Jeho jediné dítě, syn, se utopil před jeho před očima. Poté, co ho tato neštěstí
postihla, jsem mu napsal dopis, v němž jsem se odvolával na některé rozhovory, které jsem s ním
vedl,  a snažil jsem se ho získat pro zdroj, z něhož by mohl získat útěchu. Odpověděl mi velice
laskavě, ale o své ztrátě řekl, že nemůže být žádná útěcha, která by v takovém případě pomohla. Byl
skutečně slepý ke vší útěše, kterou mohl najít v Kristu. Nedokázal si představit, jak by vůbec mohl
přijmout  tento  dar  a být  šťastný.  Žil  v Rochesteru,  prožil  jedno  velké  probuzení  za  druhým,
a přestože byl umlčen tak, že neměl žádné omluvy a žádné útočiště, kam by se mohl schovat, tak
pokud vím, záhadně zůstal v nevíře. Zmínil jsem se o něm jako o ilustraci toho, jakým způsobem
inteligence  lidí  z právnických  profesí  může  být  pohnuta  silou  pravdy.  Když  přicházím k tomu,
abych mluvil o dalším probuzení v Rochesteru, na kterém jsem se podílel, mám příležitost zmínit se
o dalších případech, které budou ilustrovat stejnou věc.
Několik právníků, kteří  se v té  době v Rochesteru obrátili,  se vzdali  svého povolání  a přešli  do
služby. Mezi nimi byl i jeden ze synů kancléře W---, v té době mladý právník v Rochesteru, který se



v té době zdál být pevně obrácený. Z nějakého důvodu, který mi není znám, odešel do Evropy a do
Říma a nakonec se rozhodl,  že se stane římskokatolickým knězem. Po léta  horlivě pracoval  na
náboženském probuzení mezi nimi a pořádal dlouhá shromáždění; jak mi sám řekl, když jsem se
s ním setkal  v Anglii,  snažil  se  dosáhnout  v římskokatolické církvi  toho,  o co jsem se snažil  já
v protestantské církvi. Zdá se, že pan W--- je upřímný Kristův služebník, který se srdcem i duší
zasazuje o spásu římských katolíků. Nakolik souhlasí se všemi jejich názory, nemohu říci. Když
jsem byl v Anglii, byl tam, vyhledal mě a velmi láskyplně se ke mně hlásil. Vedli jsme spolu stejně
příjemný rozhovor, jako kdybychom byli oba protestanti. Neřekl nic o svých zvláštních názorech,
ale pouze o tom, že pracuje mezi římskými katolíky, aby podpořil náboženské probuzení. Mnoho
duchovních bylo ovocem velkých probuzení v Rochesteru.
Při  práci  v tomto městě  mě  často  velmi  zaujala  jedna  skutečnost.  Právníci  přicházeli  do mého
pokoje, když byli pod těžkým tlakem, na pokraji odevzdání se, abych si s nimi promluvil a objasnil
jim na  nějakou věc,  která  jim nebyla  jasná.  Opakovaně jsem si  všímal,  že  když  se  tyto  body
vyjasnily, byli připraveni se okamžitě podrobit. Vskutku, obecně vzato, mají na celou věc spasení
inteligentnější názor, než kterákoli jiná skupina lidí, kterým jsem kdy kázal nebo s nimiž jsem kdy
hovořil.
Při velkých probuzeních, kterých jsem byl svědkem, se obrátilo také velmi mnoho lékařů. Myslím,
že jejich studium je vede ke skepsi, nebo k jisté formě materialismu. Jsou však inteligentní, a pokud
je  jim  evangelium  důkladně  předloženo,  zbaveno  těch  zvláštních  rysů,  které  jsou  obsažené
v hyperkalvinismu,  snadno se nechají  přesvědčit  a obracejí  se stejně tak snadno a ochotně,  jako
ostatní vrstvy lidí. Jejich studium je obecně nepřipravuje k tomu, aby tak snadno chápali morální
Boží vládu, jako je tomu u právníků. Ale přesto jsem zjistil, že je není těžké přesvědčit a v žádném
případě to není obtížná skupina lidí, co se týká jednání o velké otázce spasení.
Všude jsem se setkával s tím, že zvláštnosti hyperkalvinismu byly velkým kamenem úrazu jak pro
církev, tak pro svět. Povaha hříšná sama o sobě, naprostá neschopnost přijmout Krista a poslouchat
Boha, odsouzení k věčné smrti za Adamův hřích a za hříšnou přirozenost, a všechna příbuzná z toho
plynoucí dogmata této zvláštní školy, to bylo kamenem úrazu věřícím a zkázou hříšníkům.
Univerzalismus, unitářství a vůbec všechny formy základních omylů ustoupily a zmizely z dohledu
v přítomnosti velkých probuzení. Znovu a znovu jsem se učil, že stačí, aby byl člověk důkladně
usvědčen Duchem svatým z hříchu, aby se ihned a navždy vzdal, a radostně vzdal, univerzalismu
a unitářství. Až budu mluvit o dalším velkém probuzení v Rochesteru, budu mít příležitost hovořit
podrobněji o tom, jak se skeptici, pokud se s nimi jedná správně, někdy uzavřou do odsouzení svým
vlastním neodolatelným usvědčením; pak se radují, když najdou dveře milosrdenství otevřené skrze
zjevení, která jsou obsažena v Písmu. K tomu se však dostanu ve správném pořadí.

KAPITOLA XXVII.
DALŠÍ ZIMA V BOSTONU

Na podzim roku 1843 jsem byl znovu povolán do Bostonu. Při mé poslední návštěvě v Bostonu tam
bylo velké rozrušení, které se týkalo tématu druhého příchodu Krista. Pan Miller, který stál v čele
toho  hnutí,  tam přednášel  a denně  pořádal  biblické  hodiny,  na  nichž  dával  pokyny a kázal  své
zvláštní  názory.  Jeho  vyučování  vedlo  k silnému  vzrušení,  ve  kterém  bylo  mnoho  divokého
a iracionálního. Jednou nebo dvakrát jsem se zúčastnil biblické hodiny pana Millera a potom jsem
ho pozval do svého pokoje a snažil se ho přesvědčit, že se mýlí. Upozornil jsem ho na to, jakým
způsobem vykládá proroctví, a ukázal jsem mu, jak jsem si myslel, že se v některých základních
názorech zcela mýlí. Odpověděl mi, že jsem zvolil způsob zkoumání, který by odhalil jeho omyly,
pokud nějaké má. Snažil jsem se mu ukázat, že jeho základní omyl byl již odhalen.
Naposledy, když jsem navštívil jeho biblickou hodinu, kázal učení, že Kristus přijde osobně a zničí
své nepřátele v roce 1843. Přednášel na toto téma něco, co nazýval výkladem Danielova proroctví.
Řekl, že kámen odtržený z hory bez zásahu rukou, který se skutálel dolů a zničil sochu, o které se
tam mluví, byl Kristus. Když přišel do mého pokoje, upozornil jsem ho na skutečnost, že prorok



výslovně prohlásil, že ten kámen nebyl Kristus, ale Boží království; že prorok tam představoval
církev neboli Boží království, jak boří sochu. To bylo tak jasné, že pan Miller byl nucen uznat, že to
skutečně bylo tak a že to nebyl Kristus, kdo přišel zničit tyto národy, ale Boží království. Pak jsem
se ho zeptal, zda se domnívá, že Boží království zničí tyto národy v tom smyslu, v jakém učil, že
budou zničeny, s mečem nebo válkou proti nim? Odpověděl, že ne, že tomu nemůže věřit. Pak jsem
se zeptal: „Není to spíše svržení vlád, které je tu zamýšleno, namísto zničení lidí? A nemá to být
učiněno vlivem Boží církve, která osvítí jejich mysl evangeliem? A pokud je toto smyslem, kde je
základ pro vaše učení, že v určitém čase přijde Kristus osobně, aby zničil všechny lidi na zemi?“
Řekl jsem mu: „To je nyní základem vašeho učení. Je to hlavní bod, na který upozorňujete ve svých
hodinách; a zde je zřejmý omyl, samotná slova proroka učí přímý opak toho, co učíte.“ Bylo však
marné se s ním dohadovat, stejně jako s jeho následovníky v té době. Věřili, zcela jistě věřili, že se
blíží příchod Krista, a nebylo divu, že byli příliš poblázněni vzrušením, než aby se s nimi dalo nějak
rozumně domluvit.
Když jsem tam na podzim roku 1843 přijel,  zjistil  jsem, že tato zvláštní  forma vzrušení  už se
přehnala, ale mezi lidmi převládaly různé formy bludů. Skutečně jsem zjistil, že o Bostonu platí,
o čem mě  ujišťoval  Dr.  Beecher  první  zimu,  kdy jsem tam pracoval.  Řekl  mi:  „Pane  Finney,
nemůžete zde pracovat jako kdekoli  jinde. Musíte se věnovat jinému způsobu výuky a začít  od
základů;  protože  unitářství  je  systémem  popírání  a pod  jeho  vlivem  jsou  základy  křesťanství
v troskách. Nemůžete brát nic za samozřejmé, protože unitáři a univerzalisté zničili základy a lidé
jsou jako na vodě. Masy nemají žádné ustálené názory a každé „hle, tady“ nebo „hle, tam“ dochází
sluchu; a téměř každá představitelná forma bludu může získat oporu.“
Od té doby jsem zjistil, že je to pravda, a to ve větší míře než v jakékoli jiné oblasti, kde jsem kdy
pracoval. Masa lidí v Bostonu je více nestálá ve svém náboženském přesvědčení, než na kterémkoli
jiném  místě,  které  jsem  kdy  poznal;  navzdory  jejich  inteligenci,  neboť  jsou  to  jistě  velmi
inteligentní lidé, a to ve všech otázkách, kromě náboženství. Je to nesmírně obtížné prosadit v jejich
myslích  náboženské  pravdy,  protože  vliv  unitářského  učení  je  vedl  k tomu,  že  zpochybňovali
všechny hlavní  pravdy Bible.  Jejich  systém je  systémem popírání.  Jejich  teologie  je  negativní.
Popírají  téměř vše a nepotvrzují  téměř nic.  Na takovém poli  nachází blud uši  lidí  otevřené a ty
nejvíce iracionální názory na náboženská témata zastává velké množství lidí.
V této době jsem začal pracovat v kapli v Marlborough a našel jsem tam velmi zvláštní stav věcí.
Vznikla tam církev, která se skládala hlavně z radikálů. Většina členů zastávala extrémní názory na
různá témata. Přišli z jiných ortodoxních církví a spojili se ve vlastní církvi v kapli v Marlborough.
Byli oddaní a mnozí z nich byli důslední reformátoři. Byli to dobří lidé, ale nemohu říci, že by byli
jednotní. Jejich extrémní názory se zdály být tím, co je vzájemně odpuzuje. Někteří z nich byli
extrémní pacifisté a považovali za špatné používat jakoukoli fyzickou sílu nebo jakékoliv fyzické
prostředky, a to i při zvládání vlastních dětí. Vše se musí dělat morálním přesvědčováním. Vcelku
to však byli modlící se, upřímní křesťanští lidé. Neměl jsem žádné potíže s nimi vycházet, ale v té
době rozruchu kolem Millera a v různých dalších případech mezi nimi bylo mnoho zmatků. Jako
církvi se jim vůbec nedařilo.
Vyrostl mezi nimi mladý muž jménem S---, který se prohlašoval za proroka. Vedl jsem s ním mnoho
rozhovorů a snažil jsem se ho přesvědčit, že se mýlí. Pracoval jsem také s jeho stoupenci a chtěl
jsem, aby pochopili jeho omyl. Zjistil jsem však, že je nemožné s ním nebo s nimi něco udělat,
dokud se nakonec sám nezavázal  v několika bodech,  když předpověděl,  že  se  stanou jisté  věci
v určitých termínech. Jednou z nich bylo, že jeho otec v určitý den zemře. Tehdy jsem mu řekl:
„Teď se ukáže, jak se osvědčíš. Nyní bude vyzkoušena pravdivost tvých tvrzení. Pokud se tyto věci,
které předpovídáš, stanou skutečností, a stanou se tak, jak říkáš, v určitou dobu, pak budeme mít
důvod věřit, že jsi prorok. Pokud se však nesplní, pak to bude důkazem, že jsi byl oklamán.“ To
nemohl popřít. Díky Boží prozřetelnosti se tyto předpovědi vztahovaly k událostem vzdáleným jen
několik týdnů od doby, kdy byly předpovědi vysloveny. Vsadil svou pověst proroka na pravdivost
těchto  předpovědí  a očekával  jejich  naplnění.  Samozřejmě,  že  každá  z nich  selhala,  a on selhal
s nimi;  nikdy jsem už o jeho předpovědích nic  neslyšel.  Ale už zmátl  mnoho myslí  a skutečně
zmařil  jejich  úsilí;  nevím,  že  by ti,  kdo byli  jeho stoupenci,  někdy získali  zpět  svůj  vliv  jako



křesťané.
Během této  zimy Pán velmi  důkladně prozkoumal  mou vlastní  duši  a dal  mi  nový křest  svým
Duchem.  Byl  jsem  ubytovaný  v hotelu  Marlborough  a moje  pracovna  a ložnice  se  nacházely
v jednom rohu budovy kaple.  Moje mysl byla dlouhodobě velmi přitahována do modliteb,  jako
ostatně vždy, když jsem pracoval v Bostonu. Byl jsem zde pokaždé obdarován velkým množstvím
ducha modlitby. Ale zvláště této zimy byla má mysl nesmírně procvičována v otázce osobní svatosti
a ohledně stavu církve, jejího nedostatku Boží moci, slabosti ortodoxních církví v Bostonu, slabosti
jejich víry a nedostatku moci uprostřed takové společnosti. Skutečnost, že se jim dařilo dělat jen
malé nebo žádné pokroky v oblasti překonávání chyb města, velmi ovlivnila mou mysl.
Oddával jsem se velkému množství modliteb. Po večerních bohoslužbách jsem odcházel do ústraní
tak brzy, jak jsem jen mohl, ale vstával jsem ve čtyři hodiny ráno, protože jsem nemohl déle spát,
a okamžitě jsem šel do pracovny a věnoval se modlitbě. A tak hluboce byla moje mysl roznícená
a tak pohlcená do modlitby, že jsem často od čtvrté hodiny ranní, kdy jsem vstal, pokračoval až do
osmi hodin, kdy gong svolával ke snídani. Mé dny jsem trávil, pokud jsem měl čas, zkoumáním
Písma svatého. Nic jiného jsem nečetl celou tu zimu, jen Bibli, a mnohé z ní mi připadalo nové. Pán
mě opět vedl jakoby od Genesis po Zjevení. Vedl mě k tomu, abych viděl souvislosti, zaslíbení,
hrozby, proroctví a jejich naplnění; a skutečně, Písmo mi připadalo, že celé planulo světlem, a nejen
světlem, zdálo se mi, jako by Boží slovo bylo instinktem samotného Božího života.
Po týdnech a měsících, kdy jsem se takto modlil, jednoho rána, když jsem se věnoval modlitbě, mě
napadlo,  co  když  po všem tomto  božském učení  moje  vůle  zůstává  nepohnutá  a toto  učení  se
projeví pouze v mé citlivosti? Nemůže se stát, že moje citlivost je ovlivněná těmito zjeveními ze
čtení Bible,  ale mé srdce není ve skutečnosti  podmaněno? Na tomto místě mě napadlo několik
úryvků z Písma, většina jako je toto: „I bude pro ně Hospodinovo slovo pokyn na pokyn, pokyn na
pokyn, míru k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam, a tak půjdou, upadnou dozadu, polámou
se,  budou chyceni a zajati.“ (Izajáš 28/13) Myšlenka,  že bych mohl klamat sám sebe, když mě
poprvé napadla,  mě bodla téměř jako uštknutí  zmije.  Vyvolala ve mně bolest,  kterou nedokážu
popsat. Úryvky z Písma, které mě v tomto směru napadly, na několik okamžiků značně zesílily mé
trápení. Ale vzápětí jsem se mohl opřít o dokonalou vůli Boží. Řekl jsem Pánu, že pokud vidí, že je
to moudré a nejlepší, a že jeho čest vyžaduje, abych byl ponechán v bludu a sestoupil do pekla, pak
přijímám jeho vůli a řekl jsem mu: „Učiň se mnou, jak se ti zdá dobré.“ 
Těsně před touto událostí jsem měl velký zápas o to, abych se zasvětil Bohu, a to ve vyšším smyslu,
než jsem kdy předtím považoval za svou povinnost, nebo jsem si myslel, že je to možné. Často jsem
předtím položil celou svou rodinu na oltář a ponechával jsem je Bohu, aby s nimi naložil podle
svého uvážení. Ale v tom čase, o kterém nyní mluvím, jsem měl velký zápas o to, vzdát se své
manželky do Boží vůle. Byla ve velmi chatrném zdravotním stavu a bylo zcela zřejmé, že nemůže
dlouho žít. Nikdy předtím jsem tak jasně neviděl, co znamená položit ji a všechno, co jsem měl, na
Boží oltář; hodiny jsem bojoval na kolenou, abych ji bezvýhradně odevzdal Boží vůli. Ale zjistil
jsem, že toho nejsem schopen. Byl jsem tím tak otřesen a překvapen, že jsem se v agónii vydatně
potil.  Bojoval  jsem  a modlil  se,  dokud  jsem  nebyl  vyčerpaný,  a zjistil  jsem,  že  jsem  zcela
neschopný odevzdat ji úplně do vůle Boží tak, abych nekladl žádné námitky proti jeho vůli naložit
s ní, jak se mu zlíbí. 
To mě velmi trápilo. Napsal jsem své ženě, jaký mám zápas a o obavách, které jsem pociťoval
z toho,  že ji  nedokážu bezvýhradně odevzdat  do dokonalé Boží  vůle.  Bylo to  jen velmi  krátce
předtím,  než  jsem měl  pokušení,  o kterém jsem mluvil,  kdy se  ty  pasáže  z Písma znepokojivě
vynořily  v mé  mysli,  a hořkost,  téměř  smrtelná,  mě  na  několik  málo  okamžiků  ovládla,  kvůli
myšlence,  že by mé náboženství  mohlo být  jen z pocitů a že se Boží  učení  mohlo projevit  jen
v mém cítění.  Ale jak už jsem řekl,  po několika okamžicích boje s touto sklíčeností  a hořkostí,
kterou jsem od té doby přičítal  ohnivé střele satanově, jsem se mohl vrátit zpět, a to v hlubším
smyslu, než jsem to kdy udělal předtím, do nekonečně požehnané a dokonalé Boží vůle. Pak jsem
řekl Pánu, že v něj mám takovou důvěru, že se cítím naprosto ochotný dát mu sebe, svou ženu
a svou rodinu, aby se vším naložil podle své vlastní moudrosti.
Pak jsem měl hlubší představu o tom, co znamená zasvěcení se Bohu, než jakou jsem měl kdykoli



předtím. Strávil jsem dlouhý čas na kolenou, zvažoval jsem to a všechno jsem odevzdával do vůle
Boží; zájmy církve, pokrok náboženství, obrácení světa, spasení nebo zatracení mé vlastní duše, jak
o tom rozhodne Boží vůle.
Opravdu si vzpomínám, že jsem zašel tak daleko, že jsem Pánu z celého srdce říkal, aby se mnou
nebo s tím, co je mé, udělal cokoli, k čemu bude jeho požehnaná vůle svolná; že jsem měl takovou
dokonalou důvěru v jeho dobrotu a lásku, že jsem věřil, že nemůže souhlasit s ničím, proti čemu
bych mohl něco namítat. Cítil jsem jakousi svatou smělost, když jsem mu říkal, aby se mnou udělal
právě to, co se mu zdá dobré, a že nemůže udělat nic, co by nebylo naprosto moudré a správné;
proto jsem měl ty nejlepší důvody, abych přijal cokoli, co rozhodne, pokud jde o mě a to, co je mé.
Tak hluboké a dokonalé spočinutí v Boží vůli jsem nikdy předtím nepoznal. 
Co se mi však zdálo podivné, bylo to, že jsem se nemohl držet své dřívější naděje, ani jsem si
nedokázal vybavit, s čerstvostí, období společenství a Božího ujištění, které jsem prožíval. Můžu
říci, že jsem se vzdal své naděje a vše jsem založil na nových základech. Myslím tím, že jsem se
vzdal naděje vycházející z jakékoli minulé zkušenosti. Vzpomínám si, že jsem říkal Pánu, že nevím,
zda mě chce zachránit, nebo ne. Ani jsem se nesnažil to vědět. Chtěl jsem se smířit s  tím, co se
stane. Řekl jsem, že pokud zjistím, že mě zachovává, že ve mně působí svým Duchem a že mě
připravuje na nebe a působí v mé duši svatost a věčný život, pak budu považovat za samozřejmé, že
mě hodlá spasit; na druhou stranu pokud bych zjistil, že ve mně není božská síla, světlo a láska, měl
bych usoudit, že považuje za moudré a účelné poslat mě do pekla; a v obou případech bych jeho
vůli přijal. Má mysl se ustálila v dokonalém klidu.
Bylo to brzy ráno a po celý ten den se zdálo, že jsem ve stavu dokonalého odpočinku těla i duše.
Během dne mi v mysli často vyvstávala otázka: „Stále ještě se držíš svého zasvěcení a setrváváš
v Boží vůli?“ Odpověděl jsem bez váhání: „Ano, nic neberu zpět. Nemám žádný důvod brát cokoli
zpět; nezašel jsem ve slibech a vyznáních dál, než bylo rozumné. Nemám žádný důvod brát cokoli
zpět; nechci nic brát zpět.“ 
Myšlenka, že bych mohl být zatracen, mě netrápila. Vskutku, ať jsem si myslel,  co jsem chtěl,
během celého  toho  dne  jsem v mysli  nenašel  ani  nejmenší  strach,  ani  nejmenší  znepokojující
emoce. Nic mě netrápilo. Nebyl jsem ani nadšený, ani sklíčený; viděl jsem, že nejsem ani veselý,
ani smutný. Moje důvěra v Boha byla dokonalá, mé přijetí jeho vůle bylo dokonalé, a má mysl byla
klidná jako nebe.
Večer mi v hlavě vyvstala otázka: „Co kdyby mě Bůh poslal do pekla, co pak?“ „Nic bych proti
tomu nenamítal.“ „Ale může poslat do pekla člověka,“ byla další otázka, „který přijímá jeho vůli,
v tom smyslu, v jakém ji přijímáš ty?“ Sotva se tento dotaz objevil,  už byl vyřešen. Odpověděl
jsem: „Ne, to není možné. Peklo by pro mě nemohlo být žádným peklem, kdybych přijal dokonalou
Boží vůli.“ To v mé mysli vyvolalo žílu radosti, která se rozvíjela stále víc a víc, po celé týdny
a měsíce, a skutečně mohu říci, že po celá léta. Po celá léta byla moje mysl příliš plná radosti, než
abych mohl cítit  příliš  úzkostí  z jakéhokoli  tématu.  Zdálo se,  že moje modlitba,  která  byla  tak
vroucí, a tak dlouho trvající, se proměnila v jedinou: „Staň se vůle tvá.“ Zdálo se, že všechny mé
touhy jsou splněny. To, za co jsem se modlil pro sebe, jsem dostal způsobem, který jsem nejméně
očekával.
Zdálo se, že svatost Pánu je vepsána do všech pohybů mé mysli. Měl jsem tak silnou víru, že Bůh
naplní všechnu svou dokonalou vůli,  že  jsem si  nemohl o nic  dělat  starosti.  Zdálo se,  že velké
obavy, které zkoušely moji mysl v období trýznivých modliteb, odešly stranou, takže když jsem po
dlouhou dobu přicházel k Bohu, abych s ním rozmlouval, což jsem dělal velmi, velmi často, padl
jsem na kolena a zjistil jsem, že je nemožné o cokoli vážně požádat, kromě toho, aby se jeho vůle
stala na zemi tak, jak se děje v nebi. Tím byly pohlceny moje modlitby; často jsem se přistihl, že se
usmívám, jako by do tváře Boha, a říkal jsem, že nepotřebuji nic. Byl jsem si zcela jistý, že naplní
všechna svá moudrá a dobrá přání; a s tím byla má duše zcela spokojena.
Zde jsem ztratil onen velký boj, v němž jsem byl zapojený po tak dlouhý čas, a začal jsem kázat
shromáždění, v souladu s touto svou novou a rozšířenou zkušeností. V církvi bylo značné množství
lidí, kteří navštěvovali má kázání a rozuměli mi; a viděli z mého kázání, co se dělo a děje v mé
mysli. Předpokládám, že lidé si více než já sám uvědomovali, jak velká byla změna ve způsobu



mého kázání. Samozřejmě, že jsem měl příliš plnou hlavu tohoto tématu na to, abych kázal něco
jiného, než o plném a přítomném spasení v Pánu Ježíši Kristu.
V té době se zdálo, jako by moje duše byla s Kristem zasnoubena, ve smyslu, o kterém jsem nikdy
předtím neměl žádnou představu. Jazyk Šalamounovy písně byl pro mě stejně přirozený jako můj
dech. Zdálo se mi, že dobře chápu, v jakém rozpoložení se nacházel, když psal tuto píseň; a došel
jsem tehdy k závěru,  jak jsem si  od té  doby vždycky myslel,  že  tu  píseň nenapsal  poté,  co se
vymanil ze svého velkého odpadlictví. Nejenže jsem měl všechnu svěžest své první lásky, ale ještě
jsem k ní získal obrovský nádavek. Pán mě vskutku povznesl natolik nad všechno, co jsem do té
doby zažil, a naučil mě tolik o významu Bible, o Kristově poselství, moci a ochotě, že jsem se často
přistihl, jak mu říkám: „Nevěděl jsem, že něco takového je pravda, ani jsem si to nepředstavoval.“
Pak jsem si  uvědomil,  co  znamená  výrok,  že  „je  schopen učinit  nesmírně  mnoho,  hojně  nade
všechno, o co prosíme nebo co si dovedeme představit.“ V té době mě skutečně učil nade všechno,
o co jsem kdy žádal nebo co jsem si představoval. Neměl jsem žádnou představu o délce a šířce,
výšce a hloubce a účinnosti  jeho milosti.  Tehdy se mi zdálo,  že ta pasáž: „Stačí ti  má milost,“
znamenala tak mnoho, že jsem se divil, že jsem ji nikdy předtím nepochopil. Přistihl jsem se, že
volám:  „Úžasné!  Úžasné!  Úžasné!“,  když  mi  tato  zjevení  přicházela.  Tehdy jsem pochopil,  co
znamená, když prorok řekl: „Bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti,
Vládce pokoje.“ Strávil jsem téměř celou zbývající část zimy, dokud jsem se nemusel vrátit domů,
vyučováním lidí o plnosti, která je v Kristu. Ale zjistil jsem, že jsem kázal nad hlavami většiny lidí.
Nerozuměli mi. Bylo jich přesto hodně, kteří porozuměli, a ti byli ve svých duších obdivuhodně
požehnáni. Mám důvod věřit, že udělali větší pokrok ve svém duchovním životě, než za celý svůj
předchozí život. 
Ale malá církev, která tam vznikla, nebyla složena z materiálů, které by mohly v podstatné míře
fungovat zdravě a efektivně společně. Vnější odpor vůči nim byl velký. Dokonce i masa vyznavačů
náboženství ve městě s nimi vůbec nesympatizovala. Lidé z církví obecně nebyli v takovém stavu,
aby přijali mé názory na posvěcení; a přestože téměř ve všech církvích byli jednotlivci, kteří byli
hluboce zaujati a velmi požehnáni, pro většinu svědectví, které jsem přinášel, nebylo srozumitelné.
Někteří z nich viděli, kde jsem. Vzpomínám si, že jednoho večera diakon P-- a diakon S--, poté co
vyslechli mé kázání a viděli, jak působí na shromáždění, přišli ke mně, když jsem sešel z kazatelny,
a řekli: „Jste o velký kus dál, než jsme my v tomto městě, a o velký kus před našimi kazateli. Jak
můžeme přimět naše kazatele, aby přišli a poslouchali tyto pravdy?“ Odpověděl jsem: „To nevím.
Ale přál bych si,  aby mohli  vidět věci jako já, protože se mi zdá, že je nesmírně důležité, aby
existovala vyšší  úroveň svatosti  v Bostonu.“ Zdálo se, že jim nesmírně záleží na tom, aby tyto
pravdy byly předloženy všem lidem. Byli to dobří lidé, jak bostonští dobře vědí; ale jakou námahu
si skutečně dali, aby přiměli jejich duchovní a další lidi zúčastnit se, to nemohu říci. 
Tu zimu jsem pracoval hlavně na probuzení mezi křesťany. Pán mě k tomu připravil velkým dílem,
které vykonal v mé vlastní duši. Ačkoli ve mně působilo mnoho božského života, přesto, jak jsem
již řekl, to, co jsem prožil během této zimy, tak dalece přesáhlo všechno, co jsem zažil předtím, že
jsem  si  chvílemi  ani  nemohl  uvědomit,  že  jsem  kdy  předtím  byl  v opravdovém  společenství
s Bohem. Jistě jsem byl, často a dlouho; to jsem věděl, když jsem o tom přemýšlel a vzpomínal na
to, čím jsem tak často procházel. Té zimy se mi zdálo, že pravděpodobně až se dostaneme do nebe,
naše pohledy a radosti a svaté zážitky budou tak dalece překonávat všechno, co jsme kdy zažili
v tomto životě, že budeme jen stěží schopni uznat, že jsme na tomto světě měli nějaké náboženství.
Ve skutečnosti jsem často zažíval nevýslovnou radost a velmi hluboké společenství s Bohem, ale to
všechno bylo zastíněno šíří mé nové zkušenosti, takže jsem často říkal Pánu, že jsem nikdy předtím
neměl ani ponětí o úžasných věcech, zjevených v jeho požehnaném evangeliu, a o úžasné milosti,
která je v Kristu Ježíši. Věděl jsem, že tento jazyk, když jsem se nad tím zamyslel, byl srovnávací,
ale přesto všechny mé dřívější zkušenosti se mi na čas zdály být zapečetěné a téměř ztracené ze
zřetele.
Jakmile velké vzrušení té doby opadlo a moje mysl se stala klidnější, viděl jsem jasněji jednotlivé
kroky svého křesťanského života a uvědomil jsem si souvislost věcí, jak se všechny odehrávaly od
začátku do konce, způsobené Bohem. Od té doby jsem nikdy neměl ta velká období trýznivých



modliteb, které jsem často zažíval v minulosti. Je to něco úplně jiného zvítězit u Boha, podle mé
vlastní  zkušenosti,  než  tomu  bylo  předtím.  Mohu  k Bohu  přicházet  s větším  klidem,  protože
přicházím s dokonalejší důvěrou. On mi nyní umožňuje spočinout v něm a nechat všechno klesnout
do jeho dokonalé vůle s mnohem větší svolností, než tomu bylo před zkušeností té zimy.
Od té doby cítím náboženskou volnost, náboženský elán a potěšení v Bohu a v jeho slovu, pevnost
víry, křesťanskou svobodu a přetékající lásku, kterou jsem předtím zažíval jen občas. Tím nechci
říci, že bych takové zkušenosti předtím prožíval zřídka, neboť byly časté a často se opakovaly, ale
nikdy nebyly tak trvalé, jako od té doby. Zdálo se, že mé otroctví bylo v té době zcela zlomeno a od
té  doby  jsem měl  svobodu  dítěte  s milujícím  rodičem.  Zdá  se  mi,  že  v sobě  nacházím  Boha
v takovém smyslu, že mohu spočinout v Něm a ztišit se, položit své srdce do Jeho dlaně, uvelebit se
v jeho dokonalé vůli a nemít žádné starosti ani obavy.
Mluvím o těchto  prožitcích  jako o obvyklých od té  doby,  ale  nemohu tvrdit,  že  by byly zcela
nepřerušené, neboť v roce 1860, během nemoci, jsem prožil období velké deprese a ponížení. Pán
mě však z toho vyvedl do pevného pokoje a odpočinku.
Několik let po tomto období občerstvení zemřela má milovaná manželka. To pro mě bylo velkým
trápením. Necítil  jsem však žádné reptání ani nejmenší  odpor vůči  Boží  vůli.  Vzdal  jsem se jí
Bohu bez jakéhokoli odporu, pokud si vzpomínám. Ale byl to pro mě velký zármutek. Tu noc po
její smrti jsem ležel ve svém pokoji sám a několik křesťanských přátel sedělo v obývacím pokoji
a bděli.  Chvíli  jsem spal,  a když jsem se  probudil,  myšlenka na  mou ztrátu  mi  bleskla  hlavou
s takovou silou! Moje žena už tu nebyla! Už nikdy ji neuslyším mluvit ani neuvidím její tvář! Její
děti zůstaly bez matky! Co jsem měl dělat? Zdálo se mi, že můj mozek se zmítá, jako by se chtěl
utrhnout.  Okamžitě  jsem  se  zvedl  z postele  a vykřikl:  „Budu  nepříčetný,  pokud  si  nemohu
odpočinout v Bohu.“ Pán mě brzy uklidnil, pro tu noc, ale i tak občas přicházela období smutku,
který byl téměř zdrcující. 
Jednoho dne jsem klečel na kolenou a rozmlouval o tom s Bohem a najednou se mi zdálo, že mi
říká: „Miloval jsi svou ženu?“ „Ano,“ odpověděl jsem. „A miloval jsi ji kvůli ní, nebo kvůli sobě?
Miloval jsi ji, nebo sebe? Pokud jsi ji miloval kvůli ní, proč jsi smutný, že je se mnou? Nemělo by
tě její štěstí se mnou přimět, aby ses radoval, a ne truchlil, pokud ji miluješ kvůli ní?“ „A ty jsi ji
miloval,“ zdálo se mi, že mi říká, „kvůli mně? Pokud jsi ji miloval kvůli mně, jistě bys netruchlil, že
je se mnou. Proč myslíš na svou ztrátu a tolik se kvůli ní trápíš, místo abys myslel na její zisk?
Můžeš  být  smutný,  když  ona  je  tak  radostná  a šťastná?  Kdybys  ji  miloval  kvůli  ní  samotné,
neradoval by ses z její radosti a nebyl šťastný v jejím štěstí?“
Nikdy nedokážu popsat pocity, které mě ovládly, když se mi zdálo, že jsem takto osloven. Okamžitě
se změnil celý stav mé mysli. Od té chvíle zmizel smutek kvůli mé ztrátě navždy. Už jsem na svou
ženu nemyslel jako na mrtvou, ale jako na živou, uprostřed nebeské slávy. Moje víra byla v té době
tak silná a moje mysl tak osvícená, že se zdálo, jako bych mohl vstoupit do samotného stavu mysli,
v jakém se  nacházela  v nebi;  a pokud  existuje  něco  jako spojení  s nepřítomným duchem,  nebo
s někým, kdo je v nebi,  zdálo se mi,  že jsem s ní spojený. Ne že bych se kdy domníval,  že je
přítomna v takovém smyslu, že bych s ní osobně komunikoval. Ale zdálo se mi, jako bych věděl,
jaký je tam stav její mysli, jaký hluboký, nepřerušovaný pokoj, v dokonalé Boží vůli. Viděl jsem, že
to je nebe, a zažíval jsem to ve své vlastní duši. Dodnes jsem neztratil požehnání těchto pohledů.
Často se mi vracejí, jako pravý stav mysli, ve kterém se nacházejí obyvatelé nebe, a já chápu, proč
jsou v takovém blaženém stavu.
Moje žena zemřela v nebeském rozpoložení mysli. Její spočinutí v Bohu bylo tak dokonalé, že se
mi zdálo, že odchodem z tohoto světa pouze vstoupila do plnějšího pochopení Boží lásky a věrnosti,
takže byla potvrzena a navždy učiněna dokonalá její důvěra v Boha a její sjednocení s jeho vůlí.
To jsou zkušenosti, z nichž jsem od té doby hodně žil.
Při kázání jsem však zjistil, že nikde nemohu kázat tyto pravdy, ve kterých má vlastní duše ráda
přebývá, a být pochopen, leda velmi malým počtem lidí. Vždy jen velmi málo lidí, a to i z těch
mých vlastních, ocenilo a přijímalo tyto názory na Boha a Krista a plnost jeho spásy, na nichž se má
vlastní duše stále s potěšením sytí. Všude jsem nucen sestupovat na úroveň ostatních lidí, aby mi
rozuměli, a kdekoliv jsem po mnoho let kázal, nacházel jsem církve na tak nízkém stupni, že byli



naprosto  neschopní  pochopit  a ocenit  to,  co  jsem jim řekl  a co  považuji  za  nejcennější  pravdy
celého evangelia. 
Když káži nekajícím hříšníkům, jsem samozřejmě nucen vrátit se zpět k základním pravidlům. Je to
už tak dávno, co jsem ve své vlastní zkušenosti prošel přes tyto základy a první principy, že z těchto
pravd žít  nemohu,  musím je  však  kázat  nekajícným,  abych jim zajistil  obrácení.  Když  hlásám
evangelium, mohu kázat o vykoupení, obrácení a mnoho významných učení evangelia, které jsou
oceňované  a přijímané  těmi,  kteří  jsou  mladí  v náboženském životě;  a také  těmi,  kteří  jsou  již
dlouho v Boží církvi, ale jen velmi málo pokročili v poznání Krista. Ale teprve nyní zjišťují, že je
opravdu užitečné předat Božím lidem plnost, kterou moje vlastní duše vidí v Kristu. Na tomto místě
je daleko více lidí, kteří mi rozumějí a sytí se takovými pravdami, než jsem našel jinde, ale i zde
většina vyznavačů náboženství tyto pravdy s porozuměním nepřijímá. Nic nenamítají, neodporují,
a nakolik chápou, jsou přesvědčeni. Ale pokud jde o zkušenost, nevědí, jakou sílu mají nejvyšší
a nejcennější pravdy evangelia o spasení v Kristu Ježíši.
Řekl jsem, že zimu v Bostonu jsem strávil převážně kázáním pro vyznávající křesťany a že mnozí
z nich byli velice požehnáni ve svých duších. Byl jsem si velmi jistý, že pokud nebudou základy
v určitém  smyslu  přebudovány  a pokud  se  křesťané  v Bostonu  nedostanou  na  vyšší  úroveň
křesťanského života, nikdy nemohou zvítězit nad unitářstvím. Věděl jsem, že ortodoxní duchovní
hlásali ortodoxii, kterou se stavěli proti unitářství, po mnoho let, a že všeho, čeho se dalo dosáhnout
diskusí, již bylo dosaženo. Cítil jsem však, že to, co unitáři potřebují, bylo vidět křesťany žít podle
čistého Kristova  evangelia.  Potřebovali  slyšet  a vidět  dokázané  skrze  životy křesťanů,  že  Ježíš
Kristus je božský Spasitel  a může je zachránit  od všech hříchů. Jejich vyznání  víry v Krista se
neshodovala s jejich zkušenostmi. Nemohli říci, že ve svých zkušenostech našli Krista takového,
jakého  hlásali.  Je  zapotřebí  svědectví  živých  Božích  svědků,  svědectví  zkušenosti,  aby unitáře
přesvědčilo; pouhé úvahy a argumenty, jakkoli přesvědčivé, nikdy nepřekonají jejich omyly a jejich
předsudky.
Ortodoxní církve jsou tam příliš formální, jsou v zajetí určitých norem, bojí se opatření, bojí se
svobodně používat prostředky k záchraně duší. Vždycky se mi zdálo, že jsou v otroctví při svých
modlitbách, a to do té míry, že to, co nazývám duchem modlitby, jsem v Bostonu málokdy viděl.
Duchovní a diakoni církví, ačkoli jsou to dobří lidé, se bojí toho, co by unitáři řekli, kdyby se jejich
opatření na podporu náboženství prováděla takovým způsobem, že to probudí lidi. Všechno se musí
dělat určitým způsobem. Duch svatý je zarmoucen tím, že podléhají takovému otroctví.
Pracoval jsem v Bostonu na pěti mocných náboženských probuzeních a musím vyjádřit své upřímné
přesvědčení, že největší překážkou na cestě k překonání unitářství a všech forem bludů je bázlivost
křesťanů a církví. Když vědí, že jsou neustále vystaveni kritice unitářů, stávají se příliš opatrní.
Jejich víra byla oslabena.  A obávám se, že převaha unitářství a univerzalismu je drží  zpátky od
kázání a upozorňování na nebezpečí, které hrozí bezbožným, jak ho představil prezident Edwards.
Učení o nekonečném trestu, nutnosti úplného posvěcení a vzdání se všech hříchů jako podmínka
spasení, což jsou učení, jejichž cílem je lidi probudit, se nešíří tak často a s takovou silou, jak je
nezbytné pro spásu tohoto města.
Malá církev v Marlboroughské kapli si velmi přála, abych se stal jejich pastorem, a tak jsem opustil
Boston a vrátil se domů s touto otázkou ve své myslí. Poté přišel bratr Sears s formální nabídkou
v kapse, aby mě přesvědčil, abych tam odjel a usadil se tam. Ale když přijel do Oberlinu a poradil
se s bratry, zda je to vhodné, abych odešel, odradili ho natolik, že se ani nepokusil mi tuto otázku
předložit.

KAPITOLA XXVIII.
PRVNÍ NÁVŠTĚVA V ANGLII

Dostával jsem opakovaná a naléhavá pozvání k návštěvě Anglie a k práci na podpoře probuzení
v této zemi, proto jsem se na podzim roku 1849 nalodil se svojí manželkou (pan Finney se oženil
jako se svou druhou ženou s paní Elizabeth F. Atkinsonovou z Rochesteru) a po bouřlivé cestě jsme 



počátkem listopadu dorazili do Southamptonu. Tam jsme se setkali s pastorem církve v Houghtonu,
vesnici ležící na půli cesty mezi obchodními městy Huntingtonem a Saint Ives. Pan Potto Brown,
velmi dobročinný muž, o němž budu mít příležitost často mluvit, poslal pana Jamese Harcourta,
svého pastora, aby se s námi setkal v Southamptonu. Pan Potto Brown byl původem a vzděláním
kvaker. On a jeho partner se zabývali mlynářstvím a patřili ke kongregaci nezávislých v Saint Ives.
Velmi je rmoutil stav věcí v jejich okolí. Zdálo se jim, že církev v Anglii má jen velmi malý vliv na 
spasení duší. Kromě církevních škol neexistovaly žádné školy pro vzdělání chudých a masa lidí
byla značně zanedbaná. Po dlouhých modlitbách a vzájemných konzultacích se dohodli, že přijmou
opatření pro vzdělávání dětí v jejich vesnici a v okolních vesnicích, a že tento vliv rozšíří, jak jen to
bude možné.  Rovněž se  dohodli,  že  použijí  své  prostředky na  podporu bohoslužeb a budování
nezávislých církví.
Nedlouho  po  zahájení  tohoto  podniku  partner  pana  Browna  zemřel.  Jeho  manželka,  jak  se
domnívám, zemřela před ním. Svěřil svou rodinu, kterou tvořilo několik synů a dcer, do bratrské
péče pana Browna, který pověřil jejich výchovou rozumnou vdovu v sousední vesnici. Partner pana
Browna ho před  svou smrtí  prosil,  aby nezanedbával  práci,  kterou si  předsevzali,  ale  aby v ní
pokračoval s elánem a nezištností. Pan Brown měl pro tuto práci srdce. Jeho partner zanechal svým
dětem velký  majetek.  Pan  Brown  sám měl  jen  dvě  děti,  syny.  Byl  to  člověk  prostých  zvyků
a vynakládal jen málo peněz na sebe nebo na svou rodinu. Zaměstnával učitele ve škole ve vesnici,
kde bydlel, a postavil tam kapli pro veřejné bohoslužby. Pozval muže, který tam působil jako farář
a zastával hyperkalvinistické názory; pracoval tam rok za rokem, aniž by dosáhl výsledků, které by
naplňovaly očekávání pana Browna. 
Pan Brown často hovořil  se  svým kazatelem o nedostatku  dobrých výsledků.  Vyplácel  mu plat
a vynakládal své peníze různými způsoby na podporu náboženství, prostřednictvím nedělních škol,
učitelů a dalších pracovníků, ale skoro žádní lidé se neobrátili. Otevíral tuto záležitost tak často, až
mu farář nakonec odpověděl: „Pane Browne, jsem snad já Bůh, abych mohl obracet duše? Kázal
jsem jim evangelium a Bůh je neobrátil; jsem snad na vině já?“ Pan Brown odpověděl: „Ať už jste
Bůh,  nebo  ne,  musíme  mít  obrácené.  Lidé  musí  být  obráceni.“  A tak  tohoto  faráře  propustil
a zaměstnal reverenda Jamese Harcourta. Pan Harcourt byl baptista, zastávající otevřené přijímání,
talentovaný  muž,  podnětný  kazatel,  horlivě  pracující  pro  duše.  Pod  jeho  kázáním  se  začala
objevovat obrácení a slovo se nadějně šířilo. Jejich malá církev rostla v počtu i ve víře a nebe se
rozšiřovalo postupně, ale znatelně na všechny strany.
Brzy rozšířili  svou činnost  i na  sousední  vesnice,  s dobrými  výsledky.  Stále  však  nevěděli,  jak
podporovat  náboženské probuzení.  Děti  jeho partnera,  které mu byly svěřeny do péče,  vyrostly
v mladé muže a ženy a nebyly obráceny.  Byly to  tři  dcery a tři  synové,  pěkná rodina  s velkým
majetkem, ale nebyli obráceni. Pan Brown měl v tom kraji množství velmi zajímavých a vlivných
přátel, o jejichž spásu usiloval. Velmi mu také záleželo na dětech jeho zesnulého partnera, aby se
obrátily.  Pro  vzdělání  svých  synů  měl  ve  své  rodině  učitele  a značný  počet  mladých  mužů
z vážených  rodin  z okolních  měst  studoval  spolu  s jeho syny.  Tato  malá  rodinná  škola,  do  níž
chodili  mladí  muži,  kteří  byli  syny jeho přátel  z různých  částí  hrabství,  vytvořila  mezi  těmito
rodinami a panem Brownem silné zájmové pouto. Práce pana Harcourta z nějakého důvodu tyto
rodiny nezasáhla. Byl úspěšný mezi chudšími a nižšími vrstvami, byl horlivý a obětavý, a hlásal
evangelium.  Jak  řekl  pan  Brown:  „Byl  mocným  služebníkem  Ježíše  Krista.“  Přesto  mu  však
chyběla zkušenost, aby zasáhl třídu osob, které panu Brownovi zvláště ležely na srdci. Tito bratři
o této záležitosti  často hovořili  a ptali  se,  jak by mohli  oslovit  tuto třídu lidí  a přitáhnout je ke
Kristu.  Pan Harcourt  řekl,  že  udělal  vše,  co mohl,  a že je třeba udělat  ještě  něco jiného,  jinak
neviděl, jak by tato třída lidí vůbec mohla být zasažena. Četl mé přednášky o probuzení a nakonec
navrhl panu Brownovi, aby mi napsal, zda bych nemohl přijet a pracovat s nimi. To vedlo k tomu,
že jsem od pana Browna obdržel velmi vážnou žádost, abych je navštívil. Hovořil také s mnoha
dalšími  lidmi  a s  některými  kněžími,  takže  jsem  dostal  i několik  jiných  dopisů  s naléhavými
pozváními do Anglie.
Zpočátku na mne tyto dopisy zapůsobily jen málo, protože jsem neviděl možnost, jak bych mohl do
Anglie  jet.  Nakonec se zdálo,  že  se  mi  otevřela  cesta,  abych alespoň na nějakou dobu opustil



domov,  a tak  jsme  se  ženou  na  podzim roku  1849  odjeli  do  Anglie.  Když  jsme  tam dorazili
a několik dní si odpočinuli, začal jsem pracovat ve vesnické kapli. Brzy jsem zjistil, že pan Brown
je pozoruhodný člověk. Ačkoli byl vychován jako kvaker, byl ve svých názorech mnohostranný
a snažil se, nezávislým způsobem, přímo o spásu lidí ve svém okolí. Byl bohatý a jeho majetek se
neustále  a rychle  zvětšoval.  Jeho  příběh  mi  mnohokrát  připomněl  přísloví:  „Někdo  rozdává
a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.“ Pro náboženské účely utrácel své
peníze jako kníže, a čím víc utrácel, tím víc měl k utrácení. Když jsme tam byli, otevřel svůj dům
ráno, v poledne i večer a zval své přátele z daleka i z okolí, aby ho přišli navštívit. Ti přicházeli
v hojném  počtu,  takže  jeho  stůl  byl  téměř  u každého  jídla  obklopen  rozmanitými  pozvanými
osobami,  se  kterými  jsem  mohl  hovořit  a které  se  pak  mohly  zúčastnit  našich  shromáždění.
Okamžitě  začalo probuzení  a rozšířilo  se mezi  lidmi.  Děti  jeho partnera se brzy začaly zajímat
o náboženství a obrátily se ke Kristu. Dílo se rozšířilo i mezi těmi, kteří přišli ze sousedních vesnic.
Slyšeli  a ochotně přijímali slovo. A tak rozsáhlé a důkladné bylo dílo i mezi konkrétními přáteli
pana Browna, po jejichž obrácení toužil a modlil se za ně, že než jsem odešel, řekl mi, že každý
z nich  se  obrátil  a že  Pán  nevynechal  ani  jednoho  z těch,  o které  pociťoval  úzkost  a o  jejichž
obrácení se modlil.
Obrácení tohoto velkého počtu osob, rozptýlených po celé zemi, udělalo velmi příznivý dojem tam,
kde je znali.  V Houghtonu byla modlitebna malá,  ale byla plná při  každé návštěvě,  a oddanost
a angažovanost  pana Browna a jeho ženy byly velmi  zajímavé a působivé.  Zdálo  se,  že pro ně
neexistují žádné hranice v jejich pohostinnosti. Jejich učitel byl věřící člověk, byl zapojený do práce
každý den a téměř při každém jídle si s námi sedl, aby si užil konverzaci s námi. Přijížděli k nám
pánové  z okolních  měst,  vzdálených  mnoho  mil;  museli  vyjíždět  dost  brzy,  aby u nás  byli  na
snídani. Mladí mužové, kteří se vzdělávali spolu se syny pana Browna, byli pozváni a přicházeli,
a já věřím, že každý z nich se obrátil. Tak se jeho největší přání, pokud jde o ně, splnila; a mezi
masami  se  toho  stalo  ještě  mnohem  víc,  než  očekával.  Pan  Harcourt  měl  v té  době  kromě
Houghtonu několik dalších míst v okolních vesnicích, kde kázal. Vůně tohoto díla v Houghtonu
přetrvávala po celá léta. Pan Harcourt mě informoval, že kázal v modlitební atmosféře a s pocitem
Boží přítomnosti, dokud v Houghtonu pobýval.
V té době jsem v Houghtonu nezůstal dlouho, několik týdnů. Mezi bratry, kteří mi psali a naléhali
na mě,  abych přijel  do Anglie,  byl  pan Roe,  baptistický duchovní  z Birminghamu.  Jakmile  byl
informován,  že  jsem  v Anglii,  přijel  do  Houghtonu  a strávil  tam  několik  dní,  účastnil  se
shromáždění a byl svědkem jejich výsledků.
Asi v polovině prosince jsme opustili Houghton a odjeli do Birminghamu, abychom pracovali ve
sboru pana Roea. Zde jsme se brzy po příjezdu seznámili s reverendem Johnem Angellem Jamesem,
který byl vedoucím duchovním nezávislé církve v Birminghamu. Byl to dobrý a skvělý muž a měl
velmi rozsáhlý vliv v tomto městě a dokonce v celé Anglii.
Když byly mé přednášky o probuzení poprvé publikovány v Anglii, pan James k nim napsal úvod,
v němž je velmi chválil. Když jsem však přijel do Birminghamu, dozvěděl jsem se, že poté, co pan
James veřejně doporučil mé přednášky, byl informován, na setkání duchovních i písemně, muži,
kteří patřili k určitým kruhům na této straně Atlantiku, že tato probuzení, k nimž došlo zejména za
mé služby, dopadla katastrofálně; tato sdělení na něho měla takový vliv, že své veřejné vyjádření ve
prospěch mých přednášek vzal zpět.
Když  mě  však  viděl  v Birminghamu,  pozval  nezávislé  duchovní  na  snídani  do  svého  domu
a požádal mě, abych se jí zúčastnil. To je běžný způsob, jak se v Anglii postupuje. Když jsme se
sešli v jeho domě, po skončení snídaně řekl svým bratrům duchovním, že má dojem, že se jim příliš
nedaří dosáhnout cíle jejich služby; že jsou příliš spokojeni s tím, že lidé chodí na shromáždění,
platí plat duchovního, pokračuje nedělní škola a navenek žijí v blahobytu; přitom ale ve většině
sborů dochází jen k velmi málo obrácením a lidé směřují k záhubě. Pan Roe, s nímž jsem v té době
začínal práci, mi řekl, že v církvi pana Jamese je ne méně než patnáct set nekajících hříšníků. Při
snídani u pana Jamese se vyjadřoval velmi vřele a řekl, že je třeba něco udělat.
Nakonec  se  duchovní  dohodli,  že  budou  postupně  pořádat  shromáždění  v různých  nezávislých
církvích, jakmile budu moci vyhovět jejich žádosti. Několik týdnů jsem se však omezil na práci ve



sboru pana Roea a došlo tam k mocnému probuzení, takovému, jaké ještě nikdy nezažili. Probuzení
prošlo sborem s velkou mocí a značná část nekajících se obrátila ke Kristu. Pan Roe se do tohoto
díla zapojil srdcem i duší. Zjistil jsem, že je to dobrý a opravdový muž. Nebyl vůbec sektářský ani
předpojatý ve svých názorech, ale otevřel své srdce Božímu vlivu a cele a se vší vážností se věnoval
práci pro duše. Den co den sedával v zákristii svého kostela, kde rozmlouval s hledajícími, kteří ho
přicházeli navštívit, a směřoval je ke Kristu. Tato práce mu zabírala téměř všechen čas po mnoho
dní. Jeho církev byla v té době jednou z mála církví s uzavřeným přijímáním, protože téměř všichni
baptisté v Anglii měli otevřené přijímání. 
Poté,  co  se  počet  obrácení  rozrostl,  začala  církev  konvertity  prověřovat  před  jejich  přijetím.
Prověřili jich velké množství a chystali se uspořádat přijímání. Ráno jsem kázal a přijímání se mělo
konat odpoledne. Když byla dopolední bohoslužba ukončena, požádal pan Roe církev, aby ještě
chvíli setrvali. Já jsem se s manželkou odebral do domu pana Roea, kde jsme byli ubytovaní. Po
nějaké době přišel pan Roe, vstoupil do našeho pokoje s úsměvem na tváři a řekl: „Co myslíte, že
naše církev udělala?“ To jsem nedokázal říct, protože mě nenapadlo zeptat se, co se chystají udělat,
když byli  požádáni,  aby zůstali.  Odpověděl:  „Jednomyslně  odhlasovali,  že  pozveme vás  a paní
Finneyovou dnes odpoledne k našemu přijímání.“ Uzavřenost jejich přijímání nechtěli při takovéto
příležitosti zachovat. Po zralé úvaze jsme však dospěli k závěru, že bude lepší, když jejich pozvání
nepřijmeme, kdyby snad hlasovali  pod nátlakem, což by u nich mohlo později  vyvolat  nějakou
reakci a lítost; a protože jsme byli opravdu unaveni, omluvili jsme se a zůstali doma. Večer jsem
měl opět kázat a byl jsem proto rád, že jsem si mohl odpočinout.
Brzy jsem přijal pozvání dalších kazatelů, abych pracoval na jejich kazatelnách. Shromáždění byla
všude přeplněná a vzbudila velký zájem; množství lidí, kteří se po kázání shromáždili v zákristiích,
po pozvání pro hledající, bylo velké. Jejich největší zákristie byly plné hledajících, kdykoli přišla
výzva, aby se tam uchýlili k poučení. Co se týče prostředků, používal jsem stejné jako v naší zemi:
kázání, modlitby, rozhovory a shromáždění pro hledající.
Brzy jsem však zjistil, že pan James dostává dopisy z různých stran, které ho varovaly před vlivem
mé práce. Tyto dopisy mu psali někteří jeho známí na této straně Atlantiku. Kromě toho z různých
částí jeho vlastního hrabství na něj byl vyvíjen stejný nátlak. Byl ke mně velmi upřímný, sděloval
mi, jak se celá záležitost vyvíjela, a já jsem byl stejně upřímný k němu. Řekl jsem mu: „Bratře
Jamesi, vaše odpovědnost je velká. Jsem si vědom toho, že váš vliv je velký, a tyto dopisy ukazují
jak váš vliv, tak vaši zodpovědnost, pokud jde o tuto práci. Jste veden k tomu, abyste si myslel, že
jsem ve svých názorech kacíř.  Slyšíte  mé kázání,  kdykoli  káži,  a víte,  zda hlásám evangelium,
či nikoliv.“
Měl jsem s sebou své dva vydané svazky Systematické teologie. „Slyšel jste mě kázat něco, co není
evangelium?“ zeptal jsem se ho. „Ne, vůbec nic,“ odpověděl. „Dobře,“ řekl jsem, „mám tady svou
Systematickou teologii, kterou učím své třídy doma a kterou všude kážu. Chci, abyste si ji přečetl.“
Velmi  vážně  se  do  toho  pustil.  Brzy  jsem  si  všiml,  že  je  s ním  večer  co  večer  na  našich
shromážděních  velmi  ctihodně  vyhlížející  pán.  Chodili  na  shromáždění  společně;  a když  jsem
svolal hledající,  vešli  dovnitř  a zaujali  místo,  aby mohli  slyšet vše,  co se říkalo.  Kdo byl  tento
ctihodný pán, jsem nevěděl. Několik večerů po sobě přicházeli tímto způsobem, ale pan James mi
nepředstavil svého společníka, ani se ke mně nepřiblížil, aby se mnou hovořil.
Když to takhle pokračovalo týden nebo dva, pan James a jeho ctihodný přítel navštívili náš byt.
Představil mě doktoru Redfordovi a zároveň mě informoval, že je jedním z jejich nejvýznamnějších
teologů;  že má větší  důvěru v teologické znalosti  doktora Redforda než ve své vlastní;  a že ho
požádal, aby ho navštívil v Birminghamu, aby se zúčastnil shromáždění a zejména aby se s ním
spojil  při  čtení  mé teologie.  Řekl,  že  ji  četli  den co den,  a doktor  Redford by si  se  mnou rád
popovídal o jistých bodech teologie. Hovořili jsme velmi svobodně o všech otázkách, na které Dr.
Redford chtěl  upozornit;  a pak Dr. Redford řekl velmi upřímně: „Bratře Jamesi,  nevidím žádný
důvod, proč bychom měli učení pana Finneyho považovat v jakémkoli ohledu za nezdravé. Má svůj
vlastní způsob vyjadřování teologie, ale nevidím, že by se od nás lišil v něčem podstatném.“
Měli s sebou malou příručku, kterou připravila Kongregační unie Anglie a Walesu,  a v níž bylo
stručné vyjádření jejich teologických názorů. Přečetli mi některé části této příručky a byla řada na



mně, abych se jich ptal. Vyslechl jsem jejich vysvětlení a byl jsem spokojen, že mezi námi panuje
podstatná shoda.
Dr. Redford zůstal v Birminghamu ještě nějakou dobu. Poté odjel domů a s mým souhlasem si vzal
s sebou mou Systematickou teologii. Řekl, že si ji pečlivě přečte a pak mi napíše své názory k ní.
Všiml jsem si, že je v teologii skutečně doma, že je učenec a křesťan a důkladně vzdělaný teolog.
Proto jsem byl více než ochoten nechat ho prověřit mou teologii, aby mě upozornil, pokud by bylo
třeba něco odvolat nebo změnit. Požádal jsem ho, aby tak učinil důkladně a upřímně. Vzal si svazky
domů, trpělivě je přečetl a důkladně a kriticky prozkoumal. Poté jsem od něj obdržel dopis, v němž
vyjadřoval, že mé teologické názory velmi schvaluje a že je v nich několik bodů, na které by se
chtěl zeptat. Přál si, abych, jakmile budu moci odjet z Birminghamu, přijel a kázal v jeho sboru.
V Birminghamu  jsem  zůstal  asi  tři  měsíce.  Došlo  k mnoha  zajímavým  obrácením,  ale  přesto
duchovní nebyli připraveni upřímně přijmout používání nezbytných prostředků, aby se probuzení
rozšířilo po celém městě.
Jeden případ byl tak zajímavý, že na něj chci upozornit. Předpokládám, že v této zemi je všeobecně
známo,  že  unitářství  se  v Anglii  poprvé  rozvinulo  a rozšířilo  v Birminghamu.  Tady byl  domov
starého doktora Priestleyho, který byl jedním z prvních a nejvýznamnějších unitářských duchovních
v Anglii. Jeho sbor jsem našel, stále ještě v Birminghamu existoval. Jednoho večera před odjezdem
z Birminghamu jsem kázal na tento text:  „Vy tvrdošíjní,  vy lidé neobřezaného srdce i uší,  stále
vzdorujete  Duchu  Svatému.“  Nejprve  jsem  se  zastavil  u božství  a osoba  panovalnosti  Ducha
svatého. Poté jsem se snažil ukázat, jak mnoha způsoby a v kolika bodech se lidé brání Božímu
učení; že když jsou Duchem svatým usvědčeni, stále setrvávají na své vlastní cestě; a že ve všech
těchto případech se Duchu svatému vzpírají. Pán mi dal toho večera svobodu, abych kázal velmi
zpytující kázání. Mým cílem bylo ukázat, že zatímco lidé obhajují svou závislost na Duchu svatém,
neustále se mu brání.
Stejně jako všude v Anglii jsem i v Birminghamu viděl, že je největší důraz kladen na vliv Ducha
svatého. Nikde jsem však nenacházel, že by se jasně rozlišovalo mezi fyzickým vlivem Ducha,
který působí přímo na duši, a morálním, přesvědčivým vlivem, který ve skutečnosti působí na mysl
lidí. V důsledku toho jsem často zjišťoval, že je nutné upozornit lidi na práci, v níž se Duch svatý
projevuje, vysvětlit jim výslovné učení Krista na toto téma, a tak je přivést k tomu, aby viděli, že
nemají čekat na fyzický vliv, ale mají se poddat jeho přesvědčujícímu vlivu a být poslušní jeho
učení. To bylo mým cílem toho večera.
Poté,  co  jsem dorazil  do  domu  rodiny,  kde  jsme  byli  hosty,  přišla  jedna  dáma,  která  byla  na
shromáždění, a poznamenala, že si všimla, že tam byl přítomen unitářský duchovní. Řekl jsem, že
to muselo znít v uších unitáře podivně. Odpověděla, že doufá, že mu to prospěje. Nedlouho poté,
když jsem pracoval v Londýně,  jsem od tohoto duchovního obdržel dopis,  v němž mi vyprávěl
o velké změně, kterou v jeho náboženské zkušenosti způsobilo toto kázání.
Tento dopis uvádím v následujícím znění:

--- 16. srpna 1850.
REV. A VÁŽENÝ SIR: --- Když jsem se z Banneru dozvěděl, že se chystáte odjet z Anglie, cítím,
že by bylo poněkud nevděčné, kdybych Vás nechal odjet, aniž bych vyjádřil, jak jsem Vám zavázán
za užitek, který mi přineslo Vaše kázání ve Steelhouse Lane v Birminghamu. Myslím, že to bylo
poslední  kázání,  které  jste  kázal,  a bylo  o odporu  proti  Duchu  svatému;  ale  nikdy  jsem nebyl
schopen najít text. Vskutku, co se týká bodů, které mě nejvíce znepokojovaly, jsem o tom textu dva
nebo tři dny poté nepřemýšlel. Abyste pochopil, jaký prospěch jsem měl z toho kázání, je nutné,
abych stručně vylíčil svou zvláštní situaci v té době. 
Vystudoval  jsem  na  jedné  z našich  nezávislých  škol,  abych  mohl  vykonávat  službu  mezi
nezávislými.  Nastoupil  jsem do  služby a pokračoval  v ní  asi  sedm let.  Během této  doby jsem
postupně  prošel  velkou  změnou  v mých  teologických  názorech.  Myslím,  že  tato  změna  byla
způsobena částečně filozofickými spekulacemi a zčásti zhoršením, které nastalo v mém duchovním
stavu. Měl bych říct s nejhlubším zármutkem, že moje zbožnost se nikdy neobnovila zpět do stavu,
který  ztratila  během  studia  na  vysoké  škole.  Všechny  své  strasti  přičítám  hlavně  tomu.  Mé



spekulace mě vedly k tomu, že jsem v podstatě přijal názory doktora Williamse, aniž bych četl jeho
knihu o Boží svrchovanosti a spravedlnosti. Četba jeho knihy plně upevnila mé názory. Hřích je
vada, která nutně vzniká z porušenosti stvoření, pokud se mu nedostává Boží milostí. Pád člověka
tedy nevyjadřuje  nic  jiného než osudovou původní  nedokonalost  lidského rodu.  Velký cíl  Boží
morální  vlády  je  napravit  tuto  nedokonalost  výchovou  a zjevením  a nakonec  zdokonalit  stav
člověka. Již dříve a dlouho předtím jsem přijal Jenkynovy názory na duchovní vliv.
Pod vedením těchto principů pochopíte, aniž bych to musel vysvětlovat, jak se hřích stal pouhým
neštěstím,  dočasně  povoleným,  nebo  spíše  nutným zlem,  které  má  být  napraveno  nekonečnou
moudrostí a dobrotou; jak se věčný trest stal krutostí, o které ani na okamžik nesmíme pomyslet, že
by  přišla  od  dobré  bytosti;  a jak  se  vykoupení  stalo  dokonalou  absurditou,  založenou  na
nefilozofických názorech na hřích. Stal jsem se důsledným unitářem a počátkem roku 1848 jsem se
přihlásil k unitářství a stal se duchovním církve. Sklony mé mysli však byly naštěstí příliš logické,
takže jsem nadlouho nemohl v unitářství spočinout. Mé názory se posunovaly k prostému deismu,
a pak jsem zjistil, že musím jít ještě dál. Na to jsem nebyl připraven. Celá moje duše se zděšeně
rozběhla  zpět.  Přehodnotil  jsem své  principy.  V celém mém  filozofickém systému  se  odehrál
převrat. Učení odpovědnosti se mi vrátilo v tom nejpřísnějším a doslovném smyslu, a s ní i hluboké
vědomí hříchu. Nemusím se pouštět do podrobnosti, pokud jde o mé boje a duševní utrpení.
Asi  dva týdny předtím,  než jsem vás  vyslechl,  jsem jasně  viděl,  že  musím dříve nebo později
přijmout evangelijní systém. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že je to biblický systém. Stal jsem se
unitářem na čistě racionalistických základech. Nyní jsem však zjistil, že musím přijmout Bibli, nebo
zahynout v temnotě. Můžete si představit, jaká muka jsem prožíval. Na jedné straně bylo usvědčení,
které  bylo  každým dnem silnější,  pocit  hříchu a potřeba  Krista,  které  pevně ovládly mé  srdce,
a smutná okolnost, že jsem musel před lidmi, kteří ode mě očekávali poučení, zatajovat pravdu,
kterou jsem znal. Na druhou stranu, kdybych vyznal, jak na tom jsem, okamžitě bych očích všech,
zvláště u té velké většiny, která nemá žádné sympatie s takovým bojem, zničil svůj charakter svou
zřejmou nestálostí  a uvrhl bych sebe,  svou ženu a děti  do světa.  Nemohl jsem se smířit  s touto
alternativou.  Rozhodl  jsem  se  vyčkat,  postupně  připravovat  mysl  lidí  na  změnu  a přísnějším
hospodařením  po  dobu  několika  měsíců  si  vytvořit  rezervu  na  pokrytí  našich  potřeb  během
přechodného období. V tomto rozpoložení jsem vyslechl vaše kázání. Jistě si je vybavíte a snadno
pochopíte, jaký mělo účinek. Cítil jsem pravdu vašich argumentů. Vaše výzvy neodolatelně dolehly
k mému srdci a ještě té noci, během cesty domů, jsem před Bohem přísahal, že ať se stane cokoli,
že se ihned znovu zasvětím Spasiteli, jehož krve jsem se nedávno naučil vážit si a jejíž hodnotu
jsem tolik zneuctil.
Výsledkem je,  že díky laskavému vlivu pana -----  jsem se v poslední  době stal  farářem církve
v tomto městě. Nyní se těším pokoji ve své mysli, který vskutku přesahuje veškeré chápání. Nikdy
předtím jsem nenašel takové pohlcující potěšení z práce duchovního. Plně prožívám význam toho,
co  říká  Pavel:  „Je-li  někdo  v Kristu,  je  nové  stvoření.“  Nedokážu  ani  vyjádřit,  s jak  velkou
vděčností bude vaše jméno v mé duši spojeno. Žehnám Bohu za laskavé řízení, kterým mě přivedl
k tomu, abych vás vyslechl. Nyní se mi zdá, že je více než pravděpodobné, že kdybych vás neslyšel,
můj nově probuzený náboženský život by se v budoucnu brzy zničil, protože bych se nadále bránil
svému hlubokému usvědčení. Mé svědomí by se opět zatvrdilo a já bych zemřel ve svých hříších.
Skrze Boží milost budu vidět u vás původ všeho užitečného, čím Bůh později korunuje mou práci,
a cítím, že by bylo nespravedlivé, kdybych vám odepřel dozvědět se o tomto ovoci vaší práce. Kéž
vám  Bůh  ze  svého  nekonečného  milosrdenství  a milosti  dopřeje  dlouhý  život  a ještě  větší
užitečnost, než jakou vám dosud požehnal; to bude mou neustálou modlitbou.
Vážený pane, s úctou …

Když jsem obdržel tento dopis, pracoval jsem s reverendem Johnem Campbellem ve Whitefieldově
stánku  v Londýně.  Předal  jsem  mu  dopis,  aby  si  ho  přečetl.  Přečetl  ho  se  zjevně  hlubokým
pohnutím a pak zvolal: „Kvůli tomu stálo za to přijet do Anglie!“
Z  Birminghamu  jsem  odjel  do  Worcesteru,  myslím,  že  někdy  v polovině  března,  pracovat
s doktorem Redfordem. Již jsem zmínil, že přečetl moji Systematickou teologii a napsal mi, že by si



přál se mnou osobně probrat některé body. Měl jsem s sebou své odpovědi na různé kritiky, které
byly zveřejněny, a ty jsem předal Dr. Redfordovi. Přečetl si je a pak si mě zavolal a řekl: „Tyto
odpovědi vyjasnily všechny otázky, o kterých jsem chtěl mluvit; proto jsem plně přesvědčen, že
máte pravdu.“ Poté už si nevzpomínám na žádný případ, že by kritizoval nějakou část mé teologie.
Ti, kdo viděli anglické vydání tohoto díla, vědí, že napsal předmluvu, v níž ji doporučil křesťanské
veřejnosti.
V době, o které se zmiňuji, když si přečetl mé odpovědi, které jsem mu zaslal, vyjádřil silné přání,
aby dílo bylo neprodleně vydáno v Anglii; a řekl, že se domnívá, že je ho tam zapotřebí a že by
přineslo velký užitek. Jeho názor měl v Anglii velkou váhu v teologických otázkách. Dr. Campbell,
jak si vzpomínám, tvrdil ve svých novinách, že Dr. Redford je největším teologem v Evropě. Ve
Worcesteru jsem zůstal několik týdnů a kázal jsem pro Dr. Redforda a také pro baptistický sbor
v tomto městě.  Bylo tam mnoho velmi pozoruhodných obrácení a práce byla vskutku zajímavá.
Někteří zámožní pánové ve Worcesteru mi předložili návrh postavit pohyblivý svatostánek, který by
se dal převážet z místa na místo a s malými náklady vždy znovu postavit, se všemi sedadly a vším
potřebným zařízením, které je součástí modlitebny. Navrhli, že jej postaví, s plochou sto na padesát
stop, se sedadly konstruovanými tak, aby se tam vešlo pět nebo šest tisíc lidí. Pokud bych souhlasil
s jeho užíváním a kázal v něm místo za místem, jak si okolnosti vyžádají, po dobu šesti měsíců, pak
pokryjí  náklady na jeho výstavbu.  Ale radil  jsem se s duchovními  a ti  mi  doporučili,  abych to
nedělal. Domnívali se, že pro mě bude užitečnější, kdybych kázal na kazatelnách v již zavedených
sborech v různých částech Anglie, než abych procházel Anglii a kázal nezávisle. Protože jsem měl
důvod se domnívat, že by duchovní většinou nesouhlasili s takovým novým postupem, odmítl jsem
se zavázat, že v takovém stánku budu pracovat. Později jsem přemýšlel, že jsem pravděpodobně
udělal chybu, protože když jsem se seznámil se sbory a místy bohoslužeb veřejných nezávislých
církví,  zjistil  jsem,  že  jsou  většinou  tak  malé,  špatně  větrané  a špatně  umístěné,  tak  ohrazené
a omezené církví – mám na mysli řízení církve, že jsem pochyboval, jestli jsem se rozhodl správně.
Nakonec myslím, že jsem v Anglii mohl dosáhnout mnohem lepších výsledků, kdybych používal
stánek, který bych vozil s sebou, na místa podle svého uvážení, a který by zajišťoval shromáždění
velkého počtu lidí bez ohledu na vyznání. Kdybych měl ještě teď sílu jako tehdy, byl bych velmi
nakloněn navštívit Anglii a pokusit se o takový experiment.
Na  Dr.  Redforda  velmi  zapůsobila  práce  ve  Worcesteru  a na  květnových  výročních  setkáních
v Londýně  promluvil  ke  kongregační  unii  Anglie  a Walesu  a přednesl  velmi  zajímavou  zprávu
o této práci. Těchto květnových setkání jsem se zúčastnil, protože jsem se chystal začít pracovat
s Dr. Johnem Campbellem v Londýně. Dr. Campbell byl Whitefieldovým nástupcem a byl pastorem
církve v Tabernacle ve Finsbury v Londýně a také v kostele na Tottenham Court Road. Oba tyto
kostely se  nacházejí  v Londýně a jsou vzdálené  asi  tři  míle  od  sebe.  Byly postaveny pro  pana
Whitefielda a on v nich po léta pracoval.
Dr. Campbell byl v té době také redaktorem časopisů Britský prapor, Křesťanský svědek a jednoho
nebo dvou dalších periodik. Jeho hlas byl takový, že nemohl kázat, ale věnoval svůj čas vydávání
těchto novin. Bydlel na faře, kde bydlel Whitefield, a používal stejnou knihovnu, kterou používal
Whitefield.  Whitefieldův portrét  visel  v jeho pracovně v Tabernacle.  Vůně jeho jména tam byla
stále cítit, přesto musím říci, že duch, který na něm spočíval, nebyl v církvi příliš patrný v době, kdy
jsem tam přišel. Řekl jsem, že doktor Campbell nekázal. Stále zastával pastorační úřad, bydlel na
faře a čerpal plat, ale kazatelnu obsazoval tak, že vždy na několik týdnů zaměstnal nejoblíbenějšího
kazatele,  kterého  bylo  možné  sehnat,  aby  kázal  jeho  lidem.  Začátkem května  jsem tam začal
pracovat.  Ti,  kteří  vědí,  jak  se  projevují  takové  neustálé  změny  v duchovní  správě,  jaké  měli
v Tabernaclu, by neočekávali, že náboženství v církvi bude v rozkvětu.
Bohoslužebný dům doktora Campbella byl  velký.  Byl  zaplněn sedadly a mohl  pojmout plné tři
tisíce  osob.  Jeden  můj  přítel  si  dal  práci,  aby  zjistil,  jestli  větší  počet  lidí  pojme  Tabernacle
v Moorfields nebo Finsbury, nebo velká Exeter Hall, o které každý slyšel. Zjistil, že do Tabernacle
se vejde o několik set lidí více než do Exeter Hall.



KAPITOLA XXIX.
PRÁCE V TABERNACLU, MOORFIELDS, LONDÝN

Přijal jsem srdečné pozvání doktora Campbella, abych na čas pracoval na jeho kazatelně, a proto
jsem tam po květnových shromážděních přišel a zamýšlel jsem dosáhnout probuzení, ačkoli jsem
nic takového neřekl ani Dr. Campbellovi, ani nikomu jinému po několik týdnů. Kázal jsem několik
kázání, která měla usvědčit lidi z hříchu, a to co nejhlouběji a nejšířeji.  Viděl jsem, že neděli za
nedělí a večer za večerem má slovo velký účinek. V neděli jsem kázal ráno a večer a také jsem
kázal  v úterý,  ve středu, ve čtvrtek a v pátek večer.  V pondělí  večer  jsme měli  ve svatostánku
všeobecné modlitební shromáždění. Na každém z těchto shromáždění jsem k lidem promlouval na
téma modlitby. Naše shromáždění byla velmi početná a vždy v neděli byla budova přeplněná.
Náboženství v té době v celém Londýně natolik upadalo,  že se za týden kázalo jen velmi málo
kázání. Vzpomínám si, že mi Dr. Campbell jednou řekl, že podle jeho názoru jsem na večerních
bohoslužbách za týden kázal více lidem, než všichni ostatní duchovní v Londýně dohromady.
Zmínil jsem, že Dr. Campbell pobíral plat, který v jeho denominaci náležel pastorovi. Tento plat
však používal pro sebe jen z části, protože si zval kazatele na vlastní náklady, zatímco vykonával
farní povinnosti, nakolik to bylo možné pod takovým tlakem redakční práce. Zjistil jsem, že doktor
Campbell je upřímný člověk, ale velmi bojovný. Vždycky byl náchylný ke sporům. Abych použil
americký výraz, rád se „navážel“ do všech a do všechno, co neodpovídalo jeho názorům. Tímto
způsobem vykonal hodně dobrého, ale obávám se, že občas i škodil.
Po několika týdnech kázání způsobem, který jsem popsal, jsem věděl, že je čas vyzvat hledající. Ale
doktor Campbell, jak jsem si všiml, neměl na mysli nic takového. Vskutku nebyl na místě, aby
mohl vidět, co se děje ve shromáždění, jako jsem to mohl vidět já z kazatelny; a pokud by to viděl,
pravděpodobně by tomu nerozuměl. V té době byla praxe taková, že v církvi se každý druhý nedělní
večer konala bohoslužba s přijímáním. Při těchto příležitostech měli krátké kázání, pak rozpustili
shromáždění a odešli všichni kromě těch, kteří měli vstupenku na obřad s přijímáním; ti zůstávali na
konání obřadu.
Jednu takovou neděli ráno jsem řekl Dr. Campbellovi: „Dnes večer máte obřad s přijímáním a já
musím mít shromáždění pro hledající ve stejnou dobu. Máte nějakou místnost, kdekoli v areálu,
kam bych mohl po kázání pozvat hledající?“ Zaváhal a vyjádřil pochybnosti, zda by se takového
setkání někdo zúčastnil. Když jsem však na něj naléhal, odpověděl: „Ano, je tady školní místnost
pro děti, kam byste je mohl pozvat.“ Zeptal jsem se, kolik lidí se do ní vejde. Odpověděl: „Dvacet
až třicet, nebo možná čtyřicet.“ Odpověděl jsem: „To není ani z poloviny dost velké. Nemáte větší
místnost?“ Na to vyjádřil údiv a zeptal se, zda si myslím, že je ve shromáždění dostatečný zájem,
aby to odůvodňovalo výzvu, jakou jsem měl v úmyslu učinit. Řekl jsem mu, že ve shromáždění jsou
stovky hledajících. Ale on se tomu zasmál a řekl, že to není možné. Zeptal jsem se ho, zda nemá
větší místnost. „Ale ano,“ řekl, „je tu britská školní třída. Ale do té se vejde patnáct nebo šestnáct
set;  to samozřejmě nechcete.“  „Ano,“ řekl jsem, „to je správná místnost.  Kde je?“ „Ó, jistě  se
neodvážíte sezvat nějaké setkání tam,“ řekl. „Předpokládám, že by se ho nezúčastnilo ani polovina,
než kolik lidí se do té školní třídy vejde. Pane Finney, nezapomeňte, že jste v Anglii a v Londýně
a že  neznáte  naše  lidi.  Mohl  byste  sehnat  lidi,  kteří  by se  zúčastnili  takového  shromáždění  na
základě  výzvy,  jakou  zamýšlíte,  pokud  byste  byl  v Americe,  ale  tady  se  vám  to  nepodaří.
Nezapomeňte, že naše večerní bohoslužba končí, ještě než zapadne slunce, v tomto ročním období.
A domníváte se, že uprostřed Londýna, v tento denní čas, po veřejné výzvě pro ty,  kteří hledají
spásu  svých  duší  a jsou  úzkostliví  v této  otázce,  že  lidé  odejdou,  aby  se  zúčastnili  takového
setkání?“ Odpověděl jsem mu: „Doktore Campbelle, já vím, jaký je stav, lépe než vy. Evangelium
stejně dobře působí na Angličany jako na Američany; a nemám vůbec žádné obavy, že pýcha lidí
jim zabrání, aby na takovou výzvu reagovali, více než lidem v Americe.“
Požádal jsem ho, aby mi řekl, kde se ta místnost nachází, abych tam mohl pozvat lidi a dát takovou
výzvu, jak jsem měl v úmyslu. Po dlouhé diskusi doktor neochotně souhlasil, ale výslovně mi řekl,
že odpovědnost musím vzít na sebe, že se o ni nebude dělit. Odpověděl jsem, že jsem připraven
odpovědnost  převzít.  Poté  mi  dal  konkrétní  pokyny  ohledně  místa,  které  bylo  jen  kousek  od



Tabernaclu.  Lidé  měli  projít  Cowperovou  ulicí  směrem  k City  road,  několik  desítek  metrů,
a odbočit úzkým průchodem k budově Britské školy. Pak jsme šli na shromáždění. Kázal jsem ráno
a pak ještě jednou večer, tedy v šest hodin, pokud si vzpomínám. Měl jsem krátké kázání a pak jsem
informoval lidi o tom, co jsem měl na mysli. Vyzval jsem všechny, kteří měli starost o svou duši
a byli ochotni se okamžitě smířit s Bohem, aby se zúčastnili shromáždění k poučení, které bude
přizpůsobeno jejich stavu mysli. Byl jsem velmi konkrétní, pokud jde o to, jaké osoby jsou zvány.
Řekl  jsem:  „Vyznávající  křesťané  nejsou  na  toto  shromáždění  zváni.  Ti  ať  zůstanou  zde  na
bohoslužbě s přijímáním. Bezstarostní hříšníci také nejsou zváni. Očekává se, že se zúčastní pouze
ti,  kteří  nejsou  křesťany,  a kteří  mají  starost  o spásu  své  duše  a chtějí,  aby  jim  bylo  přímo
poskytnuto poučení, jaká je jejich povinnost vůči Bohu.“ To jsem zopakoval, abych nebyl špatně
pochopen. Dr. Campbell poslouchal s velkou pozorností a předpokládám, že očekával, když jsem
svoji výzvu omezil na takovou skupinu, že jen velmi málo lidí, pokud vůbec nějací, se zúčastní.
Nechtěl jsem zvát masu lidí, ale jen ty, kteří jasně vyjadřují, že jsou hledající hříšníci. Snažil jsem
se, aby to bylo jasné,  nejen kvůli výsledkům shromáždění,  ale také proto,  abych přesvědčil Dr.
Campbella, že jeho pohled na věc je mylný. Cítil jsem vnitřní jistotu, že ve sboru je velké množství
usvědčených lidí a že stovky lidí jsou připraveny na takovou výzvu odpovědět. Byl jsem si naprosto
jistý, že výzva není předčasná. Proto jsem velmi konkrétně vymezil skupinu pozvaných a způsob,
jak naleznou správné místo. Poté jsem shromáždění ukončil.
Dr. Campbell se nervózně a úzkostlivě díval z okna, aby viděl, kterým směrem lidé odchází, a ke
svému velkému údivu zjistil, že Cowperova ulice je přeplněná lidmi, kteří se tlačili, aby se dostali
do Britské školy. Vyšel jsem ven, vydal se s davem nahoru a čekal u vchodu, dokud nevešli dovnitř.
Když jsem vstoupil,  našel  jsem místnost  zaplněnou.  Doktor  Campbell  měl  dojem, že tam bylo
nejméně patnáct set nebo šestnáct set přítomných. Byla to velká místnost, vybavená lavicemi, jaké
se často používají ve školních třídách.
U vchodu bylo  pódium,  na  němž stáli  řečníci,  kdykoli  se  konalo  veřejné  shromáždění,  což  se
stávalo často. Brzy jsem zjistil, že shromáždění je pod takovým tlakem usvědčení, že bylo třeba
dávat velký pozor, aby nedošlo k výbuchu nezvladatelných pocitů. Trvalo to jen velmi krátce, než
přišel sám Campbell. Když viděl, že se shromáždil takový dav, měl velkou starost, aby mohl být
přítomen, a proto si pospíšil s přijímáním a přišel na shromáždění hledajících. Udiveně se díval na
přítomný  dav  a zejména  na  množství  projevených  citů.  Krátce  jsem k nim  promluvil  o otázce
bezprostřední povinnosti; snažil jsem se, jako jsem to dělal vždy, aby pochopili, že Bůh od nich
vyžaduje, aby se zcela odevzdali do jeho vůle, složili své zbraně vzpoury,  podřídili se mu jako
svému právoplatnému panovníkovi, a přijali Ježíše jako svého jediného Vykupitele.
Byl jsem v Anglii dost dlouho na to, abych cítil, že je nutné být velmi opatrný a dávat jim takové
pokyny,  aby  neměli  představu,  že  mají  čekat  na  Boží  čas.  Londýn  je,  a dlouho  byl,  prokletý
hyperkalvinistickým kázáním. Proto jsem své poznámky zaměřil  na vyvrácení  těchto myšlenek,
o nichž jsem se domníval, že jim mnozí z nich byli vystaveni, neboť jsem předpokládal, že jen málo
přítomných patří ke sboru Dr. Campbella. Ostatně on sám mi řekl, že shromáždění, které den co den
vídá, je pro něho nové; že masy, které se hrnou, jsou pro něj stejně neznámé jako pro mě. Snažil
jsem se je proto ve svých pokynech chránit na jedné straně před hyperkalvinismem, a na druhé
straně před nízkým arminiánstvím, v němž jsem předpokládal, že mnozí z nich byli vychováni.
Poté, co jsem kolem nich důkladně rozprostřel síť evangelia, jsem se připravil na její vytažení na
břeh.  Když  jsem  je  chtěl  požádat,  aby  poklekli  a odevzdali  se  zcela  a navždy  Kristu,  vykřikl
uprostřed nich jeden muž v největším duševním utrpení, že zhřešil a minul svůj den milosti. Viděl
jsem, že hrozí nebezpečí rozruchu, a tak jsem ho ztišil a vyzval lidi, aby si klekli a aby byli pokud
možno tak potichu, aby slyšeli každé slovo modlitby, kterou jsem se chystal pronést. S velkým
úsilím se ztišili tak, aby slyšeli, co říkám, ačkoli se ozývaly vzlyky a pláč ze všech stran v celém
domě.  
Pak  jsem  shromáždění  ukončil.  Pořádal  jsem  podobné  schůzky,  s podobnými  výsledky,  často
v neděli večer, dokud jsem zůstával v tomto sboru, což bylo celkem devět měsíců. Zájem stoupal
natolik, že hledající se ani nemohli do velké britské školní místnosti vejít. Často, když jsem viděl,
pod jak hlubokým dojmem shromáždění je, dal jsem jim vhodné instrukce a vedl jsem je přímo



k otázce bezvýhradného a okamžitého poddání se Kristu; vyzval jsem ty, kteří na to byli připraveni,
aby se postavili na svých místech a modlili jsme se za ně k Bohu. Uličky v tom domě byly tak úzké
a tak  přeplněné,  že  nebylo  možné  použít  to,  čemu  se  říká  lavice  pokání,  ani  vybídnout  lidi
k přemisťování.  
Často  při  těchto výzvách,  aby lidé povstali  a poddali  se  Bohu,  zatímco jsme se za ně modlili,
povstávalo  mnoho  stovek  lidí  a při  některých  příležitostech,  když  byla  kapacita  sálu  zaplněna,
povstalo na výzvu až dva tisíce lidí. Z kazatelny to skutečně vypadalo, jako by povstalo téměř celé
shromáždění.  A to  jsem nevyzýval  členy církve,  ale  prostě  jsem vyzval  hledající,  aby povstali
a odevzdali se Bohu.
Uprostřed práce se stala událost, která dokresluje rozsah náboženského zájmu spojeného s tímto
sborem v té době. Ta událost byla následující. Nezávislí v Anglii se již delší dobu snažili přesvědčit
vládu, aby brala větší ohled než dosud na zájmy nezávislých církví v této zemi. Vždy jim však
odpověděli  způsobem,  který  naznačoval,  že  zájem nezávislých je  malý  v porovnání  se  zájmem
tradiční církve. Na toto téma toho bylo řečeno tolik, že se vláda rozhodla přijmout opatření, aby
zjistila poměrnou sílu obou stran, tj. nezávislých a anglikánské církve. Jistého sobotního večera, bez
jakéhokoli  předchozího oznámení,  které by upozornilo lidi,  co se chystá,  byla tajně na všechna
místa bohoslužeb v království rozeslána zpráva s žádostí, aby byli vybráni jednotlivci, kteří by se
postavili  ke dveřím všech kostelů,  kaplí  a bohoslužebných míst,  aby příští  neděli  ráno provedli
sčítání  všech,  kteří  vstoupí  do  modliteben  všech  vyznání.  Takové  oznámení  bylo  posláno  Dr.
Campbellovi,  ale  já jsem se to  dozvěděl  až později.  V poslušnosti  pokynů postavil  ke každým
dveřím  Tabernaclu  muže,  aby  spočítali  všechny  osoby,  které  vstoupí  dovnitř  během  ranní
bohoslužby.  Jak jsem pochopil,  toto se  dělo po celé  Velké Británii.  Tímto způsobem zjišťovali
poměrnou sílu obou stran, jinými slovy, která strana měla v neděli více věřících, nezávislí, nebo
tradiční církev. Domnívám se, že toto sčítání prokázalo, že nezávislí měli většinu. Ale ať už je to
jakkoli, Dr. Campbell řekl, že muži, kteří stáli u dveří Tabernaclu, hlásili o několik tisíc lidí více,
než se jich mohlo v danou chvíli vejít do domu. To vzniklo ze skutečnosti, že do dveří vstoupily
zástupy lidí, kteří nenašli místo k sezení nebo stání, a uvolňovali místo jiným. Zájem byl tak velký,
že modlitebna, která by pojmula mnoho tisíc lidí, by byla stejně tak plná jako Tabernacle.
Odkud všichni přišli,  doktor Campbell nevěděl a nikdo to nedokázal říct; ale že se jich obrátily
stovky a tisíce,  o tom není  důvod pochybovat.  Vskutku jsem viděl  veliké množství  obrácených
a mluvil  s mnoha z nich a pracoval  jsem v tomto směru až na hranici  svých sil.  V neděli  večer
přicházeli  hledající  a obrácení  do  studovny  k rozhovorům.  Každý  týden  jich  přicházelo  velké
množství a obrácení se množila. Jak jsem se dozvěděl, lidé přicházeli ze všech částí města. Mnozí
chodili  každou  neděli  několik  mil,  aby  se  zúčastnili  shromáždění.  Brzy  mě  začali  na  ulicích
v různých částech města  oslovovat  lidé,  kteří  mě znali  a byli  velmi požehnáni  účastí  na našich
shromážděních.  Boží  slovo  bylo  v Londýně  v té  době  skutečně  požehnané,  velmi  požehnané.
Jednoho dne mě Dr. Campbell požádal, abych šel do britské školní třídy a pronesl krátkou řeč ke
studentům. Učinil jsem tak a začal jsem tím, že jsem se jich zeptal, co se chystají udělat se svým
vzděláním, a zabýval jsem se jejich zodpovědností v tomto ohledu. Snažil jsem se jim ukázat, jak
mnoho dobrého mohou dokázat a jak velkým požehnáním jejich vzdělání může být pro ně i pro
svět,  pokud  ho  správně  využijí,  a jak  velkým prokletím by bylo  pro  ně  a pro  svět,  kdyby  ho
využívali  sobecky.  Proslov  byl  krátký,  ale  jeho  záměr  byl  předložen  s velkým  důrazem.  Dr.
Campbell  mi  poté  sdělil,  že  bylo  do  církve  přijato  hodně  těch,  kteří  byli  ten  den  probuzeni
a přivedeni  k tomu,  aby  hledali  spasení  svých  duší.  Zmínil  se  o tom  jako  o pozoruhodné
skutečnosti, protože, jak řekl, neočekával takový výsledek.
Skutečnost  je  taková,  že duchovní  v Anglii,  stejně jako v naší  zemi,  do značné míry ztratili  ze
zřetele nutnost apelovat na svědomí lidí zdůrazňováním současných povinností. „Jak to,“ řekl Dr.
Campbell, když se mnou o tom mluvil, „tomu nerozumím. Neřekl jste přece nic jiného než to, co by
stejně dobře mohl říci kdokoli jiný.“ „Ano,“ odpověděl jsem, „mohli by to říct, ale řekli by to?
Obrátili by se na svědomí těch mladých lidí stejně přímo a důrazně, jako jsem to udělal já?“ V tom
je právě ta potíž. Duchovní mluví o hříšnících, ale nevzbudí dojem, že jim Bůh přikazuje, aby nyní
činili pokání, a tím svou službu zahazují. Opravdu málokdy slyším kázání, které by se zdálo být



postaveno  s úmyslem přivést  hříšníky ihned  tváří  v tvář  jejich  okamžité  povinnosti  vůči  Bohu.
Z kázání, která zaznívají, ať už v naší zemi nebo v Anglii, byste sotva pochopili, že by kazatelé
zamýšleli v danou chvíli na tom místě přivést někoho k obrácení.
Před časem mi vyprávěli příběh, který ilustruje to, co jsem právě řekl. Dva mladí muži, kteří se
znali, ale měli velmi rozdílné názory na kázání evangelia, začali působit ve dvou sborech, ne příliš
vzdálených jeden od druhého. Jeden z nich prožil ve svém sboru silné probuzení a druhý neměl
žádné. Jeden měl neustálé přírůstky do svého sboru, zatímco druhý žádné. Jednoho dne se setkali
a ten, který neměl žádné přírůstky ve sboru, se svého bratra zeptal na příčinu rozdílu; a požádal ho,
zda by si mohl vzít jedno z jeho kázání a kázat ho svým lidem, aby zjistil, zda bude mít jiný účinek
než  jeho  vlastní.  Domluvili  se  a on  kázal  vypůjčené  kázání  svým lidem.  Bylo  to  kázání  sice
napsané, ale sestavené za účelem přivést hříšníky tváří v tvář jejich povinnosti vůči Bohu. Na konci
kázání  viděl,  že  mnozí  z nich byli  velmi  zasaženi,  zůstali  na svých místech  a plakali.  Proto se
hluboce omluvil a řekl, že doufá, že nezranil jejich city, protože to neměl v úmyslu.
Moje mysl byla velmi zneklidněna, když jsem viděl morální zpustošení toho obrovského města,
Londýna.  Jak  jsem se  dozvěděl,  bohoslužebná  místa  ve  městě  mohla  pojmout  jen  malou  část
obyvatel.  Ale  velmi  mě  zaujalo  hnutí,  které  se  objevilo  v Episkopální  církvi.  Mnoho  jejich
duchovních  přijelo  a navštěvovali  naše  shromáždění.  Jeden  z farářů,  jistý  pan  Allen,  byl  velmi
zaujatý a rozhodl se, že se pokusí podpořit probuzení ve svém vlastní velké farnosti. Jak mi později
sdělil, obešel svoji farnost a na různých místech založil dvacet modlitebních shromáždění. Kázal ze
všech sil přímo lidem. Pán velmi požehnal jeho práci, a než jsem odjel, informoval mě, že ne méně
než patnáct set lidí se v jeho farnosti nadějně obrátilo.
Několik dalších episkopálních duchovních bylo velmi vyburcováno a povzbuzeno ve svých duších
a začali konat prodloužené nebo každodenní bohoslužby. Když jsem odjížděl z Londýna, existovalo
čtyři nebo pět různých episkopálních církví, které pořádaly každodenní shromáždění a snažily se
podporovat  probuzení.  Věřím,  že  v každém případě  byly  velmi  požehnány a občerstveny.  Před
deseti lety jsem znovu navštívil Londýn, abych tam pracoval, a řekli mi, že dílo nikdy nepřestalo, že
pokračuje a rozšiřuje své hranice a stále se šíří různými směry. Našel jsem mnoho obrácených, když
jsem tam byl  podruhé,  kteří  pracovali  v různých částech Londýna různými způsoby a s velkým
úspěchem.  
Řekl jsem již, že moje mysl byla stavem Londýna velmi zneklidněna. Sotva kdy jsem se za nějaké
město nebo místo modlil více než za Londýn. Někdy, když jsem se modlil, zvláště na veřejnosti,
když byly přede mnou zástupy, se zdálo, jako bych se nemohl přestat modlit, a že duch modlitby mě
téměř vytrhával ze sebe samého, když jsem prosil za lidi a za celé město. Sotva jsem dorazil do
Anglie, už jsem začal dostávat spousty pozvánek ke kázání s cílem vybírat sbírky na různé účely: na
plat  pastora,  na  kapli  nebo  na  nedělní  školu  nebo  na  jiné  podobné  účely.  Kdybych  takovým
žádostem vyhověl, nic jiného už bych nemohl udělat. Ale taková pozvání jsem odmítal. Řekl jsem
jim, že jsem nepřijel do Anglie, abych získal peníze pro sebe nebo pro ně. Mým cílem bylo získat
duše pro Krista.
Poté, co jsem kázal pro doktora Campbella asi čtyři a půl měsíce, začal jsem velmi chraptět a zdraví
mé ženy se  také  velmi  zhoršilo  vlivem podnebí  a naší  intenzivní  práce.  Zde musím začít  více
vyprávět o tom, co Bůh učinil skrze ni. 
Do té doby se účastnila pouze setkání pro ženy a ty byly v Anglii tak novou záležitostí, že v tomto
směru  udělala  jen  velmi  málo.  Ale  když  jsme  byli  u doktora  Campbella,  přišla  žádost,  aby se
zúčastnila čajového setkání chudých žen, bez vzdělání a bez náboženství. Čajová setkání, jak se jim
říká,  se v Anglii  konají,  aby se lidé sešli  za nějakým zvláštním účelem. Takové setkání  svolali
někteří  dobročinní  křesťanští  pánové  a dámy a moje  žena  byla  naléhavě  požádána,  aby  se  ho
zúčastnila.  Souhlasila,  nevěděla  ale,  že  pánové  zůstanou  na  shromáždění,  zatímco  ona  bude
pronášet svou řeč. Když tam dorazila, zjistila, že je tam plno lidí a kromě žen i značný počet pánů,
kteří se velmi zajímali o výsledky setkání. Chvíli čekala a myslela, že odejdou. Ale když zůstávali
a očekávali, že se ujme vedení setkání, vstala a omluvila se, že byla vyzvána, aby promluvila na
veřejnosti, ale není na to zvyklá. V té době byla mou ženou jen o něco déle než rok a nikdy se mnou
nebyla v zahraničí při práci na probuzeních, dokud jsme neodjeli do Anglie. Na tomto shromáždění



pronesla řeč, která trvala asi tři čtvrtě hodiny a měla zjevně velmi dobré výsledky. Zdálo se, že
přítomné chudé ženy jsou velmi  pohnuté  a zaujaté,  a když skončila  řeč,  několik  pánů povstalo
a vyjádřili své velké uspokojení nad tím, co slyšeli. Řekli, že měli předsudky proti tomu, aby ženy
mluvily na veřejnosti, ale za těchto okolností proti tomu nemají žádné námitky, a viděli, že je zjevně
připravena udělat hodně dobrého. Požádali ji proto, aby se zúčastnila dalších podobných setkání,
a ona to  udělala.  Když se vrátila,  vyprávěla mi,  co udělala,  a řekla,  že  neví,  jestli  to  nevzbudí
předsudky lidí v Anglii a možná nezpůsobí více škody než užitku. Sám jsem se toho obával, ale
přesto jsem jí nedoporučil, aby se držela zpátky, a po delší úvaze jsem jí povzbudil, aby se takových
setkání dál účastnila. Od té doby si stále více a více zvykala na tento druh práce, dokud jsme zůstali
v Anglii, a poté, co jsme se vrátili domů, pokračovala v práci se ženami všude, kam jsme přijeli.
O tom budu mít příležitost sdělit více, až budu mluvit o probuzeních, na kterých se velmi významně
podílela.
V  Londýně  v té  době  bylo  mnoho  velmi  zajímavých  případů  obrácení,  a to  téměř  ze  všech
společenských vrstev. Kázal jsem mnohokrát o přiznání a nápravě a výsledky těchto kázání byly
opravdu skvělé. Lidé přiznávali téměř každou formu zločinu a vyplatili stovky a možná tisíce liber
šterlinků na odškodnění.
Každý, kdo zná Londýn, ví,  že od začátku listopadu až do března je město velmi ponuré a má
mizerný vzduch, ať už jde o dýchání nebo mluvení. My jsme tam přijeli začátkem května. V září
nás navštívil můj přítel Brown z Houghtonu, a když viděl, v jakém zdravotním stavu oba jsme, řekl:
„Takhle to dál nepůjde. Musíte odjet do Francie nebo někam na kontinent, kde nebudou rozumět
vašemu  jazyku,  protože  v Anglii  nebudete  mít  klid,  dokud  budete  vůbec  schopen  mluvit.“  Po
rozhovoru o této záležitosti jsme dospěli k závěru, že poslechneme jeho radu a odjedeme na nějaký
čas do Francie. Poskytl mi padesát liber šterlinků na pokrytí našich výdajů. Odjeli jsme do Paříže
a různých dalších míst ve Francii. Úzkostlivě jsme se vyhýbali navazování známostí a chovali jsme
se co nejtišeji. Vliv změny podnebí na zdraví mé ženy byl velmi výrazný. Velmi rychle se jí vrátila
plná síla. Já jsem postupně překonal svůj chrapot a asi po šesti týdnech nepřítomnosti jsme se vrátili
k naší práci v Tabernaclu, kde jsme pracovali až do začátku dubna příštího roku, kdy jsme odjeli
domů. Anglii jsem opouštěl velmi nerad, ale prospěch naší školy si vyžadoval, abychom se vrátili.
Měli jsme velký zájem o lidi v Anglii a velmi jsme si přáli tam zůstat a prodloužit naši práci.
Vypluli jsme na velké balíkové lodi Southampton z Londýna. V den, kdy jsme se nalodili, se na
přístavišti shromáždilo množství lidí, kteří byli spojeni s naší prací. Velká většina z nich byli mladí
konvertité. Loď musela čekat na příliv a odliv, a po několik hodin byl na volném prostranství kolem
lodi obrovský dav lidí, kteří čekali, dokud nás neuvidí odjíždět. Odtrhnout se od takového množství
milujících srdcí zcela přemohlo sílu mé ženy. Jakmile loď začala odplouvat z přístavu, odešla do
naší  kajuty.  Já jsem zůstal  na palubě a sledoval  mávání  kapesníků během plavby dolů po řece,
dokud jsme se nevzdálili z dohledu. Tak skončila naše práce při naší první návštěvě v Anglii.

KAPITOLA XXX.
PRÁCE V HARTFORDU A SYRACUSE

Do Oberlinu jsme dorazili v květnu 1851 a po obvyklých pracích během léta jsme na podzim odjeli
do  New Yorku.  Očekávali  jsme,  že  strávíme  zimu prací  v církvi  reverenda Dr.  Thompsona  ve
starém Broadwayském Tabernaclu. Ale poté, co jsem tam krátce kázal, jsem zjistil, že naší práci
stojí  v cestě  tolik  překážek,  zvláště  pak  přerušování  našich  večerních  bohoslužeb  kvůli  praxi
pronajímání Tabernaclu k veřejným přednáškám, že jsem nevěřil, že úsilí o všeobecné probuzení
může  být  úspěšné.  Proto  jsem odešel  a přijal  pozvání  do  Hartfordu,  kde  jsem uspořádal  řadu
shromáždění. Byl jsem pozván reverendem Williamem W. Pattonem, který byl v té době pastorem
jedné z kongregačních církví v tomto městě.
Velmi brzy poté, co jsem tam začal pracovat, se mezi lidmi projevil silný vliv probuzení. V té době
tam však panoval neutěšený stav kvůli sporu mezi Dr. Hawesem a Dr. Bushnellem. Jak je známo,
pravověrnost doktora Bushnella byla zpochybněna. Dr. Hawes sám považoval názory Dr. Bushnella



za  velmi  sporné.  Nicméně  jak  Dr.  Hawes,  tak  Dr.  Bushnell  se  zúčastnili  našich  shromáždění
a projevovali velký zájem o práci, kterou viděli začínat. Pozvali mě, abych kázal v jejich sborech,
což jsem učinil. Přesto měli laičtí bratři po celém městě pocit, že neshody mezi těmito duchovními
jsou kamenem úrazu,  a tak se objevila  naléhavá potřeba,  aby se více sblížili  a zaujali  jednotný
postoj před lidmi a tak podpořili dílo. Lidé obecně nesouhlasili s ostrými názory Dr. Hawese na
pravověrnost Dr. Bushnella. Když jsem o tom byl informován, měl jsem s Dr. Hawesem bratrský
rozhovor a řekl jsem mu, že jeho postoj je nesprávný a že se lidé trápí nad tím, že klade tak velký
důraz na to, co nazýval omyly Dr. Bushnella, které obecně, jak jsem věřil, neospravedlňují pozici,
kterou  zastává.  Dr.  Hawes  byl  dobrý  člověk  a zjevně  cítil  svou odpovědnost  v této  věci  velmi
hluboce.
Jednoho večera jsem kázal, myslím, že pro bratra Pattona, a byli přítomni tři kongregační duchovní.
Po shromáždění mě následovali do mého bytu a Dr. Hawes řekl: „Bratře Finney, jsme rádi, že je zde
vylit Duch Páně; a nyní, co můžeme jako duchovní udělat, abychom toto dílo podpořili?“ Otevřeně
jsem jim řekl, co si myslím; že na nich spočívá velká zodpovědnost a zdálo se mi, že je na nich, aby
rozhodli,  zda  se toto dílo  stane všeobecným po celém městě nebo ne;  že  pokud se jim podaří
urovnat své neshody a vystoupit před církvemi, sjednotit se a chopit se díla, byla by odstraněna
velká překážka; a že se domnívám, že můžeme očekávat,  že  se dílo bude rychle šířit  po všech
stránkách. Dr. Hawes a Dr. Bushnell viděli, jak na tom jsou, a dohodli se, že odloží své problémy
a budou podporovat  dílo.  Chtěl  bych zde  říci,  že  věřím,  že  bratr  Patton  nikdy nesympatizoval
s vyhraněnými názory doktora Hawese; a také bych chtěl říci, že sám Dr. Bushnell se nezdál mít
žádné  spory s doktorem Hawesem;  překážka,  kterou  bylo  třeba  veřejně  odstranit,  zdálo  se,  že
spočívala především v neochotě doktora Hawese srdečně spolupracovat s ostatními duchovními na
tomto díle.
Doktor Hawes byl příliš dobrý člověk na to, aby setrvával v něčem, co by mu bránilo důsledně
pracovat na podpoře díla. Proto se zdálo, že od té doby budeme pracovat společně, s velkou mírou
srdečnosti. Dílo se rozšířilo do všech sborů a pokračovalo velmi nadějně po několik týdnů. Ale byla
tu jedna zvláštnost, na kterou jsem nikdy nezapomněl. Věřím, že každou neděli, kterou jsem byl
v tom městě, hrozně bouřilo. Takový sled bouřlivých nedělí jsem snad nikdy nezažil. Nicméně naše
shromáždění byla zcela zaplněná a na místo, jako je Hartford, se dílo stalo mocným a rozsáhlým.
Ti, kdo Hartford znají,  vědí, jak pečliví a přesní jsou zdejší lidé ve všem, co dělají.  Obávali se
jakýchkoli  jiných  opatření,  než  modlitebních  setkání,  shromáždění  s kázáním  a setkání  pro
hledající. Jinými slovy, nepřicházelo v úvahu povolávat hříšníky, aby přišli dopředu, vymanili se ze
strachu  z člověka  a odevzdali  se  veřejně  Bohu.  Zvláště  Dr.  Hawes  se  velmi  obával  jakýchkoli
podobných opatření. V důsledku toho jsem tam nic takového nemohl udělat. Vzpomínám si, jak
jednou večer na shromáždění hledajících v jeho zákristii, kde bylo přítomno mnoho lidí, jsem na
závěr vyzval ty, kteří byli ochotni se vydat Bohu, aby poklekli. To doktora Hawese vyděsilo a řekl,
než poklekli,  že po nikom nechceme, aby tak učinil,  pokud to neudělá s radostí,  z vlastní vůle.
Poklekli a my jsme se s nimi modlili. Dr. Hawes mi řekl, když se hledající zvedli a byli propuštěni:
„Vždycky jsem cítil, že je nutné přijmout nějaké takové opatření, ale bál jsem se to udělat. Vždycky
jsem viděl, že je potřeba něco, co by je přimělo, aby jednali podle svého současného usvědčení; ale
neměl jsem odvahu něco takového navrhnout.“ Řekl jsem mu, že jsem zjistil,  že nějaké takové
opatření je nezbytné, aby přivedlo hříšníky k poddání se.
Při  tomto probuzení bylo hodně modliteb.  Zvláště mladí konvertité se hodně modlili.  Dozvěděl
jsem se, že jednoho večera po večerních bohoslužbách jeden z mladých konvertitů vyzval jiného,
aby s ním šel domů, že uspořádají společný modlitební čas. Pán byl s nimi a příštího večera pozvali
další a následující večer ještě další, až se shromáždění rozrostlo natolik, že se museli rozdělit. Tato
setkání se konala po kázání. Druhá skupina se brzy nevešla do místnosti a opět byla rozdělena.
Pochopil jsem, že tato setkání se množila, až si mladí konvertité téměř všeobecně navykli, že po
kázání se na různých místech konají modlitební shromáždění. Nakonec na tato shromáždění zvali
hledající  a ty,  kteří  si  přáli,  aby  se  za  ně  modlili.  To  vedlo  k tomu,  že  se  konvertité  začali
organizovaně snažit o spásu duší.
V této době se objevil velmi zajímavý stav věcí ve veřejných školách. Jak jsem byl informován,



duchovní  se  dohodli,  že  nebudou  navštěvovat  veřejné  školy  a nebudou  tam  vyvíjet  žádné
náboženské úsilí, protože to vzbuzovalo žárlivost ze strany různých denominací. Jednoho rána se
sešla velká skupina chlapců, a když se sešli, byli tak zasaženi, že se nemohli učit, a požádali svého
učitele, aby se za ně modlil. Ten nebyl vyznávajícím křesťanem, a tak poslal pro jednoho z pastorů,
informoval ho o stavu věcí a požádal ho, aby přišel a uspořádal s nimi nějakou bohoslužbu. Ten to
však odmítl s tím, že je tu dohoda mezi pastory, že nebudou chodit do veřejných škol, aby tam
sloužili náboženské obřady. Poslal pro dalšího a pak pro dalšího, ale řekli mu, že se musí za žáky
modlit sám. To na něj vyvíjelo silný nátlak. Domnívám se však, že to mělo za následek, že sám
odevzdal své srdce Bohu a učinil kroky k obrácení školy. Pochopil jsem, že v různých veřejných
školách bylo hodně žáků, kteří se v té době obrátili.
Každý, kdo zná město Hartford, ví, že jeho obyvatelé jsou velmi inteligentní lidé, že všechny vrstvy
jsou vzdělané a že snad není na světě město,  kde by bylo vzdělání na tak vysoké úrovni a tak
všeobecné jako v Hartfordu. Když konvertité přišli,  aby byli  přijati,  myslím,  že šest  set  se jich
připojilo  k církvím.  Dr.  Hawes  mi  řekl  předtím,  než  jsem  odejel:  „Co  budeme  dělat  s těmito
mladými konvertity? Kdybychom z nich vytvořili samostatnou církev, byli by z nich obdivuhodní
pracovníci pro spásu duší. Pokud je však přijmeme do našich sborů, kde máme tolik starších mužů
a žen, od nichž se vždy očekává, že se ve všem ujmou vedení, jejich skromnost způsobí, že se
zařadí za tyto usedlé křesťanské muže a ženy; a budou žít, jako žili oni a budou stejně nevýkonní,
jako byli oni.“ Nicméně, jak jsem pochopil, mladí konvertité, muži i ženy, se zformovali do jakési
městské misionářské společnosti a organizovali se za účelem přímého úsilí o obrácení duší v celém
městě.  Takové  úsilí  vyvíjela  řada  z nich.  Jedna  z hlavních  mladých  dam,  možná  tak  známá
a uznávaná jako žádná jiná dáma v celém městě, usilovala o pozvednutí a pokud možno spasení
mladých  mužů,  kteří  patřili  k významným a bohatým rodinám,  ale  podlehli  špatným návykům
a mravnímu úpadku a ztratili úctu lidí. 
Postavení  a povaha  této  mladé  dámy umožňovaly,  aby takové  úsilí  vyvinula,  aniž  by vzbudila
podezření z jakéhokoli nevhodnosti z její strany. Hledala příležitost, aby s takovými mladými muži
mluvila, a jak jsem pochopil, shromažďovala je za účelem rozprav o náboženství a modliteb; byla
velmi úspěšná v získávání řady z nich.  Pokud jsem byl  správně informován, konvertité z tohoto
probuzení byli v tom městě velkou silou, působící dobro, a mnozí z nich tam zůstávají a stále velmi
aktivně podporují náboženství.
Paní Finneyová založila modlitební shromáždění pro dámy, která se konala v kostelních zákristiích.
Tato setkání byla hojně navštěvována a stala se velmi zajímavá. Dámy byly zcela jednotné a velmi
opravdové a staly se důležitou silou, která pod Božím vedením podporovala jeho dílo.
Odjeli jsme odtud asi prvního dubna a cestou domů jsme se vydali do města New Yorku. Tam jsem
několikrát kázal pro reverenda Henryho Warda Beechera v Brooklynu; náboženský vliv tam mezi
lidmi rostl a prohluboval se od mého příjezdu až po můj odjezd. Ale kázal jsem jen několikrát,
protože mi selhalo zdraví a byl jsem nucen přestat. Vrátili jsme se domů a pokračovali v naší práci
zde jako obvykle. Výsledkem byl opět velký náboženský vliv mezi našimi studenty, který se rozšířil
více či méně obecně na obyvatelstvo.
Příští zimu jsme v obvyklém období opustili Oberlin a vydali se na východ na pracovní pole, na
které  jsme  byli  pozváni.  Zatímco  jsme  byli  v Hartfordu,  předchozí  zimu,  dostali  jsme  velmi
naléhavé pozvání, abychom se vydali pracovat do města Syrakusy. Duchovní kongregační církve
tehdy  přijel  do  Hartfordu,  aby  mě  přesvědčil,  abych  odjel  s ním,  pokud  to  bude  možné.
Nepovažoval jsem za svou povinnost v té době odjet a už jsem o tom nepřemýšlel. Ale na naší cestě
na Východ jsme potkali tohoto duchovního v Rochesteru. Tehdy ještě nebyl pastorem kongregační
církve v Syrakusách. Cítil však o ně takový zájem, že mě nakonec přiměl, abych mu slíbil, že se
tam zastavím a strávím tam alespoň jednu neděli. Učinili jsme tak a našli jsme malou církev, velmi
sklíčenou. Jejich počet byl malý. Církev se skládala převážně z lidí velmi radikálních názorů, pokud
jde o všechny velké reformní otázky. Presbyteriánské církve a ostatní církve obecně s nimi nebyly
ve shodě a zdálo se, že kongregační církev musí zaniknout. 
Kázal jsem jednu neděli a dozvěděl jsem se o stavu věcí tolik, že mě to přimělo tam zůstat i další
neděli. Brzy jsem začal vnímat pohyb mezi suchými kostmi. Někteří z předních členů kongregační



církve se začali navzájem vyznávat a veřejně vyznávali svá zbloudění od Boha a další věci, které
proti nim ve městě vytvořily předsudky. To usmířilo lidi kolem nich a ti začali přicházet a brzy byla
jejich modlitebna příliš malá, aby se tam všichni vešli. Ačkoli jsem původně nečekal, že zůstanu
déle než jednu neděli,  neviděl jsem jasně,  že bych měl odejít,  a tak jsem pokračoval od neděle
k neděli. Zájem se stále zvyšoval a šířil. Pán odstraňoval překážky a přiváděl křesťanský lid blíže
k sobě.
Presbyteriánské  kostely  byly  otevřeny  našim  shromážděním  a obrácení  se  množila  na  všech
stranách.  Stejně  jako  v některých  jiných  případech  jsem  svá  kázání  zaměřil  především  na
křesťanský lid. Mezi křesťany bylo jen velmi málo vzájemných sympatií a bylo zapotřebí mezi nimi
vykonat velké dílo, aby byla připravena cesta mimo církve. Tak jsem pokračoval v práci v různých
církvích,  a když  druhá  presbyteriánská  církev  zůstala  bez  pastora,  soustředili  jsme  naše
shromáždění z velké části tam a konali jsme je po celou zimu.
I zde paní Finneyová s velkým úspěchem založila svá dámská shromáždění. Zpravidla je pořádala
v přednáškové místnosti prvního presbyteriánského sboru, což byla pro taková setkání prostorná
a vhodná místnost. Na jejích setkáních se tu zimu stalo mnoho velmi zajímavých událostí. Zdálo se,
že křesťané různých denominací se brzy sjednotili a že všechny obtíže, které mezi nimi existovaly,
se  rozplynuly.  Presbyteriánská  a kongregační  církev  byly obě  bez  pastorů,  když  jsem tam byl,
a proto žádná z nich neotevřela své dveře, aby přijala konvertity. Velmi jsem si přál, aby tomu tak
bylo, protože jsem věděl, že hrozí velké nebezpečí, kdyby začali přijímat konvertity, že se objeví
žárlivost, která by mohla dílo zhatit.
Když jsme se na jaře chystali odjet, dal jsem z kazatelny oznámení, na vlastní zodpovědnost, že
příští neděli uspořádáme shromáždění s přijímáním, na kterém budou vítáni všichni křesťané, kteří
opravdu  milují  Pána  Ježíše  Krista  a dávají  o tom  důkazy  svým  životem.  To  byla  jedna
z nejzajímavějších  bohoslužeb  s přijímáním,  jakých  jsem  kdy  byl  svědkem.  Kostel  byl  plný
účastníků přijímání.  Dva velmi staří  duchovní,  otcové Waldo a Brainard,  se zúčastnili  přijímání
a pomáhali při něm. Ve shromáždění bylo cítit velké pohnutí. Větší lásku a radost ve společenství
Božího lidu jsem, myslím, nikde jinde neviděl.
Po mém odchodu si  všechny sbory zajistily pastory.  Byl  jsem informován,  že probuzení  vedlo
k velkým a trvalým dobrým výsledkům.  Kongregační  církev  postavila  větší  modlitebnu a od  té
doby je, jak věřím, zdravým sborem. Presbyteriánské církve, a věřím, že také baptistické církve,
byly velmi posíleny ve víře a vzrostly početně.
Dílo velmi hluboce zasáhlo mnoho vyznavačů náboženství. Došlo tam k jedné velmi pozoruhodné
skutečnosti,  o které  se  zmíním.  Byla  tam  jedna  paní  jménem  C---,  křesťanská  manželka
neobráceného manžela. Byla velmi kultivovaná a krásná svojí povahou a osobností. Její manžel byl
obchodník, muž dobrých mravů. Navštěvovala naše shromáždění a byla velmi usvědčena hlubokým
dílem milosti v její duši. Jednoho dne mě zavolala ve stavu velmi úzkostlivého hledání. Krátce jsem
s ní chvíli hovořil a zaměřil její pozornost zejména na nutnost důkladného a všeobecného zasvěcení
sebe  a všech svých věcí  Kristu.  Řekl  jsem jí,  že  až  to  udělá,  musí  věřit  v zapečetění  Duchem
svatým. Slyšela kázání o posvěcení a velmi ji to zajímalo; ptala se, jak ho má získat. Dal jsem jí
stručné pokyny a ona spěšně vstala a odešla. Její mysl byla pod takovým tlakem, že se zdálo, že
spěchá, aby se zmocnila plnosti, která je v Kristu. Myslím, že v mém pokoji nebyla déle než pět
nebo deset minut, a opustila mě jako člověk, který má nějakou neodkladnou záležitost. Odpoledne
se vrátila plná Ducha svatého, tak plná, jak jen člověk může být. Řekla, že ráno z mého pokoje
spěchala domů a hned šla do své komnaty,  vrhla se před Boha a důkladně zasvětila Bohu sebe
a všechno, co bylo její. Řekla, že má daleko jasnější představu o tom, co to znamená, než kdykoli
předtím,  a plně  poddala  sebe  a všechno do rukou Krista.  Její  mysl  se  okamžitě  zcela  uklidnila
a cítila, že začíná přijímat plnost Ducha svatého. Ve velmi krátké době se zdálo, že je pozvednuta
nad sebe samu a její radost byla tak veliká, že se jen stěží mohla udržet, aby nezačala křičet. Povídal
jsem si s ní a viděl jsem, že jí hrozí nebezpečí, že bude příliš rozrušená. Řekl jsem jí tolik, kolik
jsem se odvážil, abych ji před tím varoval, a ona odešla domů. 
Několik dní poté mě její manžel jednoho rána pozval, abych se s ním svezl v jeho saních. Učinil
jsem tak a zjistil jsem, že si se mnou chce promluvit o své ženě. Řekl, že byla vychována mezi



Přáteli  (kvakery) a když se s ní  oženil,  myslel  si,  že je jednou z nejdokonalejších žen, jaké kdy
poznal. Ale poté, co se obrátila, pozoroval na ní větší změnu, než si myslel, že je vůbec možné,
neboť si myslel, že předtím byla ve svém životě navenek tak dokonale mravná, jak jen mohla být.
Nicméně změna v jejím duchu a chování v době jejího obrácení byla podle něj tak zjevná, že o ní
nikdo nemohl pochybovat.
„Považoval jsem ji za téměř nebo zcela dokonalou,“ řekl. „Ale nyní zjevně prošla větší změnou než
kdykoli  předtím. Vidím to na všem. Je v ní takový duch, taková změna, taková energie v jejím
náboženství a taková plnost radosti a pokoje a lásky!“ Zeptal se: „Co si o tom mám myslet? Jak
tomu mám rozumět? Dochází u křesťanů skutečně k takovým změnám?“
Vysvětlil  jsem mu to,  jak nejlépe jsem uměl.  Snažil  jsem se,  aby pochopil,  kým byla se svým
kvakerským vzděláním a co její  konverze způsobila.  Pak jsem mu řekl,  že  to  byl  čerstvý křest
Duchem svatým, který ji v této době tak výrazně změnil. Dnes už nežije, odešla do nebe, ale jak
jsem byl informován, vůně onoho pomazání Duchem svatým zůstala při ní až do její smrti.
Často  jsem  slyšel  paní  Finneyovou  vyprávět  o jedné  okolnosti,  která  se  stala  na  jejích
shromážděních, a která stojí za zmínku. Její dámská shromáždění se skládala z inteligentnějších žen
z různých  církví.  Mnohé  z nich  byly  pravděpodobně  zhýčkané.  Ale  byla  tam  i jedna  starší
a nevzdělaná žena, která navštěvovala jejich shromáždění a která si zvykla tam mluvit, což ostatní
dámy nesly s nelibostí. Nějak měla dojem, že je její povinností mluvit na každé schůzce; a někdy
vstávala a stěžovala si na Pána, že jí ukládá mluvit na shromáždění, zatímco tolik vzdělaných dam
se zúčastní, ale nevystupují. Přemýšlela, proč právě jí Bůh uložil povinnost mluvit, zatímco tyto
vznešené dámy, které toho mohly tolik říct pro poučení, se mohly zúčastnit a „nenést žádný kříž“,
jak se vyjádřila. Zdálo se, že vždycky mluví naříkavě a stěžuje si. Úloha, kterou považovala za svou
povinnost zastávat na každém shromáždění, mou ženu velmi rozčilovala a odrazovala. Viděla, že
ostatní dámy to nezajímá a zdálo se jí, že to všechny spíše ruší.
Ale poté, co se věci nějakou dobu vyvíjely tímto způsobem, jednoho dne ta samá stará žena na
shromáždění vstala a zmocnil se jí nový duch. Jakmile otevřela ústa, bylo všem jasné, že se v ní
odehrála velká změna. Přišla na shromáždění plná Ducha svatého, a k úžasu všech jim vylila ze
srdce  svou čerstvou zkušenost.  Dámy velmi  zaujalo,  co  stará  žena  říkala;  s vážností  vyprávěla
o tom, co pro ni Pán udělal, a všechny to usvědčilo. Všechny se k ní otočily a naklonily se, aby
slyšely každé slovo, které řekla; začaly téct slzy a v celém shromáždění bylo najednou patrné velké
hnutí Ducha svatého. Taková pozoruhodná změna přinesla nesmírně mnoho dobrého, a stará žena se
stala oblíbenou. Poté očekávaly, co od ní ještě uslyší, a byly velmi potěšené, když mohly na každém
shromáždění poslouchat, co Pán učinil a činí pro její duši.
V  Syrakusách  jsem  našel  křesťanskou  ženu,  které  říkali  „matka  Austinová“,  ženu  velmi
pozoruhodné víry. Byla chudá a byla zcela odkázána na dobročinnost lidí, aby se uživila. Byla to
nevzdělaná  žena,  která  byla  zjevně  vychována  ve  velmi  málo  kultivované  rodině.  Měla  však
takovou  víru,  že  si  zajistila  důvěru  všech,  kdo  ji  znali.  Zdálo  se,  že  křesťané  i nevěřící  jsou
všeobecně přesvědčeni, že matka Austinová je světice. Nemyslím si, že bych kdy byl svědkem větší
víry,  v její  prostotě,  než  jakou  projevovala  tato  žena.  Vyprávěli  mi  mnoho  skutečností,  které
svědčily o její důvěře v Boha a o tom, jak pozoruhodným způsobem ji Bůh zaopatřoval den co den.
Při jedné příležitosti mi řekla: „Bratře Finney, je pro mě nemožné, abych trpěla pro nějakou životní
potřebu, protože Bůh mi řekl: 'Důvěřuj v Pána a čiň dobro, tak budeš přebývat v zemi a vpravdě
budeš živen.'" (Žalm 37/3 podle překladu krále Jakuba) Vyprávěla mi o mnoha událostech ze svého
života a také jiní mi vyprávěli mnoho skutečností, které dokreslovaly sílu její víry.
Jednou  v sobotu  večer  jí  navštívil  jeden  její  přítel,  který  byl  ale  zatvrzelý  muž,  a po  krátkém
rozhovoru jí při odchodu nabídl pětidolarovou bankovku. Řekla, že pocítila vnitřní napomenutí, aby
si ji nevzala. Měla pocit, že by to byl od něho projev samospravedlnosti, který by mu mohl víc
uškodit, než jí prospět. Proto si ji odmítla vzít a on odešel. Řekla, že měla doma právě dřevo a jídlo,
aby vystačilo přes neděli, a neměla už žádné prostředky, aby si opatřila další. Ale přesto se nebála
důvěřovat Bohu za takových okolností, jak to dělala už po mnoho let.
V neděli přišla prudká sněhová bouře. V pondělí ráno byl sníh několik stop hluboký a ulice byly
neprůchodné, takže nebylo možné se dostat ven, aniž by byla cesta odklizena. Měla malého syna,



který s ní žil, a ti dva tvořili celou rodinu. Ráno vstali a zjistili, že jsou zasypáni sněhem ze všech
stran. Dostali se ven a přinesli palivo alespoň na malý oheň. Brzy se chlapec začal vyptávat, co
budou mít k snídani. Odpověděla: „Nevím, synu, ale Pán se o to postará.“ Vyhlédla ven a viděla, že
nikdo  nemůže  projít  ulicemi.  Chlapec  začal  hořce  plakat  a dospěl  k závěru,  že  musí  umrznout
a zemřít hlady. Ona však řekla, že šla udělat takové přípravy, jako by chystala snídani, pokud by
nějakou měli. Prostřela stůl, připravila vše a věřila, že něco přijde v pravý čas. Velmi brzy uslyšela
hlasy na ulici a šla se podívat k oknu, aby zjistila, co se děje, a spatřila muže v saních a několik
mužů, kteří odklízeli sníh, aby mohl kůň projet. Přišli až k jejím dveřím, a hle! Přivezli jí spoustu
paliva a zásob, které jí pohodlně stačily na několik dalších dní. Ale čas by mi nestačil na to, abych
vyprávěl další případy, kdy se jí dostalo pomoci stejně překvapivým způsobem. Vskutku, nakolik
jsem se dozvěděl,  po celém městě bylo známo, že matka Austinová měla víru,  která  byla jako
banka, a nikdy netrpěla nedostatkem, protože spoléhala na Boha.
Nikdy jsem se nedozvěděl,  kolik  lidí  se  v té  době v Syrakusách obrátilo.  Skutečně  jsem nikdy
neměl ve zvyku zjišťovat počet nadějných konvertitů.

KAPITOLA XXXI.
PRÁCE VE WESTERNU A V ROME, 1854-5

Příští zimu, o Vánocích, jsme se opět vydali do Westernu v okrese Oneida, kde jsem, jak jsem již
uvedl, začal pracovat na podzim roku 1825. Lidé byli v té době opět bez duchovního a my jsme tam
strávili několik týdnů velmi zajímavou prací a s velmi s výraznými výsledky.
Mezi pozoruhodnými událostmi, k nimž při probuzení tentokrát došlo, zmíním následující případ
jednoho mladého muže. Byl to syn zbožných rodičů a dlouho se za něj modlili. Jeho rodiče byli
významnými  členy  církve.  Jeho  otec  byl  jedním  ze  starších  sboru  a jeho  matka  byla  zbožná
a modlící se žena. Když jsem zahájil práci, k velkému překvapení a zármutku jeho rodičů i celého
sboru začal být nesmírně zahořklý proti kázání, shromáždění a vůbec všemu, co se dělo na podporu
probuzení. S veškerou silou se postavil proti tomu a prohlásil, jak mi bylo řečeno, že „ani Finney,
ani peklo ho nemůže obrátit.“  Řekl mnoho velmi nenávistných a sprostých věcí,  až z toho jeho
rodiče  byli  hluboce  zarmouceni,  ale  nejsem si  vědom,  že  by byl  někdy podezříván z nějakých
nemorálních skutků.
Boží slovo na něj však den co den naléhalo, až to nemohl déle vydržet. Jednoho rána přišel do mého
pokoje. Jeho vzhled byl opravdu překvapivý. Nedokážu ho popsat. Málokdy jsem viděl člověka,
jehož mysl se na jeho tváři projevovala takovým způsobem. Zdálo se, že je téměř šílený. Třásl se
tak, že když se posadil, nábytek v místnosti se od jeho třesu citelně otřásal. Všiml jsem si, když
jsem ho vzal za ruku, že je velmi studená. Jeho rty byly modré a celý vzhled byl velmi znepokojivý.
Skutečnost byla taková, že se stavěl proti svému usvědčení tak dlouho, jak jen to mohl vydržet.
Když se posadil, zeptal jsem se ho: „Drahý mladý muži, co je s vámi?“ „Ó,“ řekl, „já jsem spáchal
neodpustitelný hřích.“ Odpověděl jsem: „Proč to říkáte?“ „Vím, že jsem to udělal,“ řekl, „udělal
jsem to úmyslně.“
Poté  začal  vyprávět  svůj  příběh:  „Před  několika  lety  se  mi  dostala  do  rukou  kniha  s názvem
Pirátova vlastní kniha. Přečetl jsem si ji a měla na mou mysl neobyčejný vliv. Vyvolala ve mně
strašlivou a pekelnou touhu stát se největším pirátem, jaký kdy žil. Rozhodl jsem se, že se postavím
do čela všech lupičů, banditů a pirátů, jejichž dějiny byly kdy zaznamenány. Ale má náboženská
výchova mi stála v cestě. Učení a modlitby mých rodičů jako by se přede mnou pozvedaly, takže
jsem nemohl jít kupředu. Ale slyšel jsem, že je možné se vzdát Ducha Božího a že je možné uhasit
jeho vliv,  aby ho člověk už  necítil.  Četl  jsem také,  že  je  možné vypálit  své svědomí,  aby mě
netrápilo.  Po  přijetí  mého  rozhodnutí  bylo  mou  první  starostí  zbavit  se  svého  náboženského
usvědčení, abych mohl pokračovat a páchat nejrůznější loupeže a vraždy, aniž bych měl výčitky
svědomí. Proto jsem se úmyslně rozhodl rouhat se Duchu svatému.“ Pak mi řekl, jakým způsobem
to udělal a co řekl Duchu svatému; ale bylo to příliš rouhavé, než abych to opakoval.
Pokračoval: „Pak jsem myslel, že mě Duch Boží určitě opustí a že mě už nebude trápit svědomí. Po



chvíli jsem se rozhodl, že spáchám nějaký zločin a uvidím, jak mě to ovlivní. Naproti našemu domu
byla škola; jednoho večera jsem ji šel zapálit. Pak jsem šel do svého pokoje a do postele. Brzy však
oheň objevili. Vstal jsem a vmísil se mezi lidi, kteří se shromáždili, aby oheň uhasili. Veškerá snaha
byla marná a dům shořel do základů.“ Zapálení budovy tímto způsobem bylo trestným činem, jaký
byl trestán státním vězením. Toho si byl vědom. Zeptal jsem se ho, jestli se při páchání zločinu
dostal  dál.  „Ne,“ odpověděl.  A myslím, že dodal,  že  nenašel  své svědomí klidné,  jak očekával.
Zeptal jsem se ho, zda někdy byl podezřelý, že budovu zapálil. Odpověděl, že o tom neví, ale že jiní
mladí muži byli podezřelí a mluvilo se o nich. Zeptal jsem se ho, co s tím chce dělat. Odpověděl, že
se chystá jít ke správcům, aby se přiznal; a zeptal se mě, zda bych ho nedoprovodil.
Šel jsem s ním k jednomu ze správců, který bydlel nedaleko; a ten mladý muž mě požádal, abych
mu  řekl  fakta.  Učinil  jsem  tak.  Správce  byl  dobrý  muž  a velký  přítel  rodičů  toho  mladíka.
Oznámení se ho hluboce dotklo. Mladý muž stál beze slova před ním. Po krátkém rozhovoru jsem
řekl: „Půjdeme za ostatními správci.“ Ten muž odpověděl: „Ne, nemusíte, já za nimi půjdu sám
a celý příběh jim povím.“ Ujistil mladého muže, že on sám mu zcela odpouští, a předpokládal, že
mu odpustí i ostatní správci a lidé ve městě, a nevystaví ho ani jeho rodiče žádným nákladům.
Pak jsem se vrátil do svého pokoje a mladík odešel domů. Stále byl neklidný. Když jsem se večer
chystal na shromáždění, potkal se se mnou ve dveřích a řekl: „Musím se veřejně přiznat. Několik
mladých mužů bylo z této věci podezřelých a já chci, aby lidé věděli, že jsem to udělal já, že jsem
neměl žádného komplice  a že  o tom nevěděl  nikdo jiný než  Bůh a já.“  A dodal:  „Pane Finney,
neřekl byste to lidem? Budu přítomen a řeknu vše, co bude třeba, kdyby se mě někdo zeptal na
cokoli. Ale mám pocit, že nedokážu otevřít ústa. Můžete jim o tom říct všechno.“
Když se lidé shromáždili, vstal jsem a vylíčil jim skutečnosti. Ta rodina byla tak známá a v obci
velmi  oblíbená,  že  to  prohlášení  udělalo  velký  dojem.  Lidé  vzlykali  a plakali  po  celém
shromáždění. Poté, co učinil toto úplné doznání, dosáhl pokoje. O jeho dalším náboženském vývoji
od té doby toho mnoho nevím. Nedávno jsem se dozvěděl, že si zachoval svou víru v Krista a že se
nezdá, že by odpadl. Během občanské války odešel do armády a byl zabit v bitvě u Fort Fisher.
Při dosavadním vyprávění o probuzeních jsem pominul mnoho případů zločinů, kterých se dopustili
lidé, kteří mě přišli požádat o radu a sdělili mi fakta. V mnoha případech tito lidé, které trápilo
svědomí, zaplatili odškodnění, někdy až do výše mnoha tisíc dolarů, protože buď peníze získali
přímo podvodem, nebo nějakým sobeckým nadsazením cen v obchodních vztazích.
Zima, kterou jsem poprvé strávil v Bostonu, vedla k mnoha takovým odhalením. Jednu neděli ráno
jsem tam kázal na text: „Kdo přikrývá své hříchy, nebude mít úspěch.“ Odpoledne jsem mluvil
o zbytku tohoto verše: „Ale kdo je vyznává a opouští, nalezne milosrdenství.“ Vzpomínám si, že
výsledky těchto dvou kázání byly mimořádné. Po několik následujících týdnů lidé téměř všech
věkových  kategorií  a obou  pohlaví  přicházeli  za  mnou  pro  duchovní  radu  a odhalovali  mi
skutečnosti,  že  se  dopustili  různých  podvodů a hříchů  téměř  všeho druhu.  Někteří  mladí  muži
podváděli  své  zaměstnavatele  v obchodě  a některé  ženy kradly hodinky a téměř  všechny druhy
ženského ošacení. Skutečně se zdálo, že slovo Páně dolehlo s takovou mocí v té době v tom městě,
že odhalilo skutečné doupě hříšnosti. Zabralo by mi to hodiny, kdybych měl vyjmenovat zločiny,
o kterých jsem se osobně dozvěděl díky přiznáním těch, kteří se jich dopustili. Ve všech případech
se však zdálo,  že se dotyční důkladně kají,  a byli  ochotni až na samou hranici  svých možností
nahradit škodu.
Ale abych se vrátil od této odbočky k Westernu. Probuzení mělo velmi zajímavý charakter a velké
množství duší se zrodilo pro Boha. Zvláště vzpomínám na obrácení jedné mladé dámy. Učila ve
vesnické škole. Její otec byl skeptik, a jak jsem pochopil, byla to jediná dcera a otec ji měl velmi
rád. Byl to muž, pokud jsem byl správně informován, který měl ve městě značný vliv, ale vůbec se
neúčastnil našich setkání. Žil na statku daleko od vesnice. Vesnice je totiž velmi malá a obyvatelé
jsou roztroušeni po údolí Mohawku a po kopcích na obou stranách, takže většina obyvatel musí
přijíždět na shromáždění ze značné vzdálenosti. 
Slyšel jsem, že tato mladá žena na naše setkání moc nechodila a projevovala značný odpor k naší
práci. Když jsem jednoho dne procházel kolem školní budovy, vstoupil jsem dovnitř, abych si s ní
promluvil. Zpočátku se zdála překvapená, že jsem vstoupil. Nikdy jsem jí nebyl představen a ani



bych ji nepoznal, kdybych ji nenašel na tomto místě. Ale ona mě znala a zpočátku se zdálo, že se
mé přítomnosti brání. Vzal jsem ji velmi laskavě za ruku a řekl jsem jí, že jsem přišel, abych si s ní
promluvil  o její  duši.  „Dítě  moje,“  řekl  jsem,  „jak  to  s tebou vypadá?  Odevzdala  jsi  své srdce
Bohu?“ To jsem řekl, zatímco jsem ji držel za ruku. Její hlava klesla a ona se ani nesnažila ruku
stáhnout.  V  okamžiku  jsem  viděl,  že  na  ni  působí  podmaňující  moc,  a byl  to  tak  hluboký
a pozoruhodný vliv, že jsem si byl téměř jist, že se na místě podvolí Bohu.
Když jsem vešel dovnitř, očekával jsem nanejvýš, že s ní prohodím pár slov, a doufal jsem, že ji to
přiměje k přemýšlení, a že si dohodneme čas, kdy spolu budeme moci mluvit víc. Ale účinek byl
ihned tak zjevný a zdálo se, že její srdce se tak snadno zlomilo, že po několika větách, které byly
vyřčeny tiše  a jemně,  se zdálo,  že se vzdává své opozice a je připravena chopit  se Pána Ježíše
Krista. Pak jsem se jí zeptal, zda mám říci pár slov žákům, a ona řekla, že ano, že si to přeje. Učinil
jsem tak a pak jsem se jí zeptal, zda mohu předložit ji a její žáky v modlitbě Bohu. Řekla, že si to
přeje, a byla velice pohnutá. Modlili jsme se a byl to velmi slavnostní, dojemný čas. Od té chvíle se
zdálo, že mladá dáma je poddaná Bohu a přešla ze smrti do života. Nežila pak už dlouho a věřím, že
odešla do nebe. 
Tato dvě období mého pobytu ve Westernu od sebe dělilo asi třicet let. Žila tam už jiná generace než
ta, která žila během prvního probuzení, v němž jsem pracoval. Našel jsem několik starých členů, ale
sbor  byl  většinou  nový,  složený  převážně  z mladších  lidí,  kteří  vyrostli  po  prvním probuzení.
Stejně jako v případě prvního probuzení, tak i v tomto případě lidé v Rome slyšeli, co se děje ve
Westernu, a začali ve značném počtu navštěvovat naše shromáždění. To vedlo po několika týdnech
k tomu, že jsem se vydal do Rome a strávil tam nějaký čas. 
Myslím,  že  stav  náboženství  ve  Westernu  se  od  tohoto  posledního  probuzení  velmi  zlepšil.
Přikázání  evangelia  byla  zachovávána  a věřím,  že  bylo  dosaženo  značného  pokroku  správným
směrem. Celá rodina B--- odešla z Westernu, s výjimkou jednoho syna. Tato početná a zajímavá
rodina se rozptýlila, ale jeden z nich zůstal ve Westernu, jeden v Utice a jeden syn, který se obrátil
během prvního probuzení, byl po mnoho let duchovním, pastorem prvního presbyteriánského sboru
ve Watertownu v New Yorku.
Když jsem byl v Rome poprvé a ještě mnoho let poté, církev byla kongregační. Několik let předtím,
než jsem tam byl naposledy, však přijali presbyteriánského duchovního, mladého muže, který se
domníval, že by tam měla být církev presbyteriánská a ne kongregační. Navrhl to a doporučil církvi
a podařilo se mu to prosadit, ale k velké nespokojenosti velkého počtu vlivných osob ve sboru. Tím
se v Rome vytvořil  velmi nežádoucí stav.  Když jsem tam přijel  z Westernu, byl jsem seznámen
s tímto velmi vážným rozdělením v církvi. Jejich pastor ztratil důvěru a náklonnost značného počtu
vlivných členů církve.
Když jsem se dozvěděl,  jak se věci mají,  byl jsem přesvědčen, že se dá jen máloco udělat  pro
všeobecné  probuzení,  pokud  se  nepodaří  tuto  obtíž  vyléčit.  Ale  tolik  se  o ní  mluvilo  a osoby,
kterých se to týkalo nejvíc, se tak angažovaly, že jsem marně usiloval o to, abych dosáhl smíření.
Nebyla to věc, o které by se dalo kázat, ale v soukromých rozhovorech jsem se snažil vytrhnout ten
kořen  hořkosti.  Zjistil  jsem,  že  strany se  na  skutečnosti  nedívají  stejně.  Pokračoval  jsem však
v kázání a Duch Páně byl vylit, docházelo k častým obrácením, a věřím, že bylo vykonáno velké
dobro.  Ale poté,  co jsem se marně snažil  zajistit  takové sjednocení,  s jakým by Bůh souhlasil,
rozhodl jsem se je opustit. Později jsem slyšel, že někteří nespokojení členové církve odešli, opustili
církev v Rome a připojili se k církvi ve Westernu. Předpokládám, že pastor udělal to, co považoval
za svou povinnost v tomto sporu, ale následné rozdělení bylo pro mě nesmírně bolestné, protože
jsem cítil zvláštní náklonnost k této církvi.

KAPITOLA XXXII
PROBUZENÍ V ROCHESTERU ROKU 1855

Na  podzim  roku  1855  jsme  byli  opět  povoláni  do  města  Rochesteru,  abychom  tam
pracovali pro duše. Zpočátku jsem neměl v úmyslu jet, ale přišel posel s naléhavou žádostí, která



obsahovala podpisy velkého počtu lidí, a to jak vyznávajících křesťanů, tak lidí nevyznávajících. Po
dlouhém  zvažování  a modlitbách  jsem  souhlasil.  Začali  jsme  tam  pracovat  a velmi  brzy  bylo
zřejmé, že mezi lidmi působí Duch Boží. Někteří křesťané na tomto místě, a zejména bratr, který
přišel  pro  mně,  se  celé  léto  vroucně  modlili  za  vylití  Ducha  svatého.  Několik  duší  zápasilo
s Bohem, dokud necítily, že jsou v předvečer velkého probuzení.
Když jsem uvedl své námitky proti tomu, abych šel znovu pracovat do Rochesteru, tak bratr, který
přišel pro mně, to všechno odbyl slovy: „Pán se chystá tě poslat do Rochesteru, a  ty půjdeš do
Rochesteru tuto zimu,  a my budeme mít  velké probuzení.“  Po velkém váhání  jsem se nakonec
rozhodl.  Když  jsem tam přijel,  brzy  jsem se  přesvědčil,  že  je  to  od  Boha.  Začal  jsem kázat
v různých církvích. První presbyteriánský sbor v tom městě patřil ke staré škole a neotevřel nám
dveře. Ale kongregační církev a další dva presbyteriánské sbory se svými pastory se chopily díla
a vstoupily do něj  s velkým nasazením. Baptistické církve také vstoupily do díla a metodistické
církve pracovaly svým vlastním způsobem, aby rozšířily tuto práci. Denně jsme pořádali polední
modlitební shromáždění, která byla hojně navštěvována, a panoval na nich vynikající duch. 
Krátce poté, co jsem tam začal pracovat, jsem dostal žádost, kterou podepsali členové advokátní
komory a několik  soudců  –  dva  soudci  odvolacího  soudu a myslím,  že  jeden  nebo dva  soudci
nejvyššího soudu, kteří tam bydleli; žádali mě, abych opět přednášel právníkům o morální vládě
Boží.  Jejich  žádosti  jsem  vyhověl.  Tentokrát  jsem  začal  kázat  právníkům  nejprve  o textu:
„Zjevováním  pravdy  se  představujeme  každému  lidskému  svědomí  před  Bohem.“  Začal  jsem
upozorněním, že text předpokládá, že každý člověk má svědomí. Poté jsem uvedl definici svědomí
a ukázal jsem, co svědomí každého člověka skutečně potvrzuje: že každý člověk ví, že je hříšníkem
proti Bohu; že tedy ví, že ho Bůh musí odsoudit jako hříšníka; a že každý člověk ví, že ho jeho
vlastní svědomí odsuzuje jako hříšníka. Bylo mi známo, že mezi právníky jsou někteří skeptici.
Jeden z nich totiž několik měsíců předtím prohlásil,  že už nikdy nebude navštěvovat křesťanská
shromáždění a že nevěří v křesťanské náboženství; tím se dostal do lživého postavení a rozhodl se,
že už nebude mít žádnou úctu ke křesťanským institucím.
Večer za večerem jsem přednášel s cílem přesvědčit právníky, že pokud Bible není pravdivá, nemají
žádnou naději. Snažil jsem se jim ukázat, že nemohou vyvozovat, že jim Bůh odpustí, protože je
dobrý, protože jeho dobrota by mohla zabránit tomu, aby jim odpustil. To by nemuselo být moudré
a dobré, kdyby odpustil takovému světu hříšníků, jakými sami víme, že jsme. Bez Bible, která vrhá
světlo na tuto otázku, je pro lidský rozum nemožné dospět k závěru, že hříšníci mohou být spaseni.
Připustíme-li, že Bůh je nekonečně laskavý, nemůžeme z toho vyvodit, že by hříšníkovi mohlo být
odpuštěno, ale naopak z toho musíme vyvodit,  že zatvrzelým hříšníkům nemůže být odpuštěno.
Snažil jsem se to vyjasnit, aby jim zůstala jenom Bible jako zjevení jediného rozumného způsobu,
jakým mohou očekávat spasení.
Po skončení první přednášky jsem se dozvěděl, že právník, kterého jsem předtím zmínil a který
prohlásil, že už se nikdy nezúčastní žádného křesťanského shromáždění, řekl svému příteli, když se
vracel domů, že se mýlil, že v křesťanství je víc, než se domníval, a že nevidí žádný způsob, jak
uniknout argumentům, kterým naslouchal; a že by měl navštívit všechny ty přednášky a rozhodnout
se s ohledem na fakta a argumenty, které mu budou předloženy.
Pokračoval  jsem v naléhání,  dokud jsem neměl pocit,  že  jim skutečně nezbývá nic  než Kristus
a zjevení uvedená v evangeliu jako jejich jediná naděje. Zatím jsem jim však Krista nepředstavil,
ale nechal jsem je uzavřené pod zákonem, zatracené svým vlastním svědomím, odsouzené k věčné
smrti. To, jak jsem očekával, účinně připravilo cestu k srdečnému přijetí požehnaného evangelia.
Když jsem přišel,  abych přinesl  evangelium jako zjevení  jediného možného nebo myslitelného
způsobu spasení pro hříšníky, podlehli, stejně jako to bývalo za přednášek v minulých letech. Začali
se hroutit a velká část z nich se nadějně obrátila.
Na  třech  probuzeních,  kterých  jsem byl  svědkem v Rochesteru,  bylo  pozoruhodné,  že  všechna
začala ve vyšších společenských třídách, kde také došlo k prvnímu pokroku. To bylo velmi příznivé
pro všeobecné šíření a k překonání odporu.
Během  tohoto  probuzení  došlo  k mnoha  velmi  pozoruhodným  případům  obrácení,  stejně  jako
v probuzení  předchozím.  Dílo  se  šířilo  a vzbuzovalo  tak  velký  zájem,  že  se  stalo  všeobecným



tématem rozhovorů v celém městě a okolí. Obchodníci se domlouvali se svými úředníky, aby se
mohli účastnit, část z nich jeden den a část druhý den. Hnutí se stalo tak všeobecným po celém
městě,  že  se  na  všech  veřejných  místech,  v obchodech,  bankách,  na  ulicích  a ve  veřejných
dopravních prostředcích probíhající dílo spásy stalo tématem, které strhávalo všechny.
Mnozí  muži,  kteří  zůstali  nezasaženi  při  dřívějších probuzeních,  se nyní  skláněli  před Kristem.
Někteří  muži,  kteří  otevřeně porušovali  neděli,  jiní,  kteří  se otevřeně rouhali,  skutečně všechny
vrstvy lidí, od nejvyšších až po ty nejnižší, od nejbohatších až po nejchudší, byly navštíveny mocí
tohoto probuzení a přivedeny ke Kristu. Zůstal jsem tam po celou zimu a probuzení neustále rostlo
až do poslední chvíle.  Reverend Dr.  Anderson, prezident  univerzity,  se do díla zapojil  s velkou
srdečností, a jak jsem se dozvěděl, mnoho studentů na univerzitě se v té době obrátilo. Pastoři dvou
baptistických sborů se zapojili do tohoto úsilí a já jsem několikrát kázal v jejich kostelech.
Paní Finneyová Rochester dobře znala, protože tam žila mnoho let a byla svědkem dvou velkých
předchozích probuzení, ve kterých jsem pracoval. O současné probuzení se živě zajímala a jako
obvykle pracovala s velkou horlivostí a úspěchem. Lidé v Rochesteru si počínali podobně jako Židé
v Beroji, kteří „přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to
tak.“ Mnohé z dam v Rochesteru se snažily uplatnit všechen svůj vliv, aby přivedly všechny třídy na
shromáždění a ke Kristu. Některé z nich navštěvovaly obchody a podniky a snažily se přimět lidi,
kteří tam pracovali,  k účasti na shromážděních.  Obrátilo se mnoho mužů spojených s provozem
železnice a nakonec byla pozastavena velká část  nedělních obchodů na železnici,  protože se ve
městě a mezi zaměstnanci železnice rozmohlo velké náboženské hnutí. 
Požehnané dílo milosti se rozšiřovalo a vzrůstalo, až se zdálo, že se obrátí celé město. Stejně jako
při  dřívějších  probuzeních  se  dílo  šířilo  z tohoto  centra  do  okolních  měst  a vesnic.  Bylo
pozoruhodné,  jak  velký  vliv  měla  probuzení  v Rochesteru  na  další  města  a vesnice  v bližším
i vzdálenějším okolí.
Prostředky  použité  k podpoře  tohoto  probuzení  byly  stejné,  jako  byly  použity  v každém
z předchozích velkých probuzení. Kázalo se stejné učení. Byla použita stejná opatření, která měla
ve  všech  ohledech  podobné  výsledky,  jakých  bylo  dosaženo  při  předchozích  probuzeních.
Projevovala se upřímná a opravdová pozornost ke kázanému slovu; lidé pátrali po pravdě, jak je
skutečně  vyučována  v Bibli.  Nikde  jsem  nekázal  tak  rád  jako  v Rochesteru.  Jsou  tu  vysoce
inteligentní  lidé a vždy projevovali  upřímnost,  opravdovost a porozumění pravdě,  které  předčilo
vše,  co jsem kdy viděl  na  jiných místech.  Pracoval  jsem v jiných městech,  kde  byli  lidé  ještě
vzdělanější než v Rochesteru. Ale v těch městech byly názory a zvyky lidí více stereotypní; byli víc
úzkostliví  a měli  větší  obavy z opatření.  V Nové  Anglii  jsem zjistil  vysoký  stupeň  všeobecné
vzdělanosti,  ale  ustrašenost,  strnulost,  formálnost  a stereotypní  způsob  jednání  znemožňovaly
Duchu svatému působit svobodně a s mocí.
Když  jsem  pracoval  v Hartfordu,  navštívil  mě  duchovní  z centrálního  New  Yorku,  který  byl
svědkem slavných probuzení v této oblasti. Navštěvoval naše shromáždění a pozoroval, jak se dílo
vyvíjí  a jak  postupuje.  Neřekl  jsem mu nic  o formálnosti  našich  modlitebních  shromáždění  ani
o bázlivosti lidí při používání prostředků, ale on mi řekl: „Bratře Finney, máte svázané ruce, jste
ohrazen jejich strachem a stereotypním způsobem, jak všechno dělat. Dokonce dali Ducha svatého
do svěrací kazajky.“ To bylo silné a někomu to může připadat neuctivé a rouhavé, ale nic takového
neměl v úmyslu. Byl to zbožný, upřímný a pokorný služebník Ježíše Krista a vyjádřil přesně to, co
viděl  a cítil,  a přesně  to,  co  jsem viděl  a cítil  i já,  že  Duch svatý  je  ve svém působení  značně
omezován  obavami  lidí  a jejich  spoléháním  na  vlastní  moudrost.  Vskutku  musím  říci,  že  si
nemyslím,  že  by si  lidé  v Nové  Anglii  dokázali  vůbec  uvědomit,  jaká  omezení  kladou  Duchu
svatému v jeho práci na spáse duší.  Stejně tak nedokážou ocenit  sílu a čistotu probuzení v těch
místech, kde tyto obavy, předsudky, zábrany a spoléhání na lidský rozum neexistují.
V inteligentním, vzdělaném společenství může být dána velká svoboda v používání prostředků, aniž
by  hrozil  nepořádek.  Ve  skutečnosti  jsou  velmi  rozšířené  nesprávné  představy  o tom,  co  je
nepořádek. Většina církví nazývá nepořádkem vše, na co není zvyklá. Jejich stereotypní způsoby
jsou podle nich Božím řádem a cokoliv se od nich liší, je nepořádek a narušuje jejich představy
o správnosti.  Ale  ve  skutečnosti  není  nepořádkem  nic,  co  prostě  odpovídá  potřebám  lidí.



V náboženství, stejně jako ve všem ostatním, dobrý rozum a zdravá rozvaha budou čas od času
rozumně přizpůsobovat prostředky cílům. Potřebná opatření budou přirozeně navrhována těm, kteří
vidí stav věcí,  a pokud budou používána s modlitbou a opatrností,  nechť je dána velká svoboda
působení Ducha svatého ve všech srdcích.

KAPITOLA XXXIII.
PROBUZENÍ V BOSTONU 1856, 57, 58

Na podzim příštího roku jsme přijali pozvání k práci v Bostonu. Začali jsme práci v Park Street
a Duch  Boží  ihned  projevil  svou ochotu  zachraňovat  duše.  První  kázání,  které  jsem měl,  bylo
zaměřeno na prozkoumání církve;  vždy jsem totiž  začínal  tím,  že  jsem se snažil  vzbudit  mezi
vyznavači náboženství důkladný a všudypřítomný zájem, znovu získat ty, kteří odpadli, a vyhledat
ty, kteří byli v sebeklamu, a pokud možno je přivést ke Kristu.
Poté, co bylo shromáždění rozpuštěno, a pastor stál vedle mě na kazatelně, řekl mi: „Bratře Finney,
chtěl bych, abyste pochopil, že toto kázání potřebuji stejně jako kterýkoli jiný člen této církve. Byl
jsem po dlouhou dobu velmi nespokojen se svým náboženským stavem, a poslal jsem pro vás stejně
tak kvůli sobě, jako kvůli duším ostatních lidí.“ Vedli jsme spolu v různých dobách delší a velmi
zajímavé  rozhovory.  Zdálo  se,  že  důkladně  odevzdal  své  srdce  Bohu.  Jednoho  večera  při
modlitebním  setkání  vyprávěl  lidem  o své  zkušenosti  a řekl  jim,  že  se  toho  dne  obrátil.  To
samozřejmě udělalo velmi hluboký dojem na sbor a také na celé město. Někteří z pastorů si mysleli,
že nebylo rozumné o něčem takovém vyprávět veřejně. Já jsem však tímto způsobem neuvažoval.
Byl  to zjevně ten nejlepší  prostředek,  který mohl  použít  ke spáse svých lidí,  a mezi  vyznavači
náboženství vyvolal velké zkoumání srdcí.
Tu zimu byla práce v Bostonu poměrně rozsáhlá a došlo k mnoha velmi pozoruhodným případům
obrácení. Pracovali jsme tam až do jara a pak jsme považovali za nutné vrátit se k naší práci doma.
Bylo však velmi zřetelné, že dílo v tomto městě nebylo v žádném případě dokončeno, a tak jsme
odjeli  se slibem, že dá-li  Pán, vrátíme se a budeme tam pracovat příští  zimu. Proto jsme se na
podzim příštího roku vrátili do Bostonu. Mezitím jeden z pastorů tohoto města, který byl předchozí
zimu v Evropě, napsal několik článků, které byly publikovány v kongregacionalistickém časopise,
které se stavěly proti  našemu návratu.  Považoval  moji  teologii,  zejména v otázce posvěcení,  za
nesprávnou. Tato opozice měla svůj dopad a my jsme hned pocítili, že je v křesťanském lidu něco
v nepořádku. Někteří z předních členů jeho církve, kteří se předtím srdcem a duší zapojili do díla,
stáli stranou a vyhýbali se našim shromážděním; bylo zřejmé, že celý jeho vliv, který byl v té době
ve městě značný, byl proti dílu. To některé z jeho dobrých lidí velmi zarmoutilo.
Na tuto zimu 1857-58 se bude vzpomínat jako na dobu, kdy velké probuzení zavládlo ve všech
severních státech.  Zachvátilo celou zemi s takovou silou, že se po určitou dobu odhadovalo, že
dochází  k nejméně  padesáti  tisícům  obrácení  za  jediný  týden.  Toto  probuzení  mělo  některé
velmi zajímavé rysy. Probíhalo ve velké míře prostřednictvím laického vlivu, že to téměř zastínilo
duchovní.  V Bostonu  se  konala  každodenní  modlitební  shromáždění  po  dobu několika  let.  Na
podzim, který předcházel velkému propuknutí probuzení, se každodenní modlitební shromáždění
konalo na Fulton Street v New Yorku, kde pokračuje dodnes. Každodenní modlitební shromáždění
byla skutečně zavedena po celé délce a šířce severních států. Vzpomínám si, že na jednom z našich
modlitebních  shromáždění  v Bostonu  během té  zimy povstal  jeden pán a řekl:  „Jsem z Omahy
v Nebrasce. Na své cestě na východ jsem nacházel modlitební shromáždění všude po celé trase.
Z Omahy do Bostonu je to dva tisíce mil. Je tady modlitební shromáždění v rozsahu asi dvou tisíc
mil.“
V Bostonu jsme museli bojovat, jak jsem již naznačil, proti rozdělujícímu vlivu, který náboženské
záležitosti posunul hodně zpět  oproti stavu, za jakého jsme odjížděli na jaře předtím. Práce však
i přes tyto nepříznivé podmínky stále rostla. Bylo zřejmé, že Pán má v úmyslu v Bostonu odstranit
všechny  překážky.  Nakonec  bylo  navrhnuto  modlitební  shromáždění  podnikatelů,  které  by  se
konalo ve 12 hodin v kapli kostela Old South Church, která byla pro obchodníky velmi vhodná.



Křesťanský přítel, jehož jsme byli hosty, zajistil, abychom mohli prostory využít, a oznámil konání
setkání. Ale zda se takové shromáždění v Bostonu v té době podaří uspořádat, bylo považováno za
pochybné.  Tento  bratr  však  shromáždění  svolal  a k  překvapení  téměř  všech  bylo  místo  nejen
zaplněné, ale zástupy lidí se nemohly vůbec dostat dovnitř. Shromáždění pokračovalo den za dnem
s úžasnými výsledky. Původní místo pro ně bylo od počátku příliš těsné, a tak další každodenní
shromáždění se konala v jiných částech města.
Paní  Finneyová  pořádala  denně  dámská  shromáždění  ve  velké  zákristii  na  Park  Street.  Tato
shromáždění se stala tak přeplněná, že dámy zaplnily celou místnost, a pak stály kolem dveří na
všechny strany tak daleko, dokud mohly slyšet.
Jedno z našich každodenních modlitebních setkání se konalo v kostele na Park Street,  který byl
plný, kdykoli byl otevřen k modlitbám; a tak tomu bylo i v případě mnoha dalších shromážděních
v různých částech města.  Všechno obyvatelstvo se zdálo být  pohnuté.  Probuzení  se  stalo  příliš
všeobecným na to, aby se dalo spočítat, kolik lidí se obrátilo, nebo aby se dal provést odhad, který
by se blížil  pravdě.  Mezi  všemi třídami lidí  byli  všude hledající  lidé.  Mnozí  unitáři  byli  velmi
zaujati a hojně navštěvovali naše shromáždění.
Toto probuzení je tak nedávné, že ho nemusím blíže popisovat, protože se stalo téměř všeobecným
po celých severních státech. Zdálo se, že božský vliv prostupuje celou zemí. Zdálo se, že otroctví ho
uzavírá od Jihu.  Lidé tam byli  v takovém stavu podráždění  a roztrpčení,  a také byli  oddaní  své
zvláštní instituci otroctví, která byla ze všech stran napadána, že se zdálo, jako by byl Duch Boží
zarmoucen a vzdaloval se od nich. Zdálo se, že v srdcích Jižanů v té době pro něj není místo.
Odhadovalo se, že během tohoto probuzení se v naší zemi obrátilo nejméně pět set tisíc duší. Jak
jsem již řekl, probíhalo do značné míry díky takovým nástrojům, jako byla modlitební shromáždění,
osobní návštěvy a rozhovory, distribuce traktátů a díky energickému úsilí laiků, mužů i žen. Pokud
je  mi  známo,  duchovní  se  nikde  nepostavili  do  opozice.  Věřím,  že  s probuzením  všeobecně
sympatizovali. Panovala taková všeobecná důvěra ve vítěznou sílu modlitby, že se zdálo, že lidé
velmi široce dávali přednost modlitebním shromážděním před shromážděními s kázáním. Celkový
dojem se zdál  být  takovýto:  „Dostávali  jsme ponaučení,  dokud jsme byli  zatvrzelí;  teď je  čas,
abychom se modlili.“ Odpovědi na modlitby byly neustálé a tak nápadné, že poutaly pozornost lidu
po celé zemi. Bylo zřejmé, že jako odpověď na modlitby se nebeská okna otevřela a Duch Boží se
vylil jako povodeň. New York Tribune v té době uveřejnil několik příloh, plných zpráv o průběhu
probuzení v různých částech Spojených států.
Řekl  jsem,  že  došlo  k několika  velmi  pozoruhodným  případům  obrácení  během  probuzení
v Bostonu.  Jednoho dne jsem dostal  anonymní  dopis od jedné dámy,  v němž mě žádala o radu
ohledně stavu své duše. Obvykle jsem si nevšímal anonymních dopisů. Ale rukopis, zjevné nadání,
které  bylo  v dopise  vidět,  spolu  s nepochybnou  opravdovostí  pisatelky  způsobily,  že  jsem mu
věnoval pozornost. V závěru mě požádala, abych odpověď adresoval na paní M--- a ponechal ji
u kostelníka církve, kde jsem měl ten večer kázat, a ona by ji měla dostat. V té době jsem kázal
každý večer v různých církvích. Na tento anonymní dopis jsem odpověděl, ale nemohl jsem dát
radu, kterou hledala, protože jsem dostatečně dobře neznal její minulost ani skutečný stav její mysli.
Ale dovolil jsem si ji upozornit na jednu skutečnost, která byla velmi zřejmá nejen z jejího dopisu,
ale také z faktu, že se v něm nepodepsala svým jménem, a to, že byla velmi pyšná; tuto skutečnost
potřebovala důkladně zvážit.
Nechal  jsem svou odpověď u kostelníka,  jak si  přála,  a příštího  rána  mě přišla  navštívit  dáma.
Jakmile vešla dovnitř, oznámila mi, že napsala onen anonymní dopis, a přišla mi říct, že se mýlím,
když si myslím, že je pyšná. Řekla, že k tomu má dost daleko, ale že je členkou episkopální církve,
a nechtěla zahanbit svou církev tím, že by prozradila, že není obrácená. Odpověděl jsem jí: „Je to
tedy církevní pýcha, která vám zabránila, abyste prozradila své jméno.“ To se jí dotklo tak hluboce,
že se zvedla a ve zjevném rozrušení opustila místnost. Očekával jsem, že už ji neuvidím, ale ten
večer jsem ji po kázání našel mezi hledajícími v zákristii. Když jsem procházel mezi lidmi, všiml
jsem si jí. Byla to zjevně žena inteligentní a vzdělaná a bylo mi jasné, že patří k lidem kultivované
společnosti. Zatím jsem však neznal její jméno, protože náš rozhovor netrval déle než minutu nebo
dvě, než odešla z místnosti. Když jsem procházel kolem a všiml si jí, tiše jsem poznamenal: „Vy jste



tady?“  „Ano,“  odpověděla  a sklonila  hlavu,  jak  vše  hluboce  prožívala.  Pronesl  jsem  několik
laskavých slov a to bylo ten večer vše. 
Při těchto schůzkách hledajících jsem vždy naléhal na nutnost okamžitě se podřídit Kristu a postavil
jsem je  tváří  v tvář  této  povinnosti;  pak  jsem vyzval  ty,  kteří  byli  připraveni  se  bezvýhradně
odevzdat Kristu, aby poklekli. Když jsem tuto výzvu učinil, všiml jsem si, že je mezi prvními, kteří
poklekli. Druhý den ráno mě navštívila ve velmi časnou hodinu. Jakmile jsme osaměli, s velkou
otevřeností mi řekla: „Vidím, pane Finney, že jsem byla velmi pyšná. Přišla jsem vám říct, kdo
jsem, a sdělit vám taková fakta z mé minulosti, abyste věděl, co mi máte říci.“ Byla, tak jak jsem se
domníval, ženou z vyšších kruhů, manželka bohatého muže, který byl sám skeptik. Učinila sice
náboženské  vyznání,  ale  nebyla  obrácená.  Při  rozhovoru  byla  velmi  upřímná  a její  srdce  bylo
připravené přijmout poučení. Hned v té době, nebo bezprostředně poté, vyjádřila naději v Kristu
a stala se velmi opravdovou křesťankou.
Je to pozoruhodná pisatelka a dokázala má kázání zaznamenávat, bez těsnopisu, jako nikdo jiný,
koho jsem znal. Byla zvyklá přijít, usednout a zapisovat má kázání s rychlostí a přesností, která byla
naprosto  ohromující.  Kopie  svých  záznamů  posílala  mnoha  svým  přátelům  v Bostonu  i jinde
a vynakládala maximální úsilí, aby dosáhla jejich obrácení na víru. S touto dámou jsem vedl četnou
korespondenci. Vždy projevovala stejnou náboženskou horlivost jako tehdy. Vždycky se zabývala
nějakým  dobrým  dílem,  horlivě  pracovala  pro  chudé  a lidi  všech  vrstev,  kdo  potřebovali  její
poučení, soucit a pomoc. Prošla mnoha duševními zápasy, byla obklopena velkými pokušeními ke
světskosti. Věřím však, že byla a bude ozdobou Kristovy církve.
Probuzení se rozšířilo z Bostonu do Charlestownu a Chelsea a šířilo se na všechny strany. Kázal
jsem ve východním Bostonu a v Charlestownu a značný čas v Chelsea, kde se probuzení stalo velmi
všeobecným a vzácným. Tu zimu jsme v Bostonu pokračovali v práci, dokud nepřišel čas, abychom
se na jaře vrátili k práci doma. Když jsme odjížděli,  dílo bylo v plné síle a nedošlo k žádnému
zjevnému útlumu.
Církev v této zemi se tak rozsáhle zapojila do podpory probuzení a Boží požehnání tak provázelo
úsilí laiků i duchovních, že jsem se rozhodl, že se vrátím do Anglie a strávím tam další období,
abych uviděl, zda stejný vliv nepronikne i do této země.

KAPITOLA XXXIV.
DRUHÁ NÁVŠTĚVA ANGLIE

V  prosinci  1858  jsme  na  parníku  Persia  vypluli  do  Liverpoolu.  Náš  přítel  Brown  přijel  do
Liverpoolu, aby se s námi setkal a přiměl nás, abychom pracovali po určitou dobu v Houghtonu,
dříve než se zavážeme k práci na jiném poli. Ihned po našem příjezdu jsem obdržel velké množství
dopisů z různých částí Anglie, které vyjadřovaly velkou radost nad naším návratem a zvaly nás,
abychom přijeli a pracovali na mnoha různých místech. Strávil jsem několik týdnů v Houghtonu
a Saint  Ives,  kde  jsme byli  svědky vzácných probuzení.  V Saint  Ives  nikdy předtím probuzení
nezažili.  V Houghtonu  jsme  pracovali  během  naší  první  návštěvy  Anglie  a viděli  jsme  velmi
zajímavé dílo milosti. V Saint Ives jsme v této době zjistili velmi zvláštní stav věcí. Byl tam pouze
jeden nezávislý sbor, jehož pastor tam působil již mnoho let, ale v jeho službě se mu příliš nedařilo.
Byl to záhadný člověk. Měl velmi rád víno a byl velkým odpůrcem úplné abstinence. Naše setkání
jsme pořádali v sále, kam se vešlo mnohem více lidí než do kongregačního kostela. Někdy jsem
kázal v kostele, ale to bylo méně vhodné než v sále, protože to byla velmi malá a neútulná budova.
Probuzení tam mělo silný účinek, navzdory postoji duchovního. Ten se proti němu pevně postavil,
a když zájem velmi vzrostl, opustil město a několik týdnů byl nepřítomen, nevím kde. Konvertité
z tohoto probuzení spolu s mým přítelem Brownem a některými staršími členy církve pak postavili
pěknou  kapli.  Náboženské  poměry  v tomto  místě  se  teď  velmi  liší  od  těch,  které  panovaly
v minulosti.
Pan Harcourt, dřívější pastor v Houghtonu, se ukázal jako velice úspěšný duchovní, a byl povolán
do  Londýna,  do  kaple  na  Borough  Road.  Zde  jsem ho  našel  při  své  druhé  návštěvě  Anglie.



S napětím očekával náš návrat do Anglie, a jakmile se dozvěděl, že se vracíme, vynaložil největší
úsilí,  aby zajistil naši práci s ním v Londýně. Církev, kterou v Londýně vedl, byla rozervaná na
kusy kvůli krajním a fanatickým názorům na téma střídmosti.
Měli  skvělého  pastora,  jehož  srdce  bylo  téměř  zlomeno  jejich  sváry  a nakonec  církev  opustil
hluboce  sklíčený.  Jejich  diakoni  byli  nuceni  rezignovat  a církev  se  nacházela  ve  smutném,
neuspořádaném  stavu.  Bratr  Harcourt  mě  informoval,  že  pokud  se  nepodaří  církev  obrátit,  je
přesvědčen, že nedokáže na tom poli mnoho vykonat. 
Jakmile jsme mohli opustit Saint Ives, vydali jsme se do Londýna, abychom zjistili, co by se dalo
v jeho sboru udělat. Našli jsme sbor v tak demoralizovaném stavu, že byla otázka, zda je vůbec
možné tuto církev ještě vzkřísit a znovu vybudovat. Přesto jsme se dali do práce, moje manželka
mezi ženami ze sboru a já jsem začal kázat a prozkoumávat je, co mi síly stačily. Velmi brzy bylo
patrné, že Duch Boží byl vylit a že lidé byli ve stavu velkého usvědčení. Dílo se prohlubovalo
a šířilo, až se podle mého názoru dostalo do všech domácností patřících k tomuto sboru. Všichni
staří  členové církve  byli  tak  usvědčeni,  že  se  navzájem zpovídali  a urovnávali  své potíže.  Pan
Harcourt mi před mým odjezdem řekl, že jeho církev je zcela nová, že Boží požehnání bylo mezi
nimi  všeobecné,  takže všechna jejich stará  nepřátelství  byla  uzdravena,  a že je  z toho nanejvýš
potěšen.
Dílo v tomto sboru bylo skutečně velmi nádherné. Pracoval jsem v samotné církvi po několik týdnů.
Pan Harcourt se za ně modlil a pracoval s nimi, až ho to téměř odradilo; ale požehnání nakonec
přišlo v takové plnosti, že naplnilo touhy jeho srdce. Jeho lid byl znovu obrácen a stmelen v lásce
a naučili se sami chopit díla.
Několik let po mém návratu do Ameriky přijel pan Harcourt a navštívil nás. Bylo to krátce po smrti
mé drahé ženy. Řekl mi, že dílo v jeho církvi stále pokračovalo a že jeho lidé měli pocit, že pokud
nedojde k většímu či menšímu počtu obrácení každý týden, tak je něco úplně špatně. Měli strach,
pokud dílo nepostupovalo znatelně a neustále kupředu. Řekl, že stáli při něm a každou neděli měl
pocit,  že  je  v promodlené  atmosféře.  Jeho  zpráva  o výsledcích  tohoto  probuzení  byla  velice
zajímavá. Vzhledem k tomu, jaká ta církev byla před probuzením a jaká po něm, není divu, že srdce
pana Harcourta bylo plné vděčnosti Bohu za takové požehnání.
Na  tomto  místě,  stejně  jako  tomu  bylo  předtím  u doktora  Campbella,  byla  mezi  vyznavači
náboženství  učiněna  velká  odhalení  o nepravostech,  které  byly  po  dlouhou  dobu  zakrývány.
S těmito  případy  často  přicházeli  lidé,  kteří  mě  žádali  o radu.  Nepřicházeli  jen  vyznavači
náboženství,  ale  i mnozí,  kteří  se  nikdy  k náboženství  nehlásili  a kteří  byli  hluboce  usvědčeni
z hříchu.
Krátce poté, co jsem začal pracovat v Londýně, Dr. Tregelles, významný literát a uznávaný teolog,
napsal Dr. Campbellovi a upozornil ho na to, co považoval za velký omyl v mé teologii. Když jsem
se  zabýval  podmínkami  spasení,  napsal  jsem ve  své  knize  Systematická  teologie,  že  Kristovo
vykoupení je jednou z podmínek. Řekl jsem, že nekonečná Boží láska je základem nebo zdrojem,
z něhož  celé  hnutí  vyvěrá,  ale  že  podmínky,  které  nám  umožňují  být  spaseni,  jsou  Kristovo
vykoupení, víra a pokání. Dr. Tregelles měl k tomuto tvrzení velké výhrady.
Kupodivu místo toho, aby se zabýval mou teologií a podíval se na to, co jsem skutečně napsal, Dr.
Campbell ve svém článku souhlasil s Dr. Tregellesem a napsal několik článků, v nichž oponoval
tomu, o čem se domníval, že jsou mé názory. Oba dva podivně nepochopili můj postoj a vyvolali
v Anglii  v té době značnou opozici  vůči mé práci.  Dr. Campbell,  jak se ukázalo,  nakonec o mé
pravověrnosti nepochyboval. Dr. Redford trval na tom, že mé vyjádření k této věci je správné a že
každé jiné tvrzení má ke správnosti daleko. Veřejně jsem se ke článkům Dr. Campbella nevyjádřil.
Později mi napsal dopis, který doposud mám, v němž plně souhlasil s mou pravověrností a s mými
názory, ale řekl, že naneštěstí ve své teologii dělám vyjádření, kterým obyčejní lidé nerozumějí.
Faktem je, že mnoho lidí jim rozumělo lépe než sám pan doktor.
Vzdělání získal ve Skotsku a podle toho nejpřísnějšího směru byl skotský teolog, proto ho výroky
učení nové školy mátly a chvíli mu trvalo, než je pochopil. Zjistil jsem, když jsem poprvé přijel do
Anglie, že jejich teologie byla do značné míry dogmatická v tom smyslu, že se opírala o autoritu.
Měli  svých  Třicet  devět  článků  anglikánské  církve  a své  Westminsterské  vyznání  víry  a ty



považovali  za  autoritu.  Vůbec  neměli  ve  zvyku  snažit  se  dokázat  stanoviska,  která  zaujímají
v těchto „standardech“, jak se jim říkalo, ale vydávali je za dogmata. Když jsem začal kázat, byli
překvapeni,  že lidem zdůvodňuji,  co říkám. Dr.  Campbell  to neschvaloval a trval na tom, že to
nepřinese nic dobrého. Ale lidé to vnímali jinak. Nebylo neobvyklé, že jsem dostával od lidí reakce,
že je mé úvahy přesvědčily o tom, o čemž vždy pochybovali, a že moje kázání bylo logické, místo
dogmatické, a proto naplňovalo potřeby lidu.
Sám jsem před svým obrácením velmi pociťoval nedostatek poučení a logického kázání z kazatelny.
Tato zkušenost měla vždy velký vliv na mé vlastní kázání. Věděl jsem, jak se cítí myslící lidé, když
kněz považoval za samozřejmé právě ty věci, které potřebovaly důkaz. Proto jsem se velmi snažil
vyjít vstříc lidem, kteří byli v takovém stavu mysli. Věděl jsem, jaké jsem měl sám potíže, a proto
jsem se snažil naplnit intelektuální potřeby svých posluchačů.
Řekl  jsem to  doktoru  Campbellovi,  ale  ten  zpočátku  nevěřil,  že  mě  lidé  pochopí  a ocení  mé
uvažování. Když však přišel, aby přijal obrácené a osobně s nimi hovořil, přiznal se mi, že je znovu
a znovu překvapený nad tím, že tak dobře pochopili mé myšlenky. „Jak je to možné“, divil se,
„vždyť jsou to teologové.“ Byl velmi upřímný a přiznal mi, jak mylné byly jeho názory na toto
téma.
Poté, co jsem dokončil svou práci v kapli na Borough Road, jsme opustili Londýn a několik týdnů
jsme odpočívali v Houghtonu. Můj zdravotní stav byl takový, že jsem si myslel, že se musím vrátit
domů. Ale Dr. F---, vynikající křesťanský muž žijící v Huntingtonu, na nás velmi naléhal, abychom
přijeli k němu domů a nechali ho, aby pro mě jako lékař udělal, co může. Přijali jsme jeho pozvání.
Měl rodinu s osmi dětmi,  všechny neobrácené.  Nejstarší  syn byl  také lékař.  Byl  to mladý muž
pozoruhodného nadání, ale hluboce skeptický. Přijal Comtovu filozofii a utvrdil se v extrémních
ateistických názorech, možná bych měl říct až nihilistických. Zdálo se, že nevěří ničemu. Byl to
milující  syn,  ale  jeho  skepticismus  hluboce  ranil  jeho  otce,  který  nevýslovně  toužil  po  jeho
obrácení.
Poté, co jsem zůstal u lékaře dva nebo tři týdny, bez léků, se moje zdraví zlepšilo natolik, že jsem
začal kázat. V Huntingtonu nikdy předtím nedošlo k probuzení a opravdu tam neměli představu, co
probuzení znamená. Obsadil jsem sál, kterému říkali Temperance Hall, jediný velký sál ve městě.
Okamžitě  se  naplnil  a Duch  Páně  byl  brzy  vylit  na  lidi.  Zanedlouho  jsem  našel  příležitost
k rozhovoru s mladým doktorem F---. Vzal jsem ho na několik dlouhých procházek a pustil jsem se
do důkladného zkoumání jeho názorů. Nakonec se mi s Boží pomocí podařilo ho úplně odzbrojit.
Viděl,  že celá jeho filozofie je marná.  V té době jsem jeden nedělní večer kázal na tento text:
„Krupobití smete lživé útočiště a úkryt zaplaví vody. A bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše
ujednání s podsvětím neobstojí.“ Napřel jsem své síly na hledání úkrytů lží a jejich odhalování; a na
závěr  jsem se  pokusil  vylíčit  krupobití  a snášející  se  příval  deště,  který  smetl  to,  co  krupobití
nezničilo. Na shromáždění to zanechalo velmi hluboký dojem. Té noci nemohl mladý doktor F---
usnout. Jeho otec šel do jeho pokoje a našel ho v největším zděšení a duševní agónii. Nakonec se
uklidnil  a podle  všeho  přešel  ze  smrti  do  života.  Modlitby  otce  a matky  za  jejich  děti  byly
vyslyšeny. Probuzení prošlo jejich rodinou a každého z nich obrátilo. Byl to radostný dům a jedna
z nejkrásnějších rodin, u které jsem měl tu čest pobývat. Zůstali jsme v jejich domě po celou dobu
naší práce v Huntingtonu.
Probuzení  široce  zachvátilo  církev  a vyznavače  náboženství  v tomto  městě,  rozšířilo  se  i mezi
neobrácené  a výrazně  změnilo  náboženskou  tvář  města.  V  té  době  tam  neexistovala  žádná
kongregační  církev.  Byly  tam dva  nebo  tři  sbory  anglikánské  církve,  jeden  metodistů  a jeden
baptistů. Od té doby konvertité z tohoto probuzení spolu s panem Brownem a jeho synem a těmi
křesťany, kteří byli během probuzení požehnaní, se sjednotili a postavili v Huntingtonu prostornou
kapli, stejně jako v St. Ives.
Pan Brown postupoval  ve  svém evangelizačním díle  s takovou energií,  že  když  jsem přijel  do
Anglie podruhé, zjistil jsem, že má v Anglii sedm sborů v různých vesnicích v okolí a zaměstnává
celkem  dvacet  kazatelů,  učitelů  a jiných  pracovníků.  Jeho  prostředky  na  konání  dobra  plně
odpovídaly  jeho  knížecím  výdajům  na  duše.  Když  jsem  poprvé  přijel  do  Anglie,  provozoval
nájemný mlýn na mouku, s deseti páry kamenů. Když jsem tam byl podruhé, provozoval kromě



toho ještě mlýn, který nechal postavit v Saint Ives, s náklady ve výši dvacet tisíc liber šterlinků,
a který měl  šestnáct  párů kamenů.  Později  postavil  v Huntingtonu další  mlýn o stejné  kapacitě.
Takto Bůh přidával do jeho pokladny tak rychle, jak rychle on přidával do pokladnice Pánovy.
Z Huntingtonu jsme se vrátili do Londýna a několik týdnů jsme pracovali v severovýchodní části
města v několika kaplích, kde působila metodistická církev. Jedna z těchto modliteben se nacházela
ve Spitalsfieldu. Budova byla původně postavena, jak se domnívám, hugenoty. Bylo to prostorné
místo bohoslužeb a my jsme tam zažili slavné dílo milosti, které trvalo až do pozdního léta.

KAPITOLA XXXV.
PRÁCE VE SKOTSKU A ANGLII

Když  jsem  pobýval  v Londýně,  byl  jsem  naléhavě  pozván  do  Edinburghu  ve  Skotsku.  Asi
v polovině  srpna  jsme  opustili  Londýn a vydali  jsme  se  na  cestu  parníkem podél  pobřeží  přes
Německé moře do Edinburghu. K cestě mě vybídl reverend Dr. Kirk z Edinburghu, který patřil k té
části skotské církve, které se říká Evangelikální sjednocená církev. Jejich předním teologem byl pan
Morrison, který vedl teologickou školu v Glasgow. Zjistil  jsem, že pan Kirk je upřímný člověk
a miluje  dílo  probuzení.  Tato  evangelická  unie,  také  nazývaná  E.U.  církev,  vyrostla
z probuzeneckého úsilí ve Skotsku v době, kdy byly v této zemi poprvé publikovány mé přednášky
o probuzení. Značný počet skotských duchovních a ještě větší počet laiků byli velmi vyburcováni
a učinili  mnoho  úspěšných  pokusů  o probuzení,  ale  ztráceli  mnoho  sil  na  polemiku
s hyperkalvinistickými názory, které zastávali skotští presbyteriáni.
V Edinburghu jsem zůstal tři měsíce a kázal jsem převážně v kostele pana Kirka, který byl jedním
z největších  bohoslužebných  stánků  v Edinburghu.  Měli  jsme  na  tom  místě  velmi  zajímavé
probuzení a mnoho duší se obrátilo. Členové církve byli velmi požehnáni a pan Kirk měl ve dne
v noci  plné ruce práce mezi  hledajícími.  Brzy jsem však zjistil,  že  je obklopen zdí  předsudků.
Presbyteriánské církve stály v silné opozici proti této odnoži evangelikální církve a já sám jsem
zjistil, že jsem tím omezen, pokud jde o možnosti práce v jiných církvích.
Pan Kirk byl v té době nejen pastorem, ale také profesorem teologické školy v Glasgow a navíc byl
redaktorem časopisu Christian News, který vycházel v Glasgow. V tomto periodiku čas od času
představoval  mé  teologické  názory  jako  totožné  s názory  jejich  teologického  semináře  a jejich
církve. V některých bodech jsem však zjistil, že se od nich velmi výrazně liším. Jejich názory na
víru  jako  na  pouhý  intelektuální  stav  jsem  nemohl  přijmout.  Nauku  o vyvolení  vysvětlovali
způsobem,  který  mi  byl  naprosto  nesrozumitelný,  a v  různých  bodech  jsem  zjistil,  že  s nimi
nesouhlasím. Pan Kirk však trval na tom, že zcela souhlasí s mými názory, jak je slyšel kázat, a že
se jedná o názory jejich E.U. církve. Trval tedy na tom, že mé názory jsou totožné s jejich názory,
a aniž to měl v úmyslu, zavřel přede mnou dveře k jiným kazatelnám a nepochybně tím zabránil
zástupům lidí, aby si mě přišli poslechnout.
Práce paní Finneyové na tomto místě byla velmi požehnaná. Paní Kirková, manželka pastora, byla
velmi  opravdová křesťanka a spolupracovala s mou ženou s plným nasazením.  Založily dámská
modlitební setkání, která pokračují dodnes. Zprávy o nich byly podávány rok co rok v Christian
News.  Paní  Kirková  vydala  malou  knížku,  ve  které  popisuje  založení  a průběh  těchto  setkání.
Odpovědi  na  modlitby,  které  se  tam modlily,  byly úžasné.  Z  různých částí  Skotska  přicházely
žádosti, aby se modlily za různá místa, osoby a záležitosti. Historie tohoto shromáždění je jedním
z neobyčejných povzbuzení. Z něj vzešla podobná shromáždění v různých částech Skotska. Skotské
ženy se tak dostaly do nového postavení, pokud jde o jejich osobní úsilí o náboženské probuzení.
Po  třech  měsících  pobytu  v Edinburghu,  kde  jsme  viděli  požehnané  dílo  milosti,  jsme  přijali
pozvání do Aberdeenu. V listopadu jsme se ocitli v tomto městě, které leží téměř na severním konci
Skotska. Pozval nás tam pan Ferguson, který byl také duchovním E.U. církve a důvěrným přítelem
pana  Kirka.  V  době,  kdy  jsme  tam  přijeli,  byl  velmi  popuzený  odporem,  s nímž  se  setkal
u presbyteriánské a kongregační církve. Jeho sbor byl ještě těsněji obklopen předsudky než sbor
pana Kirka. Byl to opravdový křesťan, ale byl velmi roztrpčen opozicí, která ho obklopovala jako



zeď. Zpočátku jsem nemohl kázat jinde, než u jeho vlastních lidí, a postupně mě to dost sklíčilo,
stejně jako samotného bratra Fergusona.
V té  době  pan Davison,  duchovní  kongregacionalistů  z Boltonu v Lancashiru,  mi  napsal  velmi
naléhavý dopis, abych přišel a pracoval u něho. Stav věcí v Aberdeenu byl tak skličující, že jsem
souhlasil,  že  pojedu.  Ale  mezitím zájem v Aberdeenu  značně  vzrostl  a další  duchovní  a církve
začali pociťovat vliv toho, co se tam dělo. Kongregační duchovní mě pozval, abych jednu neděli
kázal v jeho sboru, což jsem učinil. Pan Brown z jednoho presbyteriánského sboru mě také pozval,
abych kázal, ale v té době jsem měl příliš plné ruce práce, než abych jeho pozvání přijal, ačkoli
jsem měl v úmyslu kázat pro něj jindy. Měl bych říct, že už předtím dílo ve sboru pana Fergusona
začalo  a rozvíjelo  se  do  velmi  zajímavého  stavu.  Obrátilo  se  několik  lidí  a docházelo  k velmi
zajímavé změně v jeho sboru i v celém městě. Protože jsem se zavázal, že pojedu do Boltonu, těsně
před Vánocemi jsme tam z Aberdeenu odjeli.
Zatímco  jsem  byl  s panem  Fergusonem  v Aberdeenu,  naléhal  na  mě  jeho  syn,  který  působil
v jednom sboru E.U. církve v Glasgow, abych s ním po určitou dobu pracoval. Naléhal na mě ještě
předtím,  než jsem opustil  Edinburgh.  Ale já  jsem nebyl  ochoten dál  pokračovat  v práci  s touto
denominací. Ne že by to nebyli dobří lidé a horliví pracovníci pro Boha, ale jejich spory je přivedly
do takových vztahů s okolními církvemi, že mě to odřízlo od veškerých jejích sympatií a možností
spolupráce,  s výjimkou těch,  které  zastávaly jejich zvláštní názory.  V Americe jsem byl  zvyklý
pracovat s presbyteriány a kongregacionalisty a hodně jsem si přál, aby mě vyslechli presbyteriáni
a kongregacionalisté také ve Skotsku. Ale práce s E.U. církvemi na mě vrhala falešné světlo. To, co
bylo řečeno v Christian News, a skutečnost, že jsem pracoval v této denominaci, vedly k závěru, že
s nimi  souhlasím  v jejich  zvláštních  názorech,  zatímco  ve  skutečnosti  jsem s nimi  nesouhlasil.
Usoudil jsem se, že není mou povinností v tomto falešném postavení dále setrvávat. Proto jsem
odmítl odjet do Glasgowa. Ačkoli jsem považoval bratra, který mě pozval, za jednoho z nejlepších
lidí a jeho církev za zbožnou a modlící se, přesto byli v Glasgowě i jiní zbožní a modlící se lidé
a bylo  jich  mnohem více,  než  kolik  jich  bylo  možné  najít  v E.U.  církvi.  Cítil  jsem se  nesvůj
v takové  pozici,  kdy  mé  službě  hrozilo,  že  bude  špatně  vykládaná.  Ačkoli  jsem  měl  silnou
náklonnost k těmto bratřím, nakolik jsem se s nimi seznámil, přesto jsem cítil, že když se omezím
na tuto denominaci, velmi tím zhorším své možnosti být užitečný. Proto jsme opustili Aberdeen
a odjeli do Boltonu, kam jsme dorazili na Štědrý den roku 1859.
Bolton je město s přibližně třiceti tisíci obyvateli, které leží několik mil od Manchesteru. Nachází se
v srdci velké výrobní oblasti  Anglie,  kde žije obrovský počet obyvatel  a která se rozprostírá od
Manchesteru jako centra všemi směry. Odhaduje se, že v okruhu šedesáti mil kolem Manchesteru
žijí nejméně tři miliony lidí. Na tomto místě začalo Pánovo dílo okamžitě. Byli jsme přijati jako
hosté  pana  J---  B---.  Patřil  k metodistům a byl  to  muž  ryzí  zbožnosti,  velmi  nejistý  ve  svých
názorech a ve svém cítění. Druhý den večer po našem příjezdu pozval několik přátel k náboženské
konverzaci  a modlitbám.  Byla  mezi  nimi  i jedna  dáma,  jejíž  mysl  byla  již  nějakou  dobu
v hledajícím  stavu.  Po  krátkém  rozhovoru  jsme  se  dohodli,  že  se  budeme  modlit.  Moje  žena
poklekla poblíž dámy, o které jsem mluvil, a během modlitby si všimla, že má potíže. Když jsme se
zvedli z kolen, paní Finneyová ji vzala za ruku a pak mi pokynula přes celou místnost, abych přišel
a promluvil  s ní.  Jak  jsem se  později  dozvěděl,  tato  dáma  byla  vychována  jako  kvakerka,  ale
provdala se za muže, který byl metodistou. Dlouhou dobu byla znepokojena stavem své duše, ale
nikdy nebyla přivedena tváří v tvář otázce okamžitého podrobení se.
Odpověděl  jsem na zavolání své ženy,  přešel jsem na druhou stranu místnosti  a promluvil  s ní.
Ihned jsem viděl, že její duševní tíseň je hluboká. Proto jsem ji požádal o krátký osobní rozhovor.
Ochotně mi vyhověla a přešli jsme přes halu do jiné místnosti.  Pak jsem ji postavil tváří v tvář
otázce okamžitého poddání se a přijetí Krista. Zeptal jsem se jí, jestli by se chtěla vzdát sama sebe
a všeho ostatního a odevzdat své srdce Kristu. Odpověděla: „Jednou to musím udělat, a klidně to
můžu  udělat  hned.“  Okamžitě  jsme  poklekli  a nakolik  to  člověk  může  rozeznat,  skutečně  se
podřídila Bohu. Poté, co se poddala, vrátili jsme se do haly. Scéna mezi ní a jejím manželem byla
velmi působivá. Jakmile vešla do místnosti, viděl v jejím vzezření takovou změnu, že se spontánně
objali a poklekli před Pánem.



Sotva jsme se posadili,  vešel  do salonu syn pana B---  a oznámil,  že jeden ze sluhů je hluboce
pohnut. Ve velmi krátké době i on podal důkaz svého podřízení Kristu. Pak jsem se dozvěděl, že
další služka pláče v kuchyni, a hned jsem se k ní vypravil. Po krátkém rozhovoru a poučení i ona
odevzdala své srdce Bohu. Tak dílo  začalo.  Sama paní  B---  byla po celá  léta ve stavu pochyb
a sklíčenosti; také ona roztála a stav její mysli se téměř okamžitě změnil. 
Zpráva o tom, co Pán dělá, se brzy rozšířila po celém světě a lidé přicházeli každý den a téměř
každou hodinu k rozhovorům. První týden ledna byl stanoven jako týden modliteb, jak tomu bylo
i v minulých letech, a různé denominace se dohodly, že budou během tohoto týdne pořádat společná
shromáždění.
Naše první setkání se konalo v kapli, kde sloužil pan Davison, který pro mě poslal, abych přijel do
Boltonu. Byl nezávislý, v Americe bychom řekli kongregacionalista. Jeho kaple byla první večer
plná.  Shromáždění  zahájil  metodistický  pastor,  který  se  modlil  velmi  vroucně  a s  takovou
svobodou, která mi jasně naznačovala, že Duch svatý je nad tímto sborem a budeme mít mocné
setkání. Byl jsem vyzván, abych na něj navázal několika poznámkami. Učinil jsem tak a promluvil
jsem krátce o modlitbě. Snažil jsem se jim ukázat jako fakt, že modlitba bude okamžitě vyslyšena,
pokud odstraní z cesty překážky a budou se modlit modlitbu víry. Zdálo se, že toto slovo proniklo
do srdcí křesťanů. Vskutku jen zřídka jsem ke shromáždění promluvil na nějaké téma, které mělo
mocnější a prospěšnější účinek než téma modlitby. Setkával jsem se s tím všude. Modlící se lidé
jsou jím okamžitě vyburcováni a žádají Boha o požehnání. Bylo tomu tak i na tomto místě. Bylo to
mocné setkání.
Po celý ten týden se zdálo, že duch modlitby narůstá a naše setkání měla stále větší sílu. Třetího
nebo čtvrtého dne našich shromáždění přišla řada na pana Besta, rovněž kongregačního duchovního
v Boltonu, aby uspořádal shromáždění ve své kapli.  Tam jsem poprvé vyzval hledající.  Poté, co
jsem mluvil ke sboru nějaký čas, v napětí vypočítaném, aby směřovalo k tomuto bodu, jsem vyzval
hledající a zákristie jich byla plná. Měli jsme s nimi působivé setkání a věřím, že mnozí z nich se
podřídili Bohu.
Ve městě byla hala Temperance hall (hala hnutí střídmosti, zaměřeného proti alkoholismu), která
pojala více lidí než kterákoli z kaplí. Po týdnu modliteb bratři zajistili tuto halu pro kázání a já jsem
tam začal kázat dvakrát v neděli a čtyři večery v týdnu. Brzy se zájem stal všeobecný. Sál byl každý
večer přeplněný, takže se žádný další člověk ani nemohl dostat ke dveřím. Duch Boží byl vylit
hojně.
Poté jsem bratřím doporučil, aby obešli celé město, aby šli po dvou a navštívili každý dům, a pokud
dostanou dovolení, aby se modlili v každém domě ve městě. Okamžitě se odvážně shromáždili, aby
tuto práci  vykonali.  Dostali  velké množství  plakátů,  traktátů a nejrůznějších tištěných pozvánek
a začali s agitací. Kongregacionalisté a metodisté se této práce chopili s velkým nasazením.
Metodisté  jsou  v Boltonu  velmi  silní  a vždycky  byli,  už  od  dob  Wesleyho.  Bylo  to  jedno
z Wesleyho oblíbených pracovních polí a vždy tam měli schopné duchovní a silné sbory. Vliv jejich
církve tam byl mnohem silnější než všech ostatních denominací. Nalezl jsem mezi nimi duchovní
i laiky, kteří byli vynikajícími a horlivými pracovníky pro Krista. Ale kongregacionalisté se také
pustili do díla s velkým duchem a energií a přinejmenším v době, kdy jsem tam byl, se zdálo, že
veškeré  sektářství  bylo  pohřbeno.  Důkladně  město  agitovali.  Agitátoři  se  scházeli  jednou nebo
dvakrát  denně,  aby podali  zprávy  a zvážili  opatření  k dalšímu  postupu.  Velmi  často  byli  vidět
společně metodisté a kongregacionalisté, jak ruku v ruce a jednotní v srdci chodí od domu k domu
s traktáty, modlí se všude, kde jim to dovolí, a varují lidi, aby utíkali před hněvem, který přijde,
a vyzývají je, aby přišli ke Kristu.
Samozřejmě, že za takového stavu věcí se dílo mezi neobrácenými rychle rozšířilo. Všechny vrstvy
lidí,  vysokého i nízkého postavení,  bohatí  i chudí,  muži  i ženy,  se  začaly zajímat.  Měl  jsem ve
zvyku každý večer, kdy jsem kázal, vyzvat hledající, aby přišli a posadili se vpředu. Přicházelo jich
velké množství a tlačili  se v hustých masách, které zaplňovaly každý kout domu. Sál byl  nejen
velký v přízemí, ale měl i galerii, která byla vždycky plná lidí. Poté, co hledající přišli dopředu,
jsme se věnovali  modlitbám; několikrát  po sobě jsme se modlili,  zatímco hledající  klečeli  před
Pánem.



Metodističtí bratři se velmi angažovali a byli docela hluční a okázalí v modlitbách, když hříšníci
přišli dopředu. Nějakou dobu jsem o tom nic neříkal, abych je nevyvedl z míry a nezpůsobil, že by
zarmoutili Ducha. Viděl jsem, že mají dojem, že čím větší bude rozruch, tím rychleji půjde dílo
kupředu. Proto bušili do lavic, modlili se nesmírně hlasitě a někdy i více než jeden najednou. Byl
jsem si vědom, že tím rozptylují hledající a brání jim to v opravdovém obrácení, takže přestože
počet hledajících byl velký a neustále se zvyšoval, obrácených nepřibývalo tak rychle, jak jsem byl
zvyklý, dokonce i tam, kde byl počet hledajících mnohem menší.
Poté, co jsem nechal věci takto plynout po dva nebo tři týdny, a když se metodističtí bratři se mnou
více seznámili a já s nimi, jednoho večera při zvaní hledajících dopředu jsem navrhl, že bychom
měli  postupovat  jinak.  Řekl  jsem  jim,  že  si  myslím,  že  hledající  potřebují  lepší  podmínky
k přemýšlení, než jaké měli, když bylo tolik hluku; že potřebují poučení a potřebují, aby je jeden
hlas vedl k modlitbě; že by nemělo dojít ke zmatku nebo něčemu, co by s ním hraničilo, pokud
očekáváme, že budou naslouchat a rozumně se obrátí. Zeptal jsem se jich, zda by se v tomto ohledu
nepokusili  na  krátkou  dobu  řídit  mými  radami,  a uvidíme,  jaký  bude  výsledek.  Učinili  tak
a zpočátku jsem viděl, že jsou při pokusech o modlitbu trochu svázání a méně odvážní, protože se
to  příčilo  jejich  představám o tom,  co  je  to  mocné  setkání.  Zdálo  se  však,  že  se  z toho  brzy
vzpamatovali.  Myslím,  že  je  přesvědčilo,  když  viděli,  že  ačkoli  bylo  během  modliteb  méně
zjevného vzrušení, přesto bylo večer za večerem víc obrácených.
Zvěst o tomto díle se rozšířila do okolí a brzy začali do Boltonu hojně přicházet lidé z Manchesteru,
aby navštěvovali naše shromáždění; a to, jak tomu bylo vždycky, vyvolalo v tomto městě značný
rozruch a touhu, abych tam co nejdříve přijel. Nicméně jsem zůstal v Boltonu myslím asi tři měsíce,
možná i déle. Práce se stala tak mocná, že zasáhla všechny třídy a všechny typy lidí.
Bratr B--- měl v Boltonu rozsáhlou přádelnu a zaměstnával v ní mnoho mužů i žen. Jednou nebo
dvakrát  jsem s ním šel  do jeho podniku a měl  setkání  s jeho dělníky.  Poprvé jsme měli  mocné
shromáždění.  Zůstal  jsem s nimi,  dokud jsem nebyl  velmi  unavený,  a pak jsem se vrátil  domů
a nechal bratra, aby se s nimi modlil a poučoval je. Když se vrátil domů, oznámil, že se toho večera
obrátilo  ne  méně  než  šedesát  jeho  zaměstnanců.  Tato  shromáždění  pokračovala,  dokud  téměř
všichni jeho zaměstnanci nevyjádřili naději v Kristu.
Bylo tam v té době mnoho velmi pozoruhodných případů usvědčení a obrácení. Ačkoli jsem sám
zachovával chladnou hlavu a snažil se udržet lidi v postoji, v němž by naslouchali poučení a byli
schopni dělat všechno, co dělali, s porozuměním, přesto se v některých případech stalo, že lidé byli
po několik dní příliš vzrušeni na to, aby mohli zdravě používat svou mysl, ačkoli si nevzpomínám
na žádný případ skutečného šílenství.
Jednou večer, když jsem stál na pódiu a kázal, se jeden muž zvedl, protlačil se na pódium a řekl
shromáždění: „Spáchal jsem loupež.“ Začal se vyznávat a přerušil mě při kázání. Viděl jsem, že je
příliš vzrušený. Bratr Davison, který seděl na pódiu, k němu přistoupil, něco mu pošeptal a odvedl
ho dolů do vedlejší místnosti, kde s ním promluvil. Zjistil, že se dopustil trestného činu, za který by
mohl  být  deportován.  Dal  mu  radu  a toho  večera  jsem  o něm  už  neslyšel.  Později  jsem  se
o skutečnostech dozvěděl podrobněji. Ale za několik dní ten muž získal naději.
Jednoho večera  jsem kázal  o přiznání  a nápravě  a mezi  obchodníky to  vyvolalo  velký rozruch.
Jeden muž mi druhý den řekl, že vrátil asi patnáct set liber, protože si myslel, že v určitém případě
nejednal podle zásady, aby miloval bližního jako sebe sama. Svědomí lidí za takových okolností
bývá nesmírně citlivé.  Muž, o němž jsem se právě zmínil,  mi řekl,  že jeho drahý přítel  zemřel
a nechal na něm, aby vypořádal pozůstalost. On tak učinil a pak prostě dostal to, co mu zákon dával
za  jeho  práci  a náklady.  Řekl  však,  že  při  poslechu  onoho  kázání  ho  napadlo,  že  jako  přítel
a křesťanský bratr mohl lépe vyřídit onu pozůstalost, bez toho, aby si od té rodiny něco účtoval.
Duch Boží způsobil, že to cítil tak silně, že okamžitě šel a peníze vrátil.
V Rochesteru ve státě New York se odehrál případ, který jsem zapomněl zmínit, ale stejně dobře
může být zmíněn na tomto místě, protože je podobný. Mimořádně citlivé svědomí vedlo člověka
k tomu, že ostře viděl a cítil,  co znamená jednat podle zásady milovat bližního jako sebe sama,
a jednat s druhými tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Muž značného majetku se obrátil
při jednom z probuzení v Rochesteru, při kterém jsem pracoval. Vyřizoval převod nemovitosti pro



jednu vdovu ve  vesnici  nedaleko Rochesteru.  Za  své  služby dostal  zaplaceno asi  patnáct  nebo
šestnáct set dolarů. Jakmile se obrátil, vzpomněl si na tento případ a uvědomil si, že nejednal s touto
vdovou a jejími dětmi, které ztratily otce, jak by si přál, aby někdo jiný jednal s jeho manželkou
a dětmi, kdyby sám zemřel. Šel ji tedy navštívit a vyložil jí, jak o tom teď smýšlí. Odpověděla mu,
že to tak vůbec nevidí, že je mu velmi vděčná za to, jak vyřídil její záležitosti a  zajistil vše, co
mohla žádat nebo očekávat. Proto odmítla přijmout peníze, které jí nabídl k vrácení. Po krátkém
přemýšlení jí řekl, že je nespokojen a že by si přál, aby zavolala některé ze svých důvěryhodných
sousedů, a tuto otázku by jim přednesli. Ona tak učinila, zavolala si několik křesťanských přátel,
obchodníky,  a celou  záležitost  jim předložili.  Ti  řekli,  že  se  jedná o obchodní  transakci  a že  je
zřejmé, že obchod provedl tak, že s tím rodina souhlasila, a k jejich spokojenosti. Neviděli důvod,
proč by měl peníze vracet. On je vyslechl, ale ještě než opustil město, navštívil vdovu ještě jednou
a řekl: „Nemám klidnou mysl. Kdybych zemřel a moje manželka zůstala jako vdova a děti bez otce,
a můj přítel by měl zařídit pro ně takovou záležitost, mám pocit, že by to měl udělat bezplatně,
protože by to bylo pro vdovu a děti bez otce. Nemohu se na to dívat jinak než takto.“ Nato položil
peníze na její stůl a odešel.
Nyní mě napadá další případ, který ilustruje způsob, jakým Duch Boží působí v myslích lidí, když
jsou jejich srdce otevřena jeho vlivu. Když jsem při jedné příležitosti kázal v jednom z velkých
měst, mluvil jsem o nečestnostech v podnikání, o přehnaných plánech lidí a o tom, jak sami sebe
ospravedlňují  z porušování  zlatého  pravidla.  Než  jsem  skončil  svou  řeč,  povstal  uprostřed
shromáždění jeden muž a požádal mě,  zda by mi mohl  položit  otázku.  Poté popsal svůj případ
a zeptal se, zda se na něj vztahuje pravidlo, o kterém jsem mluvil. Odpověděl jsem: „Ano, myslím,
že jednoznačně ano.“ Posadil se a už nic neřekl, ale později jsem se dozvěděl, že šel a vrátil třicet
tisíc  dolarů.  Mohl  bych vyprávět  velké  množství  případů,  kdy lidé  byli  přivedeni  ke  stejnému
způsobu jednání pod mocným zkoumajícím vlivem Ducha Božího.
Ale abych se vrátil od této odbočky; dílo pokračovalo a šířilo se v Boltonu, až jeden z duchovních,
kteří se podíleli na vedení agitace, veřejně prohlásil, že probuzení již dosáhlo do všech rodin ve
městě  a že  každá  rodina  byla  navštívena.  Kdybychom  měli  dostatečně  velkou  modlitebnu,
pravděpodobně bychom měli deset tisíc lidí ve shromáždění každý večer. Všechno, co jsme mohli
udělat, bylo naplnit halu, jak jen to bylo možné, a pak pracovat podobnými prostředky, abychom
zasáhli zástupy na dalších místech bohoslužeb.
Vzpomínám si na pozoruhodný případ obrácení mezi tamními velkými majiteli mlýnů. O jednom
z nich jsem se doslechl, že je velmi lakomý. Měl velkou touhu po bohatství a mluvilo se o něm jako
o velmi beznadějném případu. Probuzení zasáhlo velký počet lidí z této třídy, ale u tohoto muže se
zdálo,  že  stojí  mimo  a že  je  ovládaný  světským smýšlením a lakomým duchem.  Ale  navzdory
mému očekávání i očekáváním ostatních se na mě obrátil. Pozval jsem ho do svého pokoje a měl
jsem s ním velmi vážný rozhovor. Přiznal se, že byl velkým lakomcem a že jednou řekl Bohu, že
kdyby mu dal dalších sto tisíc liber, byl by ochoten být navěky zatracen. Byl jsem tím otřesen, ale
mohl jsem jasně vidět, že je pod strašným usvědčením z hříšnosti takového stavu mysli.
Pak jsem mu zopakoval  část  šesté  kapitoly Matoušova evangelia,  kde  Kristus  varuje  lidi  před
shromažďováním pokladů na zemi a doporučuje jim, aby si ukládali poklad v nebi. Nakonec jsem
se dostal k tomuto verši: „Ale hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno
vám bude přidáno.“ Naklonil se ke mně a zdálo se, že je tak zaujat, jako by to pro něj bylo všechno
úplně nové. Když jsem mu tento verš zopakoval, zeptal se mě s největší vážností: „Věříte tomu?“
Odpověděl jsem: „Buďte si jistý, že tomu věřím. Je to slovo Boží.“ „Dobrá tedy,“ řekl, „udělám to.“
A vyskočil na nohy v největším vzrušení. „Jestli je to pravda, vzdám se hned všeho pro Krista.“
Okamžitě jsme poklekli a já jsem předložil jeho případ Bohu v modlitbě. Zdálo se, že se zhroutil
jako dítě. Od té chvíle se jevil jako úplně jiný člověk. Jeho lakomství jako by se rozplynulo. Chopil
se s opravdovostí díla, šel a na vlastní náklady najal misionáře a pověřil ho, aby získával duše pro
Krista. 
Také na tomto místě byla shromáždění paní Finneyové hojně navštěvována. Pořádala je, jako vždy,
přes  den.  Několikrát  jsem  byl  informován,  že  při  jejím  dámském  shromáždění  byla  hala
Temperance Hall téměř plná. Křesťanské dámy z různých denominací jí pomáhaly a povzbuzovaly



ji. Věřím, že prostřednictvím těchto dámských shromáždění bylo vykonáno mnoho dobrého.
Moje žena i já jsme byli z této práce značně vyčerpaní. V dubnu jsme však odjeli do Manchesteru.
V Manchesteru převažuje vliv kongregační církve nad jinými denominacemi. Jak je známo, výrobní
oblasti  mají  silnější  demokratický  prvek  než  jiné  části  Anglie.  Kongregacionalismus  je  tedy
v Manchesteru rozšířenější  než v jiných městech,  která jsem navštívil.  Zakrátko jsem uviděl,  že
mezi bratry panuje velký nedostatek vzájemné důvěry. Viděl jsem, že mezi vedoucími jsou rozpory,
a často  mě  zarmoutilo,  když  jsem slyšel  výroky,  které  svědčily  o nedostatku  skutečné  srdečné
jednoty. Brzy jsem se přesvědčil, že to je velká obtíž, kterou je třeba překonat, a že pokud se ji
nepodaří  překonat,  práce  nikdy nebude  tak  všeobecná,  jako  byla  v Boltonu.  Brzy  se  projevila
nespokojenost s některými lidmi, kteří byli vybráni ke službě, zajišťující podporu náboženského
hnutí.
To zarmoutilo Ducha a ochromilo dílo. A přestože od samého počátku Duch Boží doprovázel slovo,
sektářské cítění a neshody mezi bratry nebyly překonané a dílo se nemohlo rozšířit po městě tak, jak
se  to  stalo  v Boltonu.  Když  jsem  do  tohoto  města  přijel,  očekával  jsem,  že  bratři  metodisté
a kongregacionalisté budou harmonicky spolupracovat, jako tomu bylo v Boltonu, ale v tom jsem se
mýlil. Nejenže tam byl nedostatek srdečnosti a sympatií mezi metodisty a kongregacionalisty, ale
také byl velký nedostatek důvěry a sympatií mezi kongregacionalisty samotnými. Nicméně naše
setkání byla velmi zajímavá a na všech stranách se nacházelo velké množství hledajících. Kdykoli
bylo stanoveno setkání pro hledající, přišlo velké množství lidí. Přesto jsem toužil vidět všeobecné
převládnutí  vlivu  Ducha  svatého  v Manchesteru,  jak  jsme  toho  byli  svědky  v Boltonu.  Obtíže
způsobovalo,  že se  v té  době neprojevoval  dobrý duch ze strany vedoucích představitelů hnutí.
Nedozvěděl jsem se, co bylo příčinou – možná to bylo něco ve mně. Ale i když jsem si jistý, že se
obrátilo velké množství lidí, protože jsem sám viděl mnoho obrácených a hovořil s nimi, přesto se
bariéry neprolomily tak, aby slovo Páně a Duch Páně měly volný průchod mezi lidmi.
Když jsme odjížděli, bylo svoláno shromáždění pro ty, kteří byli během těchto shromáždění zvláště
požehnáni,  a počet přítomných byl,  myslím, mnohem větší,  než sami duchovní  očekávali.  Jsem
přesvědčen,  že  byli  překvapeni  počtem a duchem setkání.  Vskutku  si  nemyslím,  že  by  někdo
z duchovních  si  byl  vědom rozsahu  práce,  protože  se  obvykle  neúčastnili  našich  shromáždění.
Nesledovali je z místa na místo a zřídkakdy je bylo vidět na schůzkách pro hledající. Pokračovali
jsme v Manchesteru až do prvního srpna a probuzení pokračovalo a šířilo se až do té doby.
Síly mé i mé ženy se však vyčerpaly, a někteří z vedoucích bratří nám navrhli, abychom přerušili
svou práci  a odjeli  do Walesu na několik týdnů si  odpočinout,  a pak se vrátili  do Manchesteru
a pokračovali v naší práci. Navrhli, abychom zajistili velkou halu, kde bychom mohli pokračovat
v našich shromážděních nezávislým způsobem. Mysleli  si,  a já jsem si  to  myslel  také,  že bude
užitečnější pracovat bez spojení s nějakým konkrétním sborem. Denominační hranice jsou v této
zemi mnohem silněji vyznačeny než u nás. Je velmi obtížné přimět lidi z anglikánské církve, aby
navštívili  nezávislé  bohoslužby.  Metodisté  se  většinou  svobodně  nechtějí  účastnit  bohoslužeb
s jinými denominacemi. Totéž platí pro všechny denominace v Anglii a ve Skotsku. Sektářské linie
jsou mnohem zřetelněji zakresleny a členové různých církví se drží těsněji ve svých hranicích, než
je tomu v Americe. Jsem přesvědčen, že pravá cesta, jak tady pracovat na probuzení, je nemít žádné
konkrétní napojení na jednu denominaci, ale hlásat pravé evangelium, vystupovat v halách nebo
dokonce za příznivého počasí na ulicích, kde žádné denominační pocity a vazby nemohou bránit
působení Ducha Božího.
Druhého srpna 1860 jsme opustili Manchester a vydali se do Liverpoolu. Spolu s námi se tam vydal
značný počet našich přátel a zůstali přes noc. Třetího dne ráno jsme odjeli na lodi Persia do New
Yorku.  Shromáždilo  se  velké  množství  našich  přátel  z různých  částí  Anglie,  aby  se  s námi
rozloučili. Dostalo se nám od nich láskyplného a dojemného rozloučení. Slavný starý parník vyplul
na moře a byli jsme cestě domů.



KAPITOLA XXXVI.
PRÁCE DOMA

Za rok a půl v Anglii jsme měli jen velmi málo odpočinku a ty, kteří jsou zvyklí na plavby po moři,
nepřekvapí, že jsem si moc neodpočinul ani při naší cestě domů. Opravdu jsme dorazili značně
vyčerpaní. Byl jsem sotva schopen kázat. Nicméně stav věcí a roční doba byly takové, že jsem si
nemohl dovolit odpočívat, jak jsem předpokládal. Přibylo mnoho nových studentů a přistěhovávali
se  sem cizinci,  takže  tu  v té  době  pobývalo  velké  množství  zatvrzelých  osob.  Bratři  byli  toho
názoru, že je třeba vyvinout úsilí k okamžitému oživení náboženství v církvích a zajistit obrácení
neobrácených studentů. Během mého pobytu v Anglii se sbor rozrostl natolik, že ho dům nemohl
dobře pojmout, a po zvážení této záležitosti církev dospěla k závěru, že se rozdělí a vytvoří druhý
kongregační sbor. To se také stalo. Nový sbor konal bohoslužby ve školní kapli koleje a první sbor
pokračoval v bohoslužbách na obvyklém místě. Druhá církev mě pozvala, abych pro ně část času
kázal ve školní kapli.  Ale do té se vešlo jen asi polovina lidí,  co do kostela,  a já jsem nemohl
považovat  za  svou  povinnost  rozdělit  svou  práci  a část  času  kázat  jednomu  sboru  a část  času
druhému.  Proto  jsem  přijal  opatření  s cílem  zajistit  oživení  náboženství  a pořádal  jsem  naše
shromáždění  ve velkém kostele.  Lidé  z druhého sboru přišli  a pracovali,  jak nejlépe  mohli,  ale
kázání bylo téměř zcela na mně.
Denně jsme v kostele  pořádali  modlitební  shromáždění,  která  byla hojně navštěvována.  Budova
kostela bývala většinou plná. Na těchto shromážděních jsem se usilovně snažil, abych rozvážným
vedením zajistil řádné výsledky modlitebního shromáždění.  Kromě toho, že jsem dvakrát v neděli
kázal a večer každou neděli jsem pořádal setkání pro hledající, kázal jsem několik večerů během
týdne. Navíc jsem musel vynakládat síly při  rozhovorech s hledajícími, kteří mě téměř neustále
navštěvovali, když jsem byl mimo shromáždění. Tyto práce nabývaly na intenzitě a tlak se zvyšoval
z týdne na týden. Probuzení se stalo velmi všeobecným po celém místě a zdálo se, že tu nezůstanou
žádní neobrácení. Ale po čtyřech měsících takové práce, kdy jsem měl jen velmi málo odpočinku ve
dne  i v  noci,  jsem  se  jednu  neděli  odpoledne  vrátil  domů  z jednoho  z nejsilnějších
a nejzajímavějších shromáždění, jaké jsem kdy prožil, a dostal jsem silnou zimnici; byl jsem pak
dva až tři měsíce upoután na lůžko.
I v tomto případě se ukázalo, jak tomu bylo podle mých zkušeností vždy, že změna kázání brzy
snížila úroveň probuzení; ne náhle, ale postupně ustávalo. Pokud je mi známo, nedošlo k žádnému
odporu.  Obrácení  se  však  stávala  méně  častými  a z  týdne  na  týden  postupně  klesala  účast  na
shromážděních ve všední dny, takže v době, kdy jsem byl schopen znovu kázat, jsem zjistil, že stav
náboženství je dobrý, ale není to, čemu zde říkáme náboženské probuzení. Nicméně příštího léta,
jak už to tak bývá, se mnoho našich studentů obrátilo a během toho období byl stav náboženství
velmi zajímavý.
V letních měsících je zde na lidi vyvíjen velký tlak. Studenti se věnují přípravám na výročí svých
různých školních spolků, na zkoušky a na začátek studia. Během letního semestru je samozřejmě
mnoho vzrušení, které je nepříznivé pro rozvoj náboženského probuzení. V posledních letech máme
mnohem více tohoto rozruchu, než když jsme zde začínali. Počet školních spolků se zvýšil a třídní
výstavy a další zajímavé příležitosti se znásobily, takže je stále obtížnější zajistit silné probuzení
během letního semestru. Nemělo by tomu tak být.
Než jsem naposledy odjel do Anglie, viděl jsem, že v Oberlinu roste dojem, že během semestru
nemůžeme  očekávat,  že  budeme  mít  probuzení,  a že  naše  probuzení  můžeme  očekávat  během
dlouhých zimních prázdnin. To nikdo záměrně neprohlásil, a přesto bylo zřejmé, že to tak začíná
vypadat. Ale já jsem přišel do Oberlinu a pobýval jsem tam kvůli studentům, abych jim zajistil
jejich obrácení a posvěcení. Zůstával jsem tu rok co rok právě proto, že jich tu bylo tolik, že mi to
poskytlo tak dobrou příležitost  pracovat na tolika mladých myslích v procesu jejich vzdělávání.
Často jsem byl téměř rozhodnutý, že odejdu a budu se plně věnovat práci evangelisty. Ale vždycky
jsem se hájil tím, že v této zemi toho nemůžeme na podporu probuzení udělat nikdy jindy víc, než
v ročním  období,  kdy  máme  dlouhé  prázdniny.  Navíc  mé  zdraví  mi  neumožňovalo  vydržet
v probuzenecké práci po celý rok, a proto jsem myslel, že budu v době semestru, tedy na jaře, v létě



a na začátku podzimu, užitečnější tady, než kdekoli jinde. Věřil jsem, že je to pravda, a proto jsem
zde pokračoval v práci během semestru po mnoho let, i když mě mé srdce důrazně nabádalo, abych
se vzdal své práce a celý čas pracoval jako evangelista. 
Když jsem byl naposledy v Anglii a dostával jsem naléhavé dopisy, abych se vrátil, mluvil jsem
o dojmu,  že  nemůžeme  očekávat  probuzení  v období  semestru.  Řekl  jsem,  že  pokud  taková
myšlenka bude převládat, není tady místo pro mne, neboť během dlouhých prázdnin naši studenti
samozřejmě byli pryč a já jsem přece zůstával hlavně kvůli jejich spasení. Velmi mě také trápilo,
když jsem zjistil,  že  když se snažím o obrácení  studentů  během semestru,  tak jsem se nejprve
dozvídal, že se plánuje nějaký výlet, nějaká zábava nebo obveselení, které mařily vše, co jsme pro
jejich obrácení  mohli  udělat.  Nikdy jsem nepředpokládal,  že  by to byl  záměr,  ale  výsledek byl
takový, že jsem byl před poslední cestou do Anglie téměř odrazený od snahy zajistit náboženské
probuzení během semestru.  V odpovědích na dopisy,  které jsem dostával  v době,  kdy jsem byl
v Anglii,  jsem se k tomuto tématu vyjadřoval velmi otevřeně a říkal jsem, že pokud nedojde ke
změně, Oberlin už není mým pracovním polem. Náš podzimní semestr je pravý čas pro naší sklizeň.
Začíná přibližně prvního září, kdy se k nám hlásí velké množství nových studentů a mnoho z nich je
neobrácených.  Vždycky  jsem  cítil,  stejně  jako  mnoho  jiných,  a věřím,  že  i profesorský  sbor
celkově, že během tohoto semestru je ten čas, abychom zajistili obrácení našich nových studentů.
To se podařilo zajistit  ve velké míře v roce,  kdy jsme se vrátili.  Myšlenka,  že během semestru
nemůžeme očekávat probuzení, se zdála být vyvrácena, lidé se zapojili do práce a my jsme zažili
silné probuzení.
Od té  doby nám v našem úsilí  o probuzení  během semestru brání  mnohem méně překážek než
několik let  předtím. Naše úsilí  o probuzení mezi studenty nese výsledky rok za rokem, protože
cílem je  zajistit  obrácení  právě  studentů.  Naše  celá  populace  je  proměnlivá  a my velmi  často
potřebujeme rozsáhlé probuzení v celém městě, mezi majiteli domů stejně jako studenty, aby se
udržela  zdravá  zbožnost.  Značný  počet  našich  studentů  se  učí  pracovat  na  podpoře  probuzení,
a velmi účinně se snaží o obrácení svých spolužáků. Modlitební setkání mladých mužů jsou velmi
požehnaná. Shromáždění mladých lidí, kde se všichni scházejí ke společným modlitbám, jsou také
požehnaná. Úsilí bratří a sester v církvi je rok od roku stále požehnanější. Měli jsme více či méně
probuzení nepřetržitě, v létě i v zimě.
Od roku 1860, přestože církve na Východě i Západě neustále vyvíjely tlak, abych přijel a pracoval
jako evangelista, neodvážil jsem se vyhovět jejich žádosti. S Božím požehnáním jsem mohl vykonat
mnoho práce tady, ale cítil jsem, že nestačím na to, abych se mohl vypravit a pracovat na probuzení
jinde.
Minulou zimu, na přelomu let 1866 a 67, bylo probuzení mezi lidmi mocnější, než tomu bylo od
roku  1860.  Ale  uprostřed  toho  jsem  onemocněl  a nemohl  jsem  se  zúčastnit  žádného  dalšího
shromáždění. Bratři však nepolevili v díle a to pokračovalo s velkým zájmem až do jara. Tím jsem
dospěl se svým vyprávění o probuzení až do současnosti, 13. ledna 1868. Včera, v sobotu, jsme
měli velmi slavnostní den v prvním sboru. Celý den jsem kázal o odporu proti svatému Duchu. Na
závěr odpolední bohoslužby jsem nejprve vyzval všechny vyznávající křesťany, kteří se chtěli vzdát
všeho  odporu  proti  učení  Ducha  svatého,  aby  povstali  a spojili  se  s námi  v modlitbě  a učinili
slavnostní slib. Téměř všichni vyznávající křesťané bez váhání povstali. Poté jsem vyzval ty, kteří
nejsou  obrácení,  aby  povstali  a učinili  totéž.  Snažil  jsem  se  ukázat,  že  jsou  zatvrzelí  a mají
neobřezané srdce a uši a vždy se bránili Duchu svatému. Požádal jsem ty z nich, kteří byli ochotni
zavázat se, že to už nebudou dělat a že přijmou učení Ducha svatého a odevzdají se Kristu, aby také
povstali, a my se za ně budeme modlit. Nakolik jsem mohl vidět z kazatelny, téměř každý člověk
v budově se na tyto výzvy postavil. Poté jsme měli velmi slavnostní dobu modliteb a rozpustili jsme
shromáždění.



ZÁVĚR

Ti, kteří četli předchozí stránky, se přirozeně ptají na závěrečná léta života, který byl tak plný práce
a tak  užitečný.  Vyprávění  dokončené začátkem roku 1868 zanechává pana  Finneyho stále  jako
pastora prvního sboru v Oberlinu a přednášejícího v semináři. Povinnosti pastora nadále vykonával
ještě  asi  čtyři  nebo  pět  let,  s pomocí  svých  spolupracovníků,  a kázal,  jak  mu  zdraví  dovolilo,
obvykle jednou za neděli. Současně jako profesor pastorační teologie pořádal každý letní semestr
přednášky o pastorační práci, křesťanské zkušenosti nebo o probuzení. Na tuto funkci rezignoval
v roce 1872, ale stále zůstával ve spojení se seminářem a naposledy přednášel v červenci 1875, jen
několik dní před svou smrtí. Kázal čas od času, jak mu síly stačily. Během posledního měsíce svého
života kázal jednu neděli ráno v prvním sboru a další neděli ve druhém sboru.
Navzdory vydatné a vyčerpávající práci svého dlouhého veřejného života se zdálo, že břemeno let
na  něm  spočívá  lehce.  Stále  stál  vzpřímeně,  jako  mladý  muž,  zachoval  si  své  schopnosti
v pozoruhodné míře a až do konce projevoval rychlost myšlení, citů a představivosti, které ho vždy
charakterizovaly. Jeho život a povaha snad nikdy nevypadaly bohatší v rysech a kráse dobroty než
v těchto posledních letech a měsících. Jeho veřejná činnost byla samozřejmě velmi omezená, ale
tichá a klidná síla jeho života byla pociťována jako požehnání pro komunitu, které během čtyřiceti
let tolik prospěl v jejím vedení a formování.
Jeho posledním dnem na zemi byla klidná neděle, kterou si užíval uprostřed své rodiny. Při západu
slunce šel se svou ženou, aby se zaposlouchal do hudby na začátku večerní bohoslužby v nedalekém
kostele. Po odchodu domů ho přepadly bolesti, které zřejmě ukazovaly na nějakou srdeční příhodu,
a po několika hodinách utrpení, když se rozednilo 16. srpna 1875, zemřel. Chyběly mu dva týdny
do konce osmdesátého třetího roku života.
Předchozí vyprávění představuje hlavně jeho dílo a dává také pohled na jeho povahu. Představuje
ho  v tom,  co  bylo  vůdčím  záměrem  a dokonce  i vášní  jeho  života,  jako  evangelistu,  kazatele
spravedlnosti. Jeho práce jako teologa, vůdce myšlení, který rozvíjí a vyjadřuje pravou křesťanskou
filozofii, a jako učitele, který oživuje a formuje myšlení druhých, byla méně nápadná a podle jeho
vlastního názoru nepochybně druhotná,  ale  z pohledu mnohých sotva méně přínosná pro církev
a svět. Představit jeho výsledky v těchto oblastech by vyžádalo další svazek, který pravděpodobně
nikdy nebude napsán, přesto další generace budou sklízet z této práce užitek, i když nebudou vědět,
odkud pramení.

KONEC


