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I. BOJ 

 

Dne 31. července 1838 lidé v Möttlingenu, malém městečku v jižním Německu, šli přivítat svého 

nového pastora. Horlivý, třicet tři let starý Johann Christoph Blumhardt strávil roky přípravou na 

takovou pozici a těšil se, že bude sloužit svému novému stádu jako služebník, učitel a rádce. Nyní se 

konečně on a jeho snoubenka Doris Köllnerová mohli vzít, usadit se a založit rodinu.  

Blumhardt nemohl předvídat události, do kterých měl být vržen. Skrze ně Boží moc, ke které přilnul, 

se k němu přiblížila s živostí, zakoušenou jen málokrát v historii. Na žádost svých církevních 

nadřízených vylíčil tyto událostí v podrobné zprávě s názvem „Popis nemoci Gottliebin Dittusové“. 

Ve své vlastní paměti uchovával události jako „boj“. 

Netrvalo dlouho a zcela proti Blumhardtovým přáním zkreslená verze zprávy začala kolovat na 

veřejnosti. To donutilo Blumhardta, který ani neměl originál, publikovat pečlivě upravenou druhou 

verzi. Udělal sto kopií a uvedl v předmluvě, že si nepřeje je dále šířit. 

S ohledem na toto přání následující vyprávění popisuje projevy nadpřirozených sil, jen pokud je to 

nezbytné, aby bylo ukázáno Boží vítězství nad nimi. Nicméně obecné, tajemné narážky by zahalily 

tento zápas do podivného přítmí smyšlenek. Kromě toho Blumhardt považoval své zkušenosti během 

boje za natolik významné pro církev a pro svět, že by téměř jistě souhlasil, aby jejich podstatná část 

byla zveřejněna. V jistém smyslu mu dlužíme, aby se tak stalo. 

V předmluvě ke své zprávě Blumhardt napsal: 

 

Až dosud jsem nikdy nemluvil s takovou odvahou a otevřeností s nikým o svých 

zkušenostech. Dokonce i mí nejlepší přátelé se na mě dívají a chovají se, jako by se cítili být 

ohroženi, když jen slyší o těchto věcech. Až dosud většina z toho zůstává tajemstvím, které 

bych mohl vzít s sebou do hrobu. Bylo by snadné podat zprávu, která by se nedotkla žádného 

čtenáře, ale nemohl jsem to udělat. Téměř u každého odstavce jsem se ptal sám sebe, jestli to 

není nerozvážné říct vše tak, jak to bylo, ale znovu a znovu vnitřní hlas říkal: „Ven s tím!“ 

Tak jsem se toho odvážil, ve jménu Ježíše, vítěze. Toto je upřímná zpráva o tom, co si ještě 

pamatuji, a jsem pevně přesvědčen, že Pán v tom bude držet ruku nade mnou. Můj jediný 

záměr je říct vše na počest toho, který je vítězem nad všemi temnými silami. Nemůžu se divit, 

kdyby někdo nedůvěřoval této výpovědi, protože tyto věci jsou mimo naše chápání. Jsou 

nicméně založené na pozorování a zkušenostech z průběhu téměř dvou let a každá událost 

může být potvrzena očitými svědky. 

Když mluvím poprvé takto upřímně, žádám, aby uvedené informace byly považovány za 

soukromé, jako když blízcí přátelé sdílejí tajemství. Také žádám čtenáře, aby byl tak laskav a 

přečetl celou zprávu několikrát, než si vytvoří úsudek. Mezitím dávám svou důvěru v Toho, 

který má srdce člověka ve své moci. Bez ohledu na soud těch, kteří čtou tuto zprávu, zůstávám 

v jistotě vědomí, že jsem řekl nepřikrášlenou pravdu, a ve skálopevné jistotě, že Ježíš je vítěz. 

 

Möttlingen, farnost na severním konci Černého lesa, která čítala 874 duší, když Blumhardt přijel, 

zahrnovala dvě vesnice. Vlastní Möttlingen, s populací 535 lidí, shlížející na řeku Nagold, má 

architekturu, kroje a zvyky Švábské nížiny. Haugstett, pobočka farnosti, je typičtější pro oblast 

Černého lesa a jeho obyvatelé byli v té době známí duchem nezávislosti tak prudkým, že to často 

hraničilo s nepřátelstvím k jejich pastorovi. 

Blízko okraje obce Möttlingen stojí zchátralý dům, rozpoznatelný nyní, stejně jako tomu bylo tehdy, 

okenicí nesoucí tento počasím zašlý nápis: 

 

Člověče, přemýšlej o věčnosti 

a nevysmívej se času milosti, 



protože soud není daleko. 

 

Na jaře roku 1840 se chudá rodina jménem Dittusovi, skládající se ze dvou bratrů a tří sester, 

přistěhovala do přízemního bytu v tomto domě. Nejstarší, Andreas, se později stal radním vesnice. 

Pak přišel Johann Georg, napůl slepý a známý jako Hans. Po něm přišly tři dívky: Katharina, Anna 

Maria a Gottliebin, která se narodila 13. října 1815. Jejich rodiče, oba zbožní křesťané, zemřeli mladí. 

Gottliebin byla duchovně nadaná a oblíbená žákyně pastora Bartha, Blumhardtova předchůdce. 

Mistrně skládala verše a později napsala mnoho pěkných písní. Přitom od dětství zažívala tajemné 

věci a dostávala jednu podivnou nemoc za druhou, což ji několikrát přinutilo, aby se vzdala dobré 

práce. I když si nikdo nebyl jistý příčinou těchto utrpení, předpokládalo se, že na začátku bylo 

zapojení do magických praktik, které v té době bujely na německém venkově. Barth využíval svých 

známostí, aby pro ni získal pomoc od významných lékařů, a ona se docela dobře zotavila ze svých 

posledních potíží, nemoci ledvin. 

Gottliebin se cítila stejně přitahována k Blumhardtovi, jako od něj odpuzována. Při jeho prvním 

kázání musela bojovat s touhou vyškrábat mu oči. Na druhé straně si Blumhardt mohl být jistý, že ji 

uvidí všude tam, kde mohla uslyšet povzbudivé slovo od něj. Například navštěvovala jeho službu na 

vzdálené farní pobočce Haugstett každý týden, i když jedna z jejích nohou byla kratší než druhá a 

bylo pro ni obtížné chodit dlouhé vzdálenosti. Měla nápadný, sklíčený druh plachosti, za kterým se 

skrývala obranná uzavřenost. Na Blumhardta a stejně tak i na ostatní dělala vyloženě nepříjemný 

dojem. 

Sotva se Dittusovi přestěhovali do svého nového bytu, Gottliebin oznámila, že vidí a slyší podivné 

věci v domě. Ostatní členové rodiny si jich všimli také. První den, když Andreas pronesl modlitbu 

u stolu, Gottliebin upadla v bezvědomí na podlahu při slovech „Přijď, Pane Ježíši, a buď naším 

hostem.“ Potom v ložnici, obývacím pokoji a kuchyni její sourozenci slyšeli opakující se bouchání a 

šátrání, které je děsilo a rozrušilo lidi žijící na patře. 

Staly se i další podivné věci. Například v noci Gottliebin cítila, jak její ruce byly násilně umístěny 

jedna nad druhou. Měla vize postav, malých světel a dalších věcí a její chování se stávalo postupně 

stále více odpudivé a nevysvětlitelné. Většina lidí si toho tehdy ještě nevšímala, protože o rodinu 

chudých sirotků se nikdo příliš nezajímal a Gottliebin o svých zkušenostech nemluvila. Blumhardt 

slyšel zvěsti o této záležitosti, ale nedostal žádné oznámení. 

Nakonec, na podzim roku 1841, když se její noční muka stala nesnesitelnými, Gottliebin přišla za 

Blumhardtem na jeho faru. Dobrovolně přiznala různé věci ze své minulosti a zdálo se, že doufá, že 

přiznání zmírní její zkoušky. Zatím ale mluvila v tak obecných pojmech, že Blumhardt nemohl říct 

mnoho, aby jí pomohl. 

Od prosince 1841 do následujícího února Gottliebin trpěla onemocněním kůže na tváři (erysipel, růže) 

a ležela těžce nemocná. Blumhardt ji nenavštěvoval často, protože byl otrávený jejím chováním. 

Jakmile zachytila jeho pohled, dívala se na druhou stranu. Když ji pozdravil, neodpověděla. Když se 

modlil, oddělila své ruce, které měla předtím sepjaté. Ačkoli se před a po jeho návštěvě chovala dobře, 

nevěnovala pozornost jeho slovům a zdálo se, že je téměř v bezvědomí, když tam byl. Blumhardt ji 

považoval za tvrdohlavou a duchovně pyšnou a rozhodl se raději zůstat mimo, než se vystavovat 

rozpakům. 

Gottliebin měla věrného přítele a poradce ve svém lékaři, Dr. Späthovi, a svěřovala se mu se vším, 

včetně strašidelných zkušeností. Dr. Späth nedokázal vyléčit její nejpodivnější nemoc, krvácení prsu. 

To zmizelo, když ji Blumhardt vzal do své péče, přestože se dozvěděl o této potíži a jejím vyléčení 

až později. 

Teprve v dubnu 1842, kdy záhadné události trvaly více než dva roky, se Blumhardt dozvěděl více 

podrobností od příbuzných trápené ženy, kteří přišli pro radu. Byli zoufalí kvůli bouchání, které se 

rozléhalo domem v noci tak hlasitě, že mohlo být slyšet po celém okolí. Kromě toho Gottliebin začala 

přijímat návštěvy přízraku. Postava připomínala ženu, která zemřela dva roky předtím, a nesla v 

náručí mrtvé dítě. Gottliebin tvrdila, že tato žena (jejíž jméno prozradila později) stála vždy v určitém 

místě před její postelí. Občas se žena pohybovala směrem k ní a opakovaně říkala „Já chci jen najít 

zbytek“ nebo „Dej mi papír a já už znovu nepřijdu“ nebo něco podobného. Blumhardt popisuje:  



 

Dittusovi se mě zeptali, jestli by bylo v pořádku přízraku klást otázky, aby zjistili více. Moje 

rada byla, že by Gottliebin v žádném případě neměla vstupovat do rozhovoru s tím; nebylo 

jasné, jak moc to může být její sebeklam. Je jisté, řekl jsem, že lidé mohou být vtaženi do 

bezedné bažiny, když se zapletou se spiritismem. Gottliebin by se měla modlit vážně 

a důvěrou; pak celá věc odezní ve shodě s její vůlí. 

Když jedna z jejích sester byla pryč sloužit po domácnostech a její bratr nebyl moc doma, 

požádal jsem její přítelkyni, aby s ní spala a pomohla odtrhnout její mysl od těchto věcí, pokud 

je to možné. Ale ona byla tak rozrušena boucháním, že pomohla Gottliebin záležitost prošetřit. 

Nakonec, vedeny zábleskem světla, objevily za deskou nad vstupem do ložnice poloviční list 

papíru něčím popsaný, tak potřísněný sazemi, že písmo bylo nečitelné. Vedle něj našly tři 

mince, jednu z nich raženou v roce 1828, a různé kousky papíru, též pokryté sazemi.  

 

Od té doby bylo ticho. „Strašidelný podnik skončil“, napsal Blumhardt Barthovi. O dva týdny později 

však rámus začal znovu. V blikajícím světle plamenů z kamen rodina nalezla více takových předmětů 

a také různé prášky. Rozbor okresním lékařem a lékárníkem v blízkém Calwu neukázal nic 

průkazného. 

Mezitím bouchání zesílilo; pokračovalo během dne i noci a dosahovalo vrcholu, když byla Gottliebin 

v místnosti. Spolu s několika dalšími, kteří byli zvědaví, Dr. Späth dvakrát zůstal v bytě přes noc a 

zjistil, že je to horší, než čekal. Záležitost se stávala stále více senzací, ovlivňovala celé okolí a 

přitahovala turisty zdaleka. Ve snaze skoncovat se skandálem se Blumhardt rozhodl sám provést 

důkladné vyšetřování. Se starostou Kraushaarem (výrobcem koberců, známým pro svou rozvážnost) 

a půl tuctem vesnických radních se Blumhardt tajně dohodl na kontrole během noci 9. června 1842. 

Nejprve poslal Mose Stangera, mladého ženatého muže, příbuzného Gottliebin, který se později stal 

Blumhardtovým nejvěrnějším stoupencem. Ostatní ho následovali asi v deset hodin večer, přicházeli 

ve dvojicích do domu i okolo něj. 

Když Blumhardt vstoupil do domu, zazněly dvě silné rány z ložnice a následovalo několik dalších. 

Zaslechl nejrůznější rány a klepání, většinou z ložnice, kde Gottliebin ležela oblečená na posteli. 

Ostatní pozorovatelé venku a o patro výš slyšeli všechno. Po chvíli se všichni shromáždili 

v přízemním bytě, přesvědčeni, že co slyšeli, musí pocházet odtud. Zdálo se, že lomoz narůstá, zvláště 

když Blumhardt navrhl chvalozpěv a řekl pár slov modlitby. Během tří hodin uslyšeli zvuk 

pětadvaceti ran, vycházejících z určitého místa v ložnici. Byly dostatečně silné, aby způsobily 

poskakování židle, řinčení oken a vypadávání písku ze stropu. Lidem bydlícím opodál připomínaly 

novoroční petardy. Současně se ozývaly i jiné zvuky různé hlasitosti, jako lehké bubnování prstem 

nebo více či méně pravidelné klepání. Zvuky jako by přicházely hlavně zpod postele, i když hledání 

neodhalilo nic. Všimli si, že rány v ložnici byly nejhlasitější, když byli všichni v obývacím pokoji. 

Blumhardt zaznamenal: 

 

Nakonec, asi v jednu hodinu, když jsme byli všichni v obývacím pokoji, Gottliebin mě 

zavolala k sobě a řekla, že slyší šouravý zvuk blížícího se přízraku. Pak se mě zeptala, jestli 

jí dovolím, až se přízrak objeví, aby ho identifikovala. Já jsem to odmítl. Už jsem slyšel víc 

než dost a nechtěl jsem riskovat, že mnoho lidí uvidí věci, které nebylo možné vysvětlit. 

Oznámil jsem, že je vyšetřování u konce, požádal jsem Gottliebin, aby vstala, postaral jsem 

se, aby našla ubytování v jiném domě, a odešel jsem. Bratr Gottliebin Hans nám později řekl, 

že ještě po našem odjezdu viděl a slyšel různé věci. 

 

Druhý den, v pátek byla bohoslužba. Poté Gottliebin šla do svého starého domova. O půl hodiny 

později se velký dav shromáždil v přední části domu, a posel oznámil Blumhardtovi, že Gottliebin je 

v bezvědomí a blízko smrti. Ten tam přispěchal a našel ji ležet na posteli, zcela ztuhlou, její hlava 

hořela a ruce se třásly. Zdálo se, že se dusí. Místnost byla nacpaná lidmi, včetně lékaře ze sousední 

vesnice, který náhodou byl v Möttlingenu a přispěchal na místo. Snažil se různými způsoby Gottliebin 

oživit, ale odešel a vrtěl hlavou. O půl hodiny později přišla k sobě. Svěřila se Blumhardtovi, že zase 



viděla postavu ženy s mrtvým dítětem a klesla na zem v bezvědomí. 

Další prohledání místa to odpoledne vedlo k nálezu množství podivných předmětů, zřejmě spojených 

s čarodějnictvím, včetně drobných kostí. Blumhardt, doprovázený starostou, je vzal k odborníkovi, 

který je určil jako ptačí kosti. 

Ve snaze potlačit všeobecný rozruch, který se už vymykal z rukou, Blumhardt našel nové ubytování 

pro Gottliebin, nejprve s její sestřenicí a později s bratrancem, Johannem Georgem Stangerem (otec 

Mose Stangera), který byl obecním radním a kmotrem Gottliebin. Blumhardt radil Gottliebin, aby 

zatím nenavštěvovala svůj vlastní dům, a ona souhlasila; vrátila se tam pak až v následujícím roce. 

Také se snažil zabránit dalšímu rozruchu tím, že poradil jejímu bratru Hansovi, aby ji navštívil.  

 

Měl jsem zvláštní strach z projevů jasnozřivosti, které jsou často nepříjemně senzační. 

Otevřelo se přede mnou tajemné a nebezpečné pole a já jen mohl předávat záležitost Pánu ve 

svých osobních modlitbách s prosbou, aby mě chránil v každé situaci, která by mohla 

vzniknout. Kdykoli záležitost vzala vážnější obrat, starosta, Mose a já jsme se setkali v mé 

pracovně, abychom se modlili a rozprávěli, a to nás udržovalo při jasné mysli. 

Nikdy nezapomenu na ty vroucí modlitby za moudrost, sílu a pomoc, které ti muži vysílali 

k Bohu. Společně jsme hledali v Bibli a rozhodli se nejít dál, než nás Písmo vedlo. Nikdy nám 

nepřišlo na mysl provádět zázraky, ale hluboce nás zarmucovalo vědomí, jak velkou moc má 

ďábel stále nad lidstvem. Měli jsme srdečný soucit nejenom s ubohou ženou, jejíž bídu jsme 

viděli před sebou, ale s miliony lidí, kteří se odvrátili od Boha a zapletli se do skrytých nástrah 

temnoty. Volali jsme k Bohu a žádali, aby nám alespoň v tomto případě dal vítězství a pošlapal 

Satana pod nohy. 

 

Trvalo to týdny, než rozruch v oblasti utichl. Úplně cizí lidé přicházeli a chtěli navštívit dům, někteří 

v něm dokonce chtěli strávit noc a přesvědčit se, že zvěsti byly pravdivé. Ale Blumhardt rozhodně 

odmítl všechny takové požadavky, včetně jednoho od tří katolických kněží z blízkého Badenu, kteří 

chtěli strávit v domě několik hodin v noci. Dům dostal pod dohled obecní policista, který náhodou 

bydlel naproti. 

Postupně se věci uklidnily a většina lidí v obci nevěděla, co pak následovalo, ačkoli občas si někdo 

toho nebo onoho všimnul. Pokud jde o jeho vlastní církev, Blumhardt později řekl: „Obecně vzato, 

setkal jsem se s opravdovými, uctivými sympatiemi a očekáváním během boje, i když to bylo většinou 

nevyřčené. Proto bylo pro mě mnohem jednodušší vydržet a zároveň mi tato podpora zabraňovala se 

vzdát.“ Mezitím rámus v domě pokračoval v nezmenšené míře a skončil až o celé dva roky později. 

Netrvalo dlouho a podobné zvuky začaly v novém obydlí Gottliebin. Kdykoliv byly slyšet, upadala 

do prudkých křečí, které mohly trvat čtyři nebo pět hodin. Jednou byly tak silné, že se uvolňovaly 

spoje kostry postele. Dr. Späth, který byl přítomen, řekl v slzách, „Tuto ženu tady necháváme ležet 

takovým způsobem, až by si někdo mohl myslet, že v této obci není nikdo, kdo se stará o duše 

v nouzi!“ 

Blumhardt přijal výzvu a začal navštěvovat Gottliebin častěji: 

 

Celé její tělo se třáslo; každý sval její hlavy a paží hořel a chvěl se nebo klepal, jak byly 

všechny ztuhné a strnulé, a u úst měla pěnu. Ležela v tomto stavu několik hodin a lékař, který 

nikdy nic takového neviděl, byl s rozumem v koncích. Pak najednou přišla k sobě, posadila 

se a požádala o sklenici vody. Stěží se dalo uvěřit, že to byla ta samá osoba. 

 

Jeden den se s Gottliebin seznámil cestující kazatel, navštívil ji a zastavil se na faře. Při odchodu 

zvednul ukazováček na Blumhardta a napomínal ho: „Nezapomínej na své pastýřské povinnosti!“ 

„Co mám dělat?“ pomyslel si Blumhardt. „Dělám to, co každý pastor dělá. Co můžu dělat víc?“ 

O něco později, v neděli večer, Blumhardt znovu navštívil nemocnou ženu. Bylo s ní několik jejích 

přátel. Seděl v určité vzdálenosti od jejího lůžka a tiše sledoval, jak se zmítá: kroutila rukama, 

prohýbala záda nejbolestivějším způsobem, s pěnou u úst. Blumhardt pokračoval: 

 



Začalo mi být jasné, že tady jedná něco démonického, a mě bolelo, že na tu hroznou věc nebyl 

nalezen žádný lék. Jak jsem tak přemýšlel, zachvátilo mě rozhořčení – věřím, že to byla 

inspirace shora. Šel jsem záměrně ke Gottliebin a uchopil její ztuhlé ruce. Potom jsem se 

snažil držet je pohromadě co nejlépe (ona byla v bezvědomí) a zařval jsem jí do ucha: 

„Gottliebin, sepni své ruce a modli se: Pane Ježíši, pomoz mi! Viděli jsme dost toho, co může 

dělat ďábel; teď se podívejme, co může udělat Pán Ježíš!“ O chvíli později křeče přestaly a k 

úžasu přítomných se probudila a ta slova modlitby po mně opakovala. 

To byl rozhodující moment a to mě vrhlo do boje s neodolatelnou silou. Jednal jsem na popud; 

až do té doby mě nikdy nenapadlo, co mám dělat. Ale dojem, který tento jediný impulz na mě 

zanechal, zůstával se mnou tak jasně, že později to byla často moje jediná útěcha. 

Přesvědčovalo mě to, že jsem se nepustil do boje ze svého vlastního rozhodnutí nebo 

domněnky. Samozřejmě jsem v té době nemohl mít představu, jaký hrozný vývoj teprve 

přijde. 

 

Blumhardt pochopil plný význam tohoto zlomu až později. Obrátil se záměrně a přímo k Bohu a Bůh 

okamžitě začal řídit jeho jednání. Od tohoto bodu dál byl Blumhardt přesvědčen, že to bylo zásadní 

pro konečné vítězství Božího království a porážku království temnoty a jeho vlivu tady na Zemi. Také 

poznal jasněji roli víry v boji mezi světlem a tmou. Uviděl, že hloubka, do které Boží vykoupení 

proniká do lidských životů v tomto boji, nakonec závisí na víře a očekávání těch, kdo bojují.  

Blumhardt vysvětlil, co viděl jako svou vlastní roli v tom všem: 

 

V té době Ježíš stál u dveří a klepal a já mu otevřel. To je výzva Toho, který chce přijít znovu: 

„Hle, stojím u dveří, už tam čekám. Chci přijít do vašeho života, chci proniknout do vaší 

reality s plnou mocí milosti dané mi Otcem, abych připravil svůj úplný návrat. Klepám, ale 

vy jste tak zaměstnáni svými majetky, politickými spory a teologickými hádkami, že neslyšíte 

můj hlas.“ 

 

Po Blumhardtově zásahu měla nemoc ještě daleko k úplnému odeznění a brzy závažně pokračovala. 

Po prvním přerušení měla žena několik hodin klidu, ale v deset hodin večer Blumhardta volali znovu 

k jejímu lůžku. Její křeče se vrátily. Blumhardt ji požádal, aby se modlila nahlas: „Pane Ježíši, pomoz 

mi!“ Ještě jednou křeče okamžitě přestaly, a když přišly nové útoky, Blumhardt je zmařil stejnou 

modlitbou, až po třech hodinách byla schopná se uvolnit a zvolala: „Teď se cítím docela dobře.“ 

 

Gottliebin zůstala klidná až do devíti hodin následujícího večera, kdy Blumhardta zavolali dva 

přátelé, které přivedl pokaždé, když věděl, že je sama. Když vešli do pokoje Gottliebin, vrhla se na 

Blumhardta a snažila se ho udeřit, i když se zdálo, že nedokáže údery zamířit účinně. Potom spustila 

ruce na postel a přítomným se zdálo, jako by nějaká zlá moc vycházela ven přes konečky prstů. To 

pokračovalo nějakou dobu, až nakonec záchvat polevil. 

Ale netrvalo dlouho a Gottliebin zachvátila nová vlna utrpení. Ozýval se kolem ní ještě jednou zvuk 

klepání prstů, dostala náhlý úder na hrudi, a ještě jednou zahlédla přízrak, který vídala ve svém 

dřívějším domově. Tentokrát řekla Blumhardtovi, kdo ta postava je; byla to vdova, která zemřela před 

dvěma lety a Blumhardt ji dobře znal. Ve svých posledních dnech hodně vzdychala a řekla, že touží 

po pokoji, ale nenalézá ho. Jednou, když Blumhardt citoval z hymnu „Pokoj, nejvyšší dobro všech“, 

ho o něj požádala a opsala si ho. Později, na smrtelné posteli, trýzněná svědomím, vyznala 

Blumhardtovi několik těžkých hříchů, ale nezdálo se, že by jí to přineslo nějaký pokoj. 

Blumhardt napsal: 

 

Když jsem přišel ke Gottliebin, slyšel jsem ťukání. Ležela tiše v posteli. Najednou se zdálo, 

jako by do ní něco vstoupilo a celé její tělo se začalo pohybovat. Řekl jsem pár slov modlitby 

a zmínil jméno Ježíš. Okamžitě začala vyvalovat oči, natáhla ruce od sebe a vykřikla hlasem, 

který nebyl její vlastní, ani v přízvuku ani v nářečí: „Já nesnesu to jméno!“ Všichni jsme se 

otřásli. Ještě nikdy jsem neslyšel nic podobného a ve svém srdci jsem volal k Bohu, aby mi 



dal moudrost a rozvážnost – a především aby mě chránil od nemístné zvědavosti. Na konci 

pevně rozhodnut, že se omezím na to, co je nezbytné, a nechám se vést intuicí, abych nezašel 

příliš daleko, položil jsem několik otázek tomu hlasu, o kterém jsem předpokládal, že patří 

mrtvé vdově. Rozhovor probíhal asi takto: 

„Není tam v hrobě žádný pokoj?“ 

„Ne.“ 

„Proč ne?“ 

„Je to odplata za mé skutky.“ 

„Copak jsi nevyznala všechno?“ 

„Ne, zavraždila jsem dvě děti a pohřbila je v poli.“ 

„Nevíš, kde hledat pomoc? Nemůžeš se modlit?“ 

„Nemohu se modlit.“ 

„Neznáš Ježíše, který může odpustit hříchy?“ 

„Nemohu snést zvuk toho jména.“ 

„Jsi sama?“ 

„Ne.“ 

„Kdo je s tebou?“ 

Váhavě, ale pak ve spěchu, odpověděl hlas: „Ten nejvíc zlý ze všech.“ 

Rozhovor takhle chvíli probíhal. Mluvčí se obvinila z čarodějnictví, kvůli kterému byla 

připoutána k ďáblu. Řekla, že sedmkrát někoho posedla a pak opustila jeho nebo její tělo. 

Zeptal jsem se, jestli bych se mohl za ni modlit, a po určitém váhání mi to dovolila. Když jsem 

skončil, řekl jsem jí, že nemůže zůstat v těle Gottliebin. Zpočátku se zdálo, že mě prosí, ale 

pak začala vzdorovat. Nicméně, přikázal jsem jí vyjít ven. Na to ruce Gottliebin padly silou 

na postel a zdálo se, že její posedlost skončila. 

 

Spolu se svými blízkými přáteli starostou a Mose Stangerem Blumhardt vážně uvažoval, zda měl 

nebo neměl vstupovat do byť i jen omezeného rozhovoru s duchem. Bible je vždy vedla při takových 

úvahách, zejména pasáž začínající v Lukáši 8:27. S ohledem na své vlastní zkušenosti, Blumhardt 

nabídnul následující myšlenky k Lukášově zprávě, jak Ježíš uzdravil gerasenského posedlého: 

 

Lukáš uvádí, že namísto aby hned vyšli, jak to bylo obvykle, démoni vznesli požadavek. Báli 

se, že budou posláni do propasti. Je vidět, že Ježíš neodpověděl tvrdě. Když přišel vykoupit 

živé i mrtvé v největším možném rozsahu, jako jejich budoucí soudce nemohl zůstat necitlivý. 

Proto se projevil vlídně (and stopped to listen – a přestal vyslýchat?). Zeptal se nečistého 

ducha, který zastupoval všechny ostatní: „Jak se jmenuješ?“ Zřetelně nedal tuto otázku 

posedlému člověku, ale duchu, který z něho mluvil; chtěl vědět, jaké měl duch jméno, když 

byl naživu. 

Ježíš si byl vědom toho, že démoni, jako duchové zemřelých, se bojí pekla. Dotazem na jméno 

démona, které On, Pán, samozřejmě již znal, projevil zájem a soucit. To také naznačuje, že 

považoval démona za člověka spíše než ne–člověka. Démon se rozhodl neodhalit své jméno 

a tím zabránil, aby mu Pán prokázal ohleduplnost, aby i přítomní viděli, jak všeobjímající jeho 

nabídka vykoupení je. Místo toho duch odpověděl: „Legie, protože je nás mnoho.“ Tato 

odpověď naznačuje, že jich tam bylo mnoho, kdo potřebovali osvobodit. 

Stavy posednutí jako tento nám dávají zahlédnout něco tajemného, nesrozumitelného, 

opravdu děsivého: Tisíce duchů, kteří hledají úkryt v lidské bytosti, nebo jsou podřízení temné 

síle, která je nutí trápit živé. 

 

Když se vrátíme k našemu příběhu, Gottliebin zažila další zřejmý projev posedlosti o několik dní 

později, ačkoliv tentokrát Blumhardt nezasáhl jako předtím. Zdálo se, jako by z ní teď určití démoni 

vycházeli po stovkách. Pokaždé, když se to stalo, ženina tvář dostala nové, výhružné vzezření. 

Démoni, podle jejich vlastního přiznání, se nesměli dotknout Blumhardta, ale zaútočili na ostatní 

přítomné, včetně starosty, který dostal víc než jen pár úderů. Gottliebin si mezitím trhala vlasy, tloukla 



do prsou, bouchala hlavou do zdi a snažila se zranit i jinými způsoby, i když se zdálo, že ji několik 

jednoduchých Blumhardtových slov uklidňuje. 

Hrozivost těchto scén narůstala a občas se zdálo, že je Blumhardtova přítomnost ještě zhoršuje. 

Vyprávěl o tom: 

 

Slovy se nedá popsat, co jsem prožíval v duši a duchu v té době. Tak moc jsem se nechtěl 

zabývat touto záležitostí. Je pravda, že v každé fázi jsem mohl odejít s vnitřním uspokojením, 

věřit, že démonická síla ustoupila a že trápená žena je opět zcela v pořádku. Avšak zdálo se, 

že temná moc vždycky získala čerstvé síly, s úmyslem zaplést mě do bludiště a zničit mě. 

Všichni mí přátelé mi radili, abych se vzdal. Ale měl jsem hrůzu z toho, co se může stát 

s Gottliebin, kdybych stáhl svoji podporu, a jak by všichni považovali za moji vinu, kdyby 

věci dopadly špatně. Byl bych ohrozil sebe i ostatní, kdybych se pokusil vyprostit sám sebe 

tím, že bych se stáhnul. Cítil jsem se chycený do sítě. Musím také přiznat, že jsem se styděl 

vzdát se ďáblu – v mém vlastním srdci a před svým Spasitelem, jehož aktivní pomoc jsem 

zakusil tolikrát. Často jsem se musel ptát sám sebe: „Kdo je Pán?“ A vždycky jsem slyšel 

vnitřní hlas říkat: „Vpřed! Můžeme nejprve sestoupit do nejhlubších hlubin, ale musí to přijít 

k dobrému konci, je-li pravda, že Ježíš rozdrtil hadí hlavu.“ 

 

Jak se scény, ve kterých démoni vycházeli z Gottliebin, stávaly častější, přihodily se i jiné tajemné 

události. Například jednou v noci, když spala, Gottliebin pocítila spalující ruku, která ji uchopila za 

hrdlo a zanechala velké popáleniny. Její teta, která spala ve stejné místnosti, rozsvítila lampu, a našla 

puchýře kolem krku Gottliebin. Dnem i nocí Gottliebin dostávala nevysvětlitelné údery na hlavu nebo 

do boku. Na vrcholu těchto neviditelných věcí zakopla na ulici nebo na schodech, upadla a způsobila 

si pohmožděniny a jiná zranění. 

Dne 25. června 1842 byl Blumhardt informován, že se Gottliebin zbláznila. Když ji navštívil 

následující ráno, vše se zdálo v pořádku. Nicméně, v odpoledních hodinách Gottliebin prodělala tak 

silný útok, že po něm zůstala jako mrtvá. Opět se ukázalo, že z ní vyšli démoni, s takovou silou, že 

to překonávalo všechno, s čím měl Blumhardt zkušenost dříve. Připadalo mu to jako vítězství 

nepochopitelné velikosti. Příštích několik týdnů se nic moc nestalo a Gottliebin chodila po vesnici 

nerušeně a bez úhony. „Byla to pro mě doba radosti,“ řekl Blumhardt později. 

Zasloužil si tuto radost. Dokonce i jeho nejlepší přátelé ho varovali, aby se nezapojoval do konfliktu. 

Ale Blumhardt se zachoval směle, vsadil všechno na ujištění, že Ježíš Kristus je stejný dnes, jako byl 

před dvěma tisíci lety, když kvůli utrpení lidstva zastavil síly temnoty na jejich cestách. Zůstal na 

svém místě jako voják, ani nepostupoval unáhleně, ani neustupoval, a zůstával na bitevním poli. 

Když byl boj nejprudší, 9. července 1842, napsal svému předchůdci a rádci Barthovi: „Pokaždé, když 

napíšu jméno Ježíš, jsem překonán svatou bázní a radostným, vroucím pocitem vděčnosti, že je můj.  

Teprve teď jsem opravdu došel k poznání, co máme v něm.“ 

Ale pokud si někdo myslel, že boj je nyní u konce, mýlil se. Jak Blumhardt uvedl, zdálo se mu, že 

má nepřítele, který neustále přivádí čerstvé bojové síly. 

V srpnu 1842 Gottliebin přišla k němu, bledá a znetvořená, aby mu řekla něco, co se příliš ostýchala 

odhalit dřív, ale už to nedokázala dále skrývat. Nejprve byla vyhýbavá, napínala ho a znepokojovala, 

ale nakonec se otevřela a řekla mu, že každou středu a pátek krvácí tak bolestně a hrozně, že si byla 

jistá, že umírá. Jak popisovala další věci, které zažila v souvislosti s tímto krvácením, Blumhardt 

pochopil, že několik bizarních fantazií z lidových pověr se zjevně stalo realitou. Později vzpomínal:  

 

Nejprve jsem potřeboval čas, abych posbíral své myšlenky, když jsem si uvědomil, jak moc 

temnosti stále vyhrává nad lidstvem. Moje další myšlenka byla: „Teď to máš; teď ses zapletl 

s magií a čarodějnictvím, a co můžeš udělat, aby ses sám proti tomu chránil?“ Ale když jsem 

se na ni podíval, jak je v tísni, zachvěl jsem se při myšlence, že by taková tma mohla být 

možná a pomoc nedosažitelná. Vzpomněl jsem si, že existují lidé, kteří si myslí, že mají tajnou 

moc, která jim umožní odrazit všechny útoky démonického zla; přemýšlel jsem nad soucitnou 

magií, které lidé důvěřují. Mám se podívat po něčem takovém? Ale nemohl jsem. Měl jsem 



už dlouho pocit, že by to bylo vyhánění ďáblů pomocí ďáblů. V jedné chvíli, to je pravda, 

jsem uvažoval, že připevníme Ježíšovo jméno na dveřích domu nemocného člověka, ale pak 

jsem našel varování v Galatským 3: 3: „To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a 

teď spoléháte sami na sebe?“ Vzal jsem to jako upozornění, abych se držel čistých zbraní 

modlitby a Božího slova. 

Zaplavily mě otázky: Nemůže modlitba víry zvítězit nad satanskou mocí, ať je jakákoliv? Co 

máme my ubozí lidé dělat, když nemůžeme přivolat přímou pomoc shora? Když má v něčem 

ruku Satan, musíme to kvůli tomu nechat tak? Nemůže být poražen skrze víru? Pokud Ježíš 

přišel zničit skutky ďábla, neměli bychom se toho držet? Pokud magie a čarodějnictví působí, 

není to hřích nechat je i nadále nekontrolované, když bychom jim mohli čelit? 

S těmito myšlenkami jsem se prodíral k víře v moc modlitby, kde jsem neměl nikoho, kdo by 

poradil. Řekl jsem Gottliebin: „Budeme se modlit; ať se stane cokoliv, musíme se toho 

odvážit! Není co ztratit. Téměř každá stránka Písma hovoří o vyslyšených modlitbách. Bůh 

dodrží svoje sliby.“ Nechal jsem ji jít s ujištěním, že se za ni budu modlit a požádal jsem ji, 

aby mě průběžně informovala. 

 

Druhý den, pátek, byl nezapomenutelný. K večeru, když se napříč oblohou začaly shromažďovat 

mraky první bouře po několika měsících, Gottliebin upadla do opravdového šílenství. Nejdřív zběsile 

běhala z místnosti do místnosti a hledala nůž, kterým by se mohla zabít. Pak se rozběhla do podkroví 

a vyskočila na okenní parapet. Když stála na římse, připravená ke skoku, první blesk blížící se bouře 

ji překvapil a navrátil ke smyslům. „Proboha, já to nechci!“, vykřikla. Ale zůstala při rozumu jen na 

okamžik. Znovu v blouznění vzala provaz – později už nebyla schopna říct, jak jí přišel do rukou – 

dovedně ho obtočila kolem trámu v podkroví a udělala klouzavý uzel. Právě když strčila hlavu do 

oprátky, druhý blesk jí zazářil do očí a přivedl ji k sobě jako předtím. Druhý den ráno, když viděla 

oprátku na trámu, plakala a tvrdila, že ve střízlivém stavu mysli by nedokázala uvázat takový chytrý 

uzel. 

V osm hodin večer téhož dne byl Blumhardt zavolán ke Gottliebin a našel ji v kaluži krve. Řekl jí 

několik uklidňujících slov, ale ona nereagovala. Pak, za dunění hromů venku, začal se vážně modlit. 

 

Jak jsem se modlil, hněv démonů trápících Gottliebin propukl plnou silou, vyli a naříkali: 

„Hra skončila. Vše bylo zrazeno. Zničil jsi nás úplně. Celý svazek se rozpadá. Je po všem. 

Není tam nic jiného než zmatek, a je to všechno tvoje vina. Se svým neutuchajícím modlením 

nás úplně vyženeš. Běda, běda, vše je ztraceno! Je nás 1067, ale existuje mnoho dalších stále 

naživu, a oni by měli být varováni! Oh, běda jim, jsou ztraceni! Bůh se zapřisáhl – navždy 

ztraceni!“ 

Vytí démonů, světlo blesků, dunění hromů, šumění lijáku, vážnost všech přítomných a moje 

modlitby, které, jak se zdálo, doslova čerpaly démony ven – to vše vytvořilo scénu, kterou je 

velmi těžko si představit. Mimo jiné démoni řvali: „Nikdo nás nemohl dostat ven! Jen vám se 

to podařilo, vám s vašim vytrvalým modlením.“ 

 

Po patnácti minutách přímluv Gottliebin přišla k sobě a Blumhardt a ostatní opustili místnost, zatímco 

ona si převlékla šaty. Řekl o tom: „Když jsme se vrátili a našli ji sedět na posteli, byla úplně jiný 

člověk. Nemohli jsme dělat nic jiného než chválit a děkovat. Krvácení skončilo a obrátilo se na 

dobré.“ 

Netrvalo dlouho a objevily se další démonické projevy. Blumhardt neviděl cestu vpřed a svěřil se 

svému známému, řediteli semináře, který mu ukázal na Ježíšova slova: „Takový duch nevyjde jinak 

než modlitbou a postem.“ (Mat. 17:21) Když o tom dál přemýšlel, Blumhardt začal uvažovat, že by 

půst mohl být mnohem smysluplnější, než se dříve předpokládalo: 

 

Pokud půst zvyšuje intenzitu modlitby a ukazuje Bohu naléhavost osoby, která se modlí (ve 

skutečnosti představuje nepřetržitou modlitbu beze slov), věřil jsem, že to by se to mohlo 

ukázat účinné, zejména proto, že to byla boží rada zvlášť pro tento případ. Zkusil jsem půst, 



aniž jsem o tom někomu řekl, a zjistil se, že je to obrovská pomoc při boji. Umožnilo mi to 

být mnohem klidnější, pevnější a jasnější ve své řeči. Nadále už jsem nepotřeboval být 

přítomen na dlouhou dobu; vnímal jsem, že bych mohl uplatnit citelně svůj vliv, dokonce aniž 

bych tam byl. A když jsem přišel, často jsem si všiml výsledků během několika okamžiků. 

 

Několik dalších zpráv o démonických projevech stojí za to zde zmínit. Blumhardt mluví například 

o zjevných rozdílech mezi démony. Někteří byli vzdorní a plní nenávisti k němu, křičeli, mimo jiné, 

„Jsi náš nejhorší nepřítel a my jsme tvoji nepřátelé. Ach, kdybychom jen mohli udělat, co chceme!“ 

Někteří vyjádřili hrůzu z propasti, kterou cítili velmi blízko, a pronášeli věci jako „Kdyby tak nebyl 

žádný Bůh v nebi!“ A přesto přebírali plnou odpovědnost za svůj vlastní pád. Jeden obzvláště hrozný 

démon, jehož Gottliebin viděla dříve ve svém domě a který nyní přiznal, že je křivopřísežník, 

opakovaně zvolal slova namalovaná na okenici toho domu: 

 

Člověče, přemýšlej o věčnosti, 

a nevysmívej se času milosti, 

protože soud není daleko. 

 

Pak utichl, zkroutil tvář, strnule zvednul tři prsty nemocné ženy a pak se chvěl a sténal. Událo se 

mnoho bizarních scén tohoto druhu, a Blumhardt by rád uvítal více svědků, kteří by potvrdili jeho 

zprávy o nich. 

Obecně platí, že většina démonů, kteří se ukázali v Möttlingenu mezi srpnem 1842 a prosincem 1843, 

zoufale toužila po osvobození z pout Satana. Používali k vyjadřování různé jazyky včetně italštiny, 

francouzštiny, němčiny a dalších jazyků, které Blumhardt nemohl poznat. 

Teď i později se ozývaly promluvy, které nemohly být přiřazeny žádnému určitému démonovi; znělo 

to, jako kdyby pocházely z nějakého jiného zdroje. Jeden hlas mnohokrát opakoval Abakuk 2: 3–4: 

„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, 

zadržet se nedá. Opovážlivec si sebou nebude jist, ale spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“ Stejný 

hlas také oslovoval démony a citoval pasáž z Bible, kterou Blumhardt později určil jako Jeremiáš 

3:25: „Hřešili jste proti Hospodinu, svému Bohu, vy i vaši otcové, od svého mládí až do tohoto dne. 

Neposlouchali jste Hospodina, svého Boha“. Blumhardt napsal: 

 

Zpočátku jsem nepochopil význam těchto výroků, ale pak jsem začal mít pocit, že si zaslouží 

větší pozornost. Když jsem jim naslouchal, vnímal jsem, že přichází shora posilat mě a 

potěšovat. 

 

V některých případech Blumhardt odpovídal démonům, kteří toužili být osvobozeni: 

 

Dlouho jsem nechtěl poslouchat jejich řeči. Ale často jsem se ocitl v dilematu, když jsem se 

pozoroval, jak ukazují sami sebe v týraných rysech Gottliebin, ruce prosebně zvednuté, 

proudy slz a zvuky, které vydávala – vzdechy a sténání strachu, zoufalství a snažné prosby, 

které by rozpustily srdce z kamene. Odolal jsem zapojit se do nějakého pokusu je osvobodit, 

protože po všem, co jsem zažil, jsem měl podezření na zhoubnou lest ďábla a měl jsem strach 

o svou pověst. Ale nakonec jsem nemohl aspoň nepokusit se pomoct, protože s těmi démony, 

kterým se objevila nějaká naděje, se nedalo pohnout hrozbami nebo napomínáním. 

První démon, kterému jsem se pokusil pomoct, byla žena, která se zdálo, že je u kořene celé 

té záležitosti. Když se objevila v Gottliebin, prohlásila pevným a rozhodným hlasem, že chce 

patřit Spasiteli, a ne ďáblovi. 

 

V tomto okamžiku se žena zeptala Blumhardta: „Kdo jsi?“ Když odpověděl: „Služebník evangelia“, 

řekla „Ano, a jak tvrdý!“ Tato odpověď zatřásla Blumhardtem v nitru. Pak se jí zeptal: „Kde jsi?“ 

A ona řekla: „V propasti.“ 

 



Dále mi řekla, jak moc se změnilo v duchovním světě kvůli tomuto boji, a že jsem úspěšně 

došel až tak daleko jen proto, že jsem spoléhal pouze na Boží slovo a modlitby. Kdybych se 

uchýlil k oblíbeným magickým prostředkům na zažehnávání zlých duchů, bych byl v pasti. 

Démon zvedl prst, aby to zdůraznil, a skončil slovy: „To je hrozná bitva, do které jsi se pustil!“ 

Pak mě prosila, abych se za ni modlil, aby byla propuštěna z moci ďáblovy – nevědomky 

padla do jeho otroctví, když se zapletla do modlářství, čarodějnictví, a soucitné magie – a aby 

dostala místo odpočinku. Znal jsem tu ženu dobře, když žila; projevovala hlad po Božím slově, 

jaký jsem viděl jen zřídka. Mé srdce kvůli ní bolelo. Podíval jsem se směrem k nebi a zeptal 

jsem se jí: „Ale kam chceš jít?“ 

„Ráda bych zůstala ve tvém domě,“ řekla. 

Zarazil jsem se a řekl: „To nepůjde.“ 

„Mohu jít do kostela?“ 

Chvíli jsem zvažoval tento požadavek a pak jsem odpověděl: „Jestliže slíbíš, že nebudeš 

nikoho rušit a nikdy se nestaneš viditelnou, nic bych nenamítal – jestli to Ježíš dovolí.“ To 

bylo riskantní, možná, ale věřil jsem, že Bůh by dal všechno do pořádku, a necítil jsem, že 

bych byl před ním příliš smělý. Vypadalo to, že je duch spokojen, označil nejzazší koutek jako 

místo, kde bude, a pak se zdálo, že vyšel z Gottliebin ochotně a rychle. Nikdo o tom Gottliebin 

nic neřekl, i když ke svému zděšení později uviděla tu ženu na určeném místě v kostele. Na 

rozdíl od ní si však nikdo ničeho nevšiml a duch brzy zmizel nadobro. 

Následovaly boje s jinými duchy, kteří také vyhlašovali lásku k Bohu, ale přesto byli vázáni 

k ďáblu skrze modlářství a čarodějnictví. I oni hledali osvobození a bezpečí. Pouze 

s maximální opatrností a po poradě s Pánem jsem souhlasil s jejich požadavky. Moje 

standardní odpověď zněla: „Pokud to Ježíš dovolí.“ 

Brzy se ukázalo, že v tom všem bylo opravdu božské vedení, protože ne všichni dostali, co 

žádali. Někteří museli odejít a spoléhat jen na Boží milost. Nepřeji si to vysvětlovat dál, jen 

řeknu, že to vždycky přineslo úlevu Gottliebin. Nicméně jeden zajímavý případ nemohu 

nezmínit. Jednomu z duchů, který požádal, abychom ho nechali v kostele, jsem odpověděl 

jako obvykle: „Když to Ježíš dovolí.“ Po chvíli propukl v zoufalý pláč a řekl: „Bůh je ochránce 

vdov a sirotků!“ a prohlásil, že nedostal dovoleno vstoupit do kostela. 

Odpověděl jsem: „Vidíš, je to Pán, kdo ukazuje cestu; co říkám, není důležité. Půjdeš, kam 

Pán přikáže jít.“ 

Pokračoval: „Mohu jít do vašeho domu?“ 

Byl jsem opět polekaný touto žádostí, myslel na svou ženou a děti, a nebyl jsem nakloněný na 

to přistoupit. Pak mě napadlo, že by to mohla být zkouška, jestli jsem opravdu připraven na 

jakoukoli oběť, a tak jsem řekl: „Pokud nebudeš nikoho rušit a jestli to Ježíš dovolí, bylo by 

to v pořádku.“ Na to hlas zvolal zevnitř Gottliebin: „Pod žádnou střechu! Bůh je ochránce 

vdov a sirotků!“ Ještě jednou se zdálo, že se duch rozplakal, a zeptal se, jestli by mohl alespoň 

jít do mé zahrady. Této žádosti bylo vyhověno. Zdá se, že démon byl vinen, že připravil sirotky 

o domov. 

 

Blumhardtovy zkušenosti jsou v rozporu s předpokladem, že po smrti se okamžitě stáváme buď věčně 

požehnaní, nebo věčně zatracení a že existují pouze dvě místa pro mrtvé: nebe nebo peklo. Přesto 

odmítl myšlenku očistce – fáze posmrtného života, kdy jsou duše očišťované trápením – a vyvrátil 

obvinění, že se pokusil obracet duchy: 

 

Pro mě to nikdy nebyla otázka obrácení, ale spíše osvobození duší jinak věřících osob. Tito 

lidé se zapojili do magických praktik, které za svého života nerozeznali jako hříchy. Z tohoto 

důvodu zůstali pod ďáblovou kontrolou, aniž by to věděli. I když byli v hříchu, nezamýšleli 

se odvrátit od Boha, proto nepotřebovali obrácení, ale pouze osvobození. Ale mohli najít 

takové osvobození, jen pokud někde na zemi byla v pevné víře v krev Ježíše Krista vedena 

bitva proti síle magie. 

 



V tomto ohledu byla pro Blumhardta nanejvýš důležitá pasáž Pavlova dopisu Římanům: 

 

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo 

vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že 

i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí 

Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen 

to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, 

očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. (Řím. 8: 19–23) 

 

Je-li tolik odpuštění vyhrazeno pro poslední soud, nemohla by se touha stvořeného vesmíru vztahovat 

k tomuto? Zatím si lidé dovolili vyloučit ze stvoření všechny, kteří umírají nevykoupeni. Jak 

Blumhardt jednou poznamenal: 

 

Nikdo nemyslí na mrtvé, a přesto jsou jich miliardy. Jejich vina často není příliš velká, pokud 

vezmeme v úvahu, že většina z nich jsou pohané a nejsou zodpovědní kvůli jejich neznalosti. 

Viděno v tomto světle, výrok, že svět je v otroctví zla, nabývá mnohem hlubšího významu. 

Myšlenka apoštola, že celý vesmír padl za oběť moci lži a smrti, je stejně zdrcující, jako jiná 

myšlenka je povznášející: že skrze Kristovo konečné vítězství stvoření bude osvobozeno z 

tohoto otroctví. 

 

Během svého boje Blumhardt začal vidět důležitost Ježíšova zaslíbení: „Ať požádáte o cokoliv 

v mém jménu, já to učiním.“ Začalo mu být jasné, že Boží příchod nemůžeme jen pasivně očekávat, 

ale musí být připraven skrze vítězství víry vybojované církví: 

 

Stěží můžu uvěřit, že se Pán prostě jen objeví jednoho krásného dne a zabije ďábla, aniž by v 

tom věřící byli hluboce zúčastněni. Pak, když tyto události hrozily pokračovat donekonečna, 

sebral jsem všechnu svou vnitřní sílu a prosil Boha, aby On, který je mocen učinit všechno z 

ničeho, nyní srazil tyto věci do nicoty a zcela zrušil ďáblův podvod. Tímto způsobem jsem 

bojoval několik dní a Pán – který slíbil „Ať požádáte o cokoliv v mém jménu, já to učiním.“– 

dodržel slovo! 

 

Samozřejmě, že většina lidí má zcela jiný postoj, pokud jde o království tmy a jeho vliv na lidstvo. 

Obecně platí, že lidé si dávají pozor, aby neříkali, co si o tom myslí. Dokonce se domnívají, že první 

povinností osvícené mysli je popírat existenci Satanovy říše. Když jsou konfrontováni jinak 

nevysvětlitelnými skutečnostmi, dávají přednost vypnout soustrojí svého intelektu. Je pravda, že 

může být lepší odmítnout takové jevy, jakých byl Blumhardt svědkem u Gottliebin, než se oddávat 

nepatřičné zvědavosti a zkoumání. Ve skutečnosti jeho nechuť zvídavě se do něčeho plést mu dala 

objektivitu a rozhodnost, kterou potřeboval k boji takových démonických rozměrů. 

Několikrát během Blumhardtova boje nastala přestávka, ale po těchto obdobích síly temnoty napadly 

Gottliebin s obnovenou prudkostí, jako by se rozhodly ji zabít. Při jedné příležitosti, poté, co se 

strašně zranila a rány se zahojily, náhle praskly a otevřely se znovu. Přítel spěchal k Blumhardtovi se 

zprávou, že každá minuta zpoždění by byla nebezpečná. 

Blumhardt vzpomínal: 

 

Na to jsem padl na kolena v mém pokoji a ve své nouzi jsem mluvil odvážná slova. Tentokrát 

– moje víra natolik silná – jsem se rozhodl nedělat ďáblu čest, že půjdu do domu Gottliebin. 

Raději jsem poslal zprávu po příteli Gottliebin, že ji žádám, aby vstala a přišla ke mně, a měl 

jsem víru, že bude mít sílu to udělat. Netrvalo dlouho a byla tady, stoupala po schodech. Nikdo 

nemůže vědět, jak jsem se přitom cítil. 

 

Kolem Vánoc 1843, od 24. do 28. prosince, boj nakonec přišel k vrcholnému a rozhodnému závěru. 

Podle Blumhardtových vlastní slov: 



 

Zdálo se, jako by všechny zlé síly, které se objevily předtím, se spojily pro kombinovaný útok. 

Nejvíce znepokojující bylo to, že nyní toto zlověstné dílo zasáhlo bratra Gottliebin Hanse a 

její sestru Katharinu, takže jsem musel bojovat nejzoufalejší bitvu pro všechny tři najednou. 

Nemohu dál popsat přesné pořadí událostí; tolik věcí se stalo, že si nemůžu na všechny 

vzpomenout, ale byly to dny, které nikdy nechci znovu zažít. Přišel čas, kdy jsem prostě musel 

riskovat všechno; byla to otázka vítězství nebo smrti. Stejně velká jako moje vlastní úsilí byla 

citelná a hmatatelná božská ochrana. Necítil jsem se ani trochu unavený nebo opotřebovaný, 

a to i po čtyřiceti hodinách, kdy jsem byl ve střehu, postil jsem se a modlil. 

Bratr Gottliebin první získal svobodu od zjevné posedlosti – natolik, že mě mohl pomoci při 

tom, co následovalo. Tentokrát hlavní nápor útoku nebyl zaměřen na Gottliebin, která se zdála 

být zcela v klidu, ale na její sestru Katharinu, která do té doby nebyla zasažena vůbec. 

Katharina teď začala řádit tak divoce, že stálo velké úsilí ji zvládnout. Vyhrožovala, že mě 

roztrhá na tisíc kousků, a já jsem neriskoval se k ní přiblížit. Opakovaně se pokoušela zranit 

se a lstivě hledala příležitost, jak zranit ty, kteří ji drželi. Současně pořád blábolila 

a vykřikovala tak příšerně, jako by tisíce zlomyslných jazyků mluvilo najednou. 

Je pozoruhodné, že Katharina zůstala plně při vědomí a dalo se s ní mluvit. Když byla 

napomenutá, řekla, že nedokáže ovládnout svou řeč a chování, a požádala nás, abychom ji 

pevně drželi a zabránili jí udělat něco hrozného. Později si také na všechno podrobně 

vzpomínala, což ji sklíčilo tak těžce, že jsem musel strávit dny, abych jí radil a povzbuzoval 

ji. Postupně, po dlouhých modlitbách, tyto vzpomínky vybledly. 

Démon uvnitř Kathariny nevystupoval jako duch zesnulého člověka, ale jako významný 

Satanův anděl. Tvrdil, že kdyby byl nucen sestoupit do propasti, zasadí to Satanovi osudnou 

ránu, ale také způsobí, že Katharina vykrvácí. Najednou o půlnoci z hrdla Kathariny vyšla 

řada zoufalých zavytí, která trvala asi čtvrt hodiny. Výkřiky byly příšerně silné, tak hlasité, že 

je slyšela polovina obyvatel obce. Zároveň se Katharina začala třást tak prudce, že se zdálo, 

že její končetiny odletí. Démonický hlas vyjadřoval strach a beznaděj, smíšenou s hroznou 

povýšeností a vzpurností. Požadoval, aby Bůh dal znamení, aby mohl jít do pekla alespoň s 

nějakou ctí, místo aby byl nucen odejít jako obyčejný hříšník. 

Potom ve dvě hodiny ráno se Katharina prohnula horní částí těla dozadu přes židli a údajný 

Satanův anděl hlasem, jaký nemohlo vytvořit žádné lidské hrdlo, zařval slova: „Ježíš je vítěz! 

Ježíš je vítěz!“ Všichni ve vesnici, kdo slyšeli tato slova, chápali jejich význam, a ve mnohých 

zanechala nesmazatelný dojem. Nyní se zdálo, že síla a moc démona ubývá s každou minutou. 

Byl stále tišší, hýbal se méně a méně, až nakonec opustil Katharinu docela nepostřehnutelně 

– stejně jako světlo života zhasne v umírajícím člověku – okolo osmé hodiny ráno. 

V této chvíli dva roky trvající boj dospěl ke konci. Ve skutečnosti zůstalo něco na práci 

i později, ale to bylo jako odklízet trosky zřícené budovy. Například Hans byl cílem několika 

dalších útoků, ale těch si sotva všiml někdo jiný. Katharina měla občas křeče, ale brzy se také 

úplně zotavila. Další incidenty byly nevýznamné a bez povšimnutí ostatních. 

Co se týče Gottliebin, zakusila několik obnovených pokusů ze strany temné síly během 

následujících měsíců, ale tyto útoky byly odsouzeny k neúspěchu a nevyžádaly si příliš mé 

pozornosti. Nakonec dosáhla úplného zdraví. Všechna její dřívější onemocnění, známá jejím 

lékařům, zcela zmizela – zvednuté rameno, krátká noha, žaludeční potíže a další. Na dlouhou 

dobu její zdraví zůstalo pevné po všech stránkách, což je zázrak Boží. 

Povaha Gottliebin se také se zlepšila tím nejvíc potěšitelným způsobem; její pokora, její 

upřímné a citlivé vyjadřování, spojené s rozhodností a skromností, pomáhaly mnoha dalším. 

Neznám žádnou jinou ženu, která dokáže zvládnout děti s takovým porozuměním, láskou 

a trpělivostí. Často jsem jí svěřil své vlastní děti. V průběhu uplynulého roku se učila řemesla; 

teď začínám mateřskou školku a nebyl jsem schopen najít nikoho tak vhodného jako ona, aby 

ji vedl. 

 

V roce 1850 Blumhardt komentoval další život a práci Gottliebin: 



 

Od té doby, co se stala součástí mé domácnosti, Gottliebin byla pro moji manželku nejvíce 

věrná a rozumná podpora při řízení domácnosti a výchově dětí. Jiní mohou dosvědčit její 

věrnost v této roli a její vliv na ty, kteří procházejí domem. Každý, kdo ji zná, mluví o ní 

s respektem a uznáním. Stala se pro mě téměř nepostradatelnou, a to zejména při léčbě 

duševně nemocných lidí, kteří obvykle získají takovou důvěru k ní, že to ušetří mnoho mého 

času. Není u nás zaměstnána jako domácí sluha, protože její vděčnost jí nedovolí přijmout 

peníze za její práci. Spíše se sama považuje za člena rodiny, stejně jako její sestra Katharina 

a bratr Hans. 

 

Hans se stal údržbářem na Blumhardtově faře a byl stejně zkušený ve štípání dříví, jako při jednání s 

duševně nemocnými osobami, pro které měl také zvláštní talent. Blumhardt ho laskavě nazýval svým 

majordomem. 

Tak boj, který nějaký čas hrozil, že bude rozrůstat do stále bizarnějších rozměrů, skončil dobře. 

Jedním z důsledků konfliktu bylo, že se Blumhardt stával stále izolovanější. Všichni přátelé ho 

opustili a dokonce se zdálo, že i jeho důvěrník, Barth, mu už nerozumí, jak naznačuje následující 

Blumhardtův dopis. Napsal ho Barthovi dne 2. ledna 1844 a neměli bychom si ho nesprávně vykládat 

jako důkaz zhoršujících se vztahů mezi oběma muži. Jistě, Blumhardt si stěžuje, že Barth byl 

povýšený, ale jejich vztah se vždy vyznačoval poctivostí a přímočarým vyjadřováním a zůstali 

celoživotními přáteli: 

 

Chtěl jsi mi poroučet, ale kdybych tě následoval, jistě bych ničeho nedosáhnul. Měl bys vědět, 

že ten, kdo se otočí zády k soupeři, je ztracen. Ty sám jsi řekl, že cílem nepřítele bylo mě 

zničit. To je pravda, ale kvůli Kristu tě žádám, abys mi řekl otevřeně: není na světe žádná jiná 

síla, než ta ďáblova? Chceš tím naznačit, že jsem s ním měl zacházet v rukavičkách jako jeho 

uctívač, nechat ho dělat, co se mu zlíbí, jen abych mu zabránil na mě zaútočit? Otevři oči, můj 

drahý bratře, a řekni mi: Neusiluje ďábel o zkázu každého? A nemyslíš, že bych byl ve větším 

nebezpečí, že budu zničený, kdybych se stáhl do hlemýždí ulity, namísto abych se čelně střetl 

s ďáblem skrze Boží slovo? Ó bratře, zdá se, že nechápeš tu nevyslovitelnou tíseň, která tíží 

ubohé lidstvo! 

Neznáš, nebo si nepřipouštíš plný, hrozný rozsah magických praktik a spojenectví s ďáblem 

v křesťanstvu a v celém světě. Ale dosáhnout toho poznání, být si tím jistý, a pak couvat – 

proč, to bych pak byl horší než ďábel! No, vím, že jsem se toho odvážil. Chtěl jsem zjistit, 

jestli Ježíš může zlomit ďáblu vaz. Cítil jsem se do toho vedený, jak víš. Chtěl jsem vidět, kdo 

se unaví a hodí ručník do ringu první – ďábel nebo já. Odvážil jsem se toho, bojoval jsem. Byl 

jsem vedený Božím slovem den za dnem, po celý rok a půl, můj křik k Bohu nemohl zůstat 

bez odpovědi. Že mám pravdu v této víře, se jistě potvrdí v ten velký den, kdy Ježíš, který byl 

ke mně milostiv, mě obhájí. 

Ve skutečnosti on už mě obhájil. Měli byste vidět, jak jsem šťastný po každém zápasu – jako 

dítě – a jak plný vděčnosti. A jak jsem se naučil modlit, takže je mnoho věcí, kde stačí, abych 

jen poprosil Spasitele, a přijmu je. Je to patrné zejména ve vztahu k dětem a má drahá žena 

Doris kvůli tomu prostě přetéká radostí. Jeden povzdech k němu vzhůru „Pane, dej mi sílu!“ 

stačí, abych byl obnoven. Dokonce i po nejtěžších celonočních bojích jsem si jist, že nikdo 

nemůže říct podle mé tváře, čím jsem prošel. Zeptejte se někoho, jestli by si myslel, že jsem 

opotřebovaný nebo zeslabený, když jsem tento týden stál patnáctkrát před svým 

shromážděním a byl beze spánku čtyřicet hodin v kuse. 

 

Po přečtení Blumhardtova názorného popisu jeho boje proti království temnoty je dobré mít na paměti 

jeho varování, že můžeme vydržet tuto tmu jen do té míry, v jaké zažíváme světlo Ježíše, Vykupitele. 

Pravda, vědomí Ježíšovy přítomnosti během boje v Möttlingenu bylo často zastíněno mnohem 

dramatičtějšími projevy zlých sil. Je však jasné, jaké síly byly vítězné. V každém případě, ta 

nejneuvěřitelnější a nejdramatičtější kapitola příběhu měla teprve přijít. 



 

 

II. PROBUZENÍ 

 

Blumhardtův boj skončil 28. prosince 1843, ale s uzavřením této kapitoly došlo k otevření nové, 

dokonce ještě významnější: šířilo se hnutí pokání a obnovy, které změnilo stovky životů a daleko 

přesáhlo hranice města. 

Blumhardtův boj za duši Gottliebin měl kvůli své syrovosti a dramatičnosti tendenci zaujmout jeho 

současníky více než probuzení, které následovalo. To Blumhardta bolelo. Když ho starý přítel prosil 

o kopii zprávy o nemoci Gottliebin Dittusové, dal mu ji až po určitém váhání a připomenul: „Ale víte, 

toto není Möttlingen!“ Pro Blumhardta význam Möttlingenu spočíval ve změně, kterou prožili po 

boji, nikoli v proslulosti získané kvůli samotnému boji. 

Blumhardtův boj vyvolal v jeho shromáždění náladu vystřízlivění, ale jeho dopad byl největší na něj 

samého, jeho rodinu a jeho dva nejbližší stoupence, starostu Kraushaara a Mose Stangera. Pro ně, 

stejně jako pro Gottliebin, to byla doba soudu a pokání. Z Bible k nim stále přicházely další vhledy a 

přinášely nové uvědomění, které bylo pronikavé a trestající. „Byli jsme kartáčováni železným 

hřebenem,“ řekl jeden z nich. 

Již před bojem, v roce 1841, se projevila první předzvěst probuzení – ve třídě, kterou Blumhardt 

biřmoval. Popsal jednu pozoruhodnou událost: 

 

Sedělo kolem mě asi tak dvacet žáků a všiml jsem si, že jeden z chlapců – potížista, kterého 

někteří odepisovali jako ztracený případ – pláče. Slzy mu stékaly po tváři. Nevěděl jsem, co 

to způsobilo, takže jsem ho nechal zůstat po hodině a zeptal jsem se: „Co je s tebou? Proč 

pláčeš?“ Důvěřivě mi řekl, že slyšel hlas, který mu šeptal do ucha: „Tvé hříchy jsou 

odpuštěny.“ Nikdy bych nečekal něco takového a nemohou si vzpomenout na žádnou 

podobnou událost. Od té doby byl tento chlapec úplně jiný člověk. 

 

Poté, na Velký pátek 1842, těsně před začátkem boje, Blumhardt vnímal další průlom. V té době byla 

docházka do kostela v Möttlingenu slušná, a to i u notoricky nezávislé farní pobočky Haugstett. Ale 

v kostele všichni spali. 

Blumhardt měl sklon být shovívavý k lidem, kteří nemohli udržet své oči otevřené, zatímco on kázal. 

Pokud byla na vině tvrdá práce, nespavost nebo nemoc, asi by řekl: „Tak si trochu zdřímni! To ti 

udělá dobře a pak můžeš být pozornější.“ Ale také řekl: „Někteří z nich spí prostě proto, že jsou 

spokojeni s tím, kým jsou. Myslí si, že vědí všechno, a když slyší něco nového, jenom jim to vadí. 

Nejsou připraveni na nový příval života. A co můžete říct v takových případech? Jenom je nechat 

spát.“ 

Ale tento Velký pátek, když seděl v sakristii před začátkem služby, Blumhardt nemohl snést 

pomyšlení, že bude sledovat svůj sbor, jak v takový svatý den dřímá. Byl zoufalý, křičel k Bohu 

z hloubi svého srdce a cítil, že byl slyšen. Pak upevněný vyšel ven, upustil od připraveného kázání 

a kázal místo toho na Jana 19: 26–27: „Ženo, hle, váš syn ... Hle, tvá matka!“ Podle těch, kteří tam 

byli přítomni, Blumhardt mluvil tak vášnivě o Spasitelově lásce ke svým vlastním, že svěšené hlavy 

se jedna podruhé překvapeně zvedaly; lidé začali naslouchat, byli uchváceni a poslouchali dál. 

Ospalost byla pryč a nikdy se nevrátila. 

Skutečné probuzení však začalo kolem Vánoc 1843, tou poslední rozhodující nocí boje, když tolik 

lidí slyšelo křik „Ježíš je vítěz!“ Následujícího rána jiní z celého údolí hlásili, že ve stejnou hodinu 

slyšeli žalostný křik „Do propasti! Do propasti!“ Všichni byli znepokojeni. Blumhardt to popsal: 

„V obci o tom moc nemluvili, ale úžas a roztřesení byly zřejmé. Jeden po druhém lidé přicházeli ke 

mně a vyznávali své hříchy.“ Opět to bylo mezi členy jeho biřmovací třídy, kde si poprvé povšiml, že 

nastal nový pohyb. Dostal dopisy od několika z nich, ve kterých tajně vyznávali své hříchy. V jeho 

třídách byla změna hmatatelná. Aniž by jim říkal, někteří z chlapců se dokonce začali setkávat ve 

svých domovech, aby se modlili. 

Když začal rok 1844, hnutí se začalo šířit mezi dospělými členy farnosti. Na Silvestra se mladý muž 



z Möttlingenu, známý svým hýřením a temperamentem, objevil ve vstupu do fary. Podle 

Blumhardtova názoru měl „špatnou pověst a povahu tak pokřivenou, že jsem se vyhýbal s ním mluvit 

ze strachu, že by mi lhal.“ Právě tento muž stál se zahanbenou tváří u dveří a zeptal se Hanse, jestli 

může vidět pastora. 

„Proč chceš vidět pastora?“ zeptal se skeptický Hans. 

„Ach Hansi,“ odpověděl, „jsem zoufalý! Včera v noci jsem byl v pekle. Bylo mi tam řečeno, že jediný 

způsob, jak se dostat zase ven, je vidět pastora.“ 

Hans ho vzal nahoru do Blumhardtovy pracovny. Blumhardt mu nabídl židli, ale on řekl: „Ne, pastore, 

já patřím na lavici hříšníka.“ Hans si uvědomil, že tento muž se opravdově trápí, a opustil místnost. 

Blumhardt vzpomínal: 

 

Byl bledý a třesoucí se a vůbec ne ve své kůži. Zeptal se mě: „Pastore, myslíš, že můžu stále 

najít odpuštění a spásu?“ Tvrdil, že nebyl schopen spát celý týden. Řekl, že pokud se mu 

nepodaří zbavit se břemena ze své hrudi, tak ho to zabije. Zůstal jsem poněkud zdrženlivý 

a řekl mu rovnou, že dokud se nevyzná ze svých jednotlivých hříchů, nebudu moci věřit v jeho 

upřímnost. Ale nemohl jsem se přimět, abych nechal tak rozrušeného muže odejít bez 

modlitby. Udělal jsem něco, co jsem nikdy předtím neudělal, položil jsem na něho ruce a řekl 

několik slov požehnání, které ho viditelně utěšily. 

 

O dva dny později se muž vrátil. Blumhardt napsal Barthovi: „Včera se ubohý hříšník vrátil, vypadal 

tak zlomený a zoufalý, když stál ve dveřích, že pohled na něj rozplakal jednu z našich služebných.“ 

Tentokrát zamýšlel vyznat své hříchy, ale stále se k tomu nemohl přimět. Na své třetí návštěvě 

nakonec prohlásil: „Teď se jdu vyznat.“ A udělal to. 

 

Přiznal své hříchy, s pozoruhodnou poctivostí, a to mi dalo první skutečný vhled do mnoha 

zel, které bujely mezi našimi lidmi. Stále se velmi trápil a moje utěšování nemělo dlouhý 

účinek. Řekl, že aby dostal úplný pokoj, mám vyslovit odpuštění v autoritě mého úřadu; chtěl 

mít své hříchy odpuštěny oficiálně. Neviděl jsem žádný důvod, proč nesplnit jeho požadavek, 

proto jsem položil ruce na jeho hlavu a prohlásil, že jeho hříchy jsou odpuštěny. Když vstal z 

kolen, jeho tvář zářila vděčností. 

 

Toto byl druhý zlom v Blumhardtově životě. Ten první – odpověď na jeho křik: „Pane Ježíši, pomoz!“ 

– ho zavedl do ponurých konfliktů a jen skrze ně k památnému vítězství. Tentokrát mu odměna spadla 

do klína nečekaně. Blumhardt později napsal o tomto důležitém momentu: 

 

Nikdy nezapomenu na dojem, které rozhřešení vyvolalo v tom muži i ve mně. Nevýslovná 

radost mu zářila z tváře. Cítil jsem se vtažen do zcela nové oblasti, ve které pracovaly svaté 

duchovní síly. Nemohl jsem to ještě pochopit, ani jsem se o to nesnažil, ale nadále jsem jednal 

stále stejným jednoduchým a opatrným způsobem, když přicházeli další. 

 

Když návštěvník opouštěl faru, vesele řekl Hansovi: „Teď se musím se vrátit a mluvit se svými přáteli. 

Poslouchali moje sprosté vtipy, teď si můžou poslechnout, až jim řeknu, jak můžou najít záchranu.“ 

A dodržel slovo. Nazítří byl zpátky na faře a přivedl jiného muže, stejně zkroušeného, jako byl on 

sám. Stejný postup, stejný výsledek. Brzy přišel další, a další. 

O několik týdnů později Blumhardt hlásil, že příliv lidí, kteří se mu chtějí vyzpovídat, ho udržuje 

neustále zaneprázdněného „od sedmi hodin ráno do jedenácti hodin v noci. Někteří, které bych nikdy 

neočekával, seděli v obývacím pokoji celé hodiny, tiší a uzavření, a čekali, až na ně přijde řada.“ 

Dne 27. ledna Blumhardt napsal Barthovi: 

 

Lidé stále přicházejí až do osmi hodin večer. Už šestnáct lidí mi učinilo vyznání. S deseti 

z nich jsem pro tuto chvíli skončil a přitom jsem zpravidla zdrženlivý s nabídkou rozhřešení. 

Každý musí přijít alespoň třikrát a několik, kteří nenašli pokoj, protože stále něco ukrývali, 



přišli šestkrát nebo osmkrát. Další věc: Jeden z městských opilců se nedotkl pití od minulého 

pondělí. Slyšel jsem to od něho a od jeho manželky včera ráno. 

 

O tři dny později napsal znovu: 

 

Včera od osmi ráno do jedenácti v noci tady byl jeden návštěvník za druhým, celkem třicet 

pět, všichni trpí vážnými výčitkami svědomí a hledají klid. Někteří plakali tak hořce ve své 

nouzi, že jsem jim udělil rozhřešení už napoprvé, protože se zdálo, že jim puká srdce. Celkem 

dvacet čtyři lidí našlo pokoj. Tito nově probuzení muži a ženy se setkávají každý večer v 

různých domech. 

 

Do začátku února Blumhardt oznámil, že celkový počet návštěvníků, kteří k němu přišli učinit 

vyznání, dosáhl šedesáti sedmi. Blumhardtovo chování k jeho návštěvníkům bylo jemné, spíš 

pasivnější než nátlakové, ale trval na pravdě a odmítal všechny výmluvy. 

 

Když jsem se zeptal pár lidí, co způsobilo, že přišli, říkali, že sledovali ostatní, jak se stali 

šťastnými, a chtěli to také. Jistě, těmto lidem stále mnoho chybí, ale kdo přijde jednou, je 

nevyhnutelně přitahován dál. Jak se všechno mění! V každém domě se lidé shromažďují 

a obracejí k Bohu. Kéž mi pomůže spojit opatrnost a moudrost s trpělivostí a láskou. 

 

Hnutí zasáhlo stejně tak Haugstett. Někteří, kteří je zprvu zesměšňovali nebo nadávali svým 

manželkám, že se přidávají, o týden později zjistili, že sami prolévají slzy lítosti kvůli svému 

nepřátelskému postoji, a vyznávali, že od té doby nenašli žádný odpočinek, ani klid. 

Trvalo nějakou dobu, než se projevili účastníci modlitebního shromáždění – skuteční pietisté. 

Jednoho večera na dvoře fary jeden z jejich vůdců přišel k Hansovi a řekl: „Víš, to, co pastor 

Blumhardt teď dělá, je opravdu katolická věc!“ 

„Myslíš?“ odpověděl Hans. „On nežádá lidi, aby se zpovídali. Ale když přijdou ti, kteří hledají pokoj, 

slouží jim, protože každý pastor by měl. Už jsi našel odpuštění svých hříchů?“ 

„Ano.“ 

„Dobře, tak nech ostatní, ať ho najdou taky.“ 

O několik dní později se muž vrátil. Nejprve se omluvil Hansovi za svoji kritiku, která, jak řekl, mu 

od té doby tížila svědomí. Poté, stejně jako ostatní, odešel navštívit Blumhardta a když se vrátil, už 

to nebyl samospravedlivý svatý, ale zkroušený hříšník. 

Další člen modlitebního shromáždění, člověk velmi vážený pro jeho zbožný, čestný charakter, 

navštívil faru. Setkal se s Blumhardtem na schodech a řekl: „Pastore Blumhardte, myslel jsem si, že 

když skoro všichni ostatní přišli za vámi, já ...“ 

„Je něco, co vás také trápí?“ přerušil ho Blumhardt. 

„No, ne tak docela,“ odpověděl muž. 

„Samozřejmě, že ne. Jste ten milý, dobrý pan A.,“ řekl Blumhardt srdečně, potřásl mu rukou, omluvil 

se a rozloučili se. Druhý den časně ráno pan A. čekal, aby mohl mluvit s Blumhardtem. Měl strašnou 

noc, ve které si uvědomil všechny své hříchy, a teď se vrátil ne jako dobrý a slušný pan A., ale jako 

jeden z mnoha hříšníků. Později Blumhardt poznamenal: „Myslel jsem si, že přijde. Modlil jsem se 

za něho po celou dobu.“ 

Blumhardtovi práce stále přibývalo. V dopise 10. února napsal: 

 

Každý den mám u sebe lidi až do půl dvanácté v noci. Druhý den ráno v šest už někdo čeká, 

a tak to jde bez přestávky po celý den. Mohu jen stěží myslet na něco jiného. Včera jsem se 

omluvil z dětské služby kvůli své práci pro měsíční noviny. Následkem toho můžu očekávat 

ještě víc návštěvníků dnes … Co s tím vším mám dělat? Překročilo to hranici všeho, co si lze 

představit. Do této chvíle přišlo 156 lidí, prolévali slzy pokání, když ne napoprvé, tak při 

druhém nebo třetím setkání. Jak to zvládnu, je mi záhadou. Kdybys jen věděl, o kolika hříších 

slyším, ze kterých mi často mrazí hrůzou, byl bys schopen pochopit obtíže mého postavení ... 



Jednotlivá shromáždění se stávají tak přecpaná, že brzy budu muset udělat nějaké 

přeuspořádání. 

 

O týden později se počet kajícníků vzrostl na 222. Barth na to vzpomíná v dopise, který napsal někdy 

v té době svému známému: 

 

Nedávno jsem byl v Möttlingenu a setkal se s několika z těch nově probuzených; bylo mi 

potěšením je vidět. Je pravda, že mezi nimi jsou někteří, kteří byli již dlouhou dobu členové 

modlitebního shromáždění, ale ani oni nebyli cílevědomí. Nyní je znovu uchvátil nový život. 

V mých očích je to celé zázrak. 

 

Později Barth napsal znovu: 

 

Po celá léta rozséváme semeno – víme, že to je dobré semeno, a že obchodník se semeny nás 

nepodvedl – ale nic se nestalo, lidé zůstali stejní. Stále není nic opravdu ztracené; prostě to 

trvá dlouhou dobu, než některé věci vyklíčí. Möttlingen je dokonalým příkladem. Machtolf 

kázal vroucně po třicet sedm let, po něm Gross kázal čtrnáct let. Pokračoval jsem v obdělávání 

té stejné staré půdy dalších čtrnáct let a doufal jsem alespoň v malou sklizeň po setbě mých 

předchůdců. Ale nebylo mi to dopřáno, ani jsem si to nezasloužil. 

Pak můj nástupce Blumhardt převzal kazatelnu. Prvních pět let se zdálo, že se věci jen 

zhoršují. Morální standard klesal a duchovní život farnosti slábnul. Ale teď začal hořet oheň 

a stále se šíří. Jeden člověk za druhým vyhledávají kněze. Nejtěžší a nejdivočejší přišli, 

sklíčeně plakali, ale pak, po vyznání svých hříchů, jsou plní pokoje odpuštění. Strašné tajné 

hříchy vyšly na světlo – hříchy, které byly pravděpodobně rozšířené. Do této chvíle přišlo více 

než 350 lidí, od osmdesátiletých až po školáky, a požár se dokonce rozšířil do pobočky farnosti 

v Haugstettu, která se donedávna jevila naprosto nepřístupná. Přišlo odtud více než dvacet 

lidí. 

Lidé neustále mluví o poznatcích, které dostali od Machtolfa, Grosse a mě, které se dlouho 

snažili potlačit, ale podle kterých se nyní snaží jednat. Zejména význam našich biřmovacích 

tříd se stal zřejmý, protože téměř všichni přiznávají, že probudily jejich svědomí.  

 

Jak se týdny měnily v měsíce, probuzení pokračovalo dál a Blumhardt nadále svého přítele 

informoval. Začátkem března napsal: 

 

Představ si! Včera jsem slyšel, že všech dvacet čtyři členů mé biřmovací třídy se v poslední 

době ze svého vlastního rozhodnutí denně setkávají. Zpívají, čtou z bible, modlí se na kolenou, 

každý přijde na řadu. Jeden nejvíce zapálený vede setkání a ptá se ostatních, co četli. Vše je 

děláno takovým dětským a nevinným způsobem, až to v člověku vyvolává hluboké dojetí.  

 

Ale i když byl Blumhardt vděčný za takové hnutí srdce, nebyl ten, kdo jen sedí vzadu a raduje se. 

Naopak, cítil, že to, co prožívá, je jen předzvěstí většího božského plánu, a toužil, aby i ostatní se ho 

mohli zúčastnit. „Toužím po dalším vylití Ducha svatého, dalších Letnicích. To musí přijít, pokud se 

věci v křesťanství mají změnit, protože to prostě nemůže pokračovat v takovém katastrofálním stavu. 

Dary a moc starokřesťanské doby – ach, jak toužím po jejich návratu! A věřím, že Spasitel jen čeká 

na nás, až o ně požádáme.“ 

To se stalo heslem jeho života: Doufat a modlit se za nové vylití Ducha svatého! Blumhardt nikdy 

nepochyboval, že tento duch stále pracuje v církvi, ale kladl si otázku nad tím, když jednotliví 

křesťané tvrdí, že ho vlastní: 

 

Je skutečně pravda, že máme Božího ducha? Duch svatý by měl být jeden, ale přesto kolik 

tisíc duchů, všichni se pyšnící, že jsou duchem pravdy, vládne křesťanstvu! Kdo tedy má 

Ducha svatého? Církve? Ale který z nesčetných odstínů mezi nimi, všechny na kordy jeden 



s druhým? Nemohu pochopit, jak někdo může tvrdit, že Duch svatý je přítomen, aniž by byl 

schopen říci, kde je. 

Hodně je známo o duchu sváru a přesvědčení o své pravdě – kdy si jeden myslí, že on má 

ducha pravdy a ostatní ho nemají. Ale kde je ten Utěšitel, osobní zástupce Boha a Krista, který 

zůstává s těmi, kdo mají Krista ... Když se podívám na to, co máme, nemohu nepovzdechnout: 

„Ó, Pane Ježíši, je toto ten slíbený duch, pro kterého jsi visel na kříži?“ Kde je ten duch, který 

proniká národem za národem stejně rychle jako za dob apoštolů a umístí je k nohám 

Ježíšovým? A když otevřeme naše ústa, abychom hlásali evangelium, kde je duch, který otřásá 

lidmi tak hluboce, že volají: „Co mám dělat, abych byl spasen?“ 

Duch svatý musí být hmatatelný, dokonce viditelný, jako přicházející osobně od Boha. Je 

třeba vyhnat síly temnoty od lidstva, zvednout zmrzačenou lidskou rasu k něčemu lepšímu, 

a zkrotit všechno zlo, i v těch nejvíce zkažených lidech. To je, jak Duch svatý jednou sám 

sebe ukázal, i když to nevypadá, že by se tak projevoval teď. Pokud lidé chtějí zavřít oči 

a myslet si, že Duch svatý je tady, musíme je nechat mluvit. Ale měli by mi laskavě dovolit, 

abych smýšlel jinak. 

 

Když si představíme dlouhé dny, které Blumhardt strávil ve své studovně, a kolik z toho, co tam 

slyšel, zasahovalo jeho srdce a vyžadovalo duchovní rozlišování, uvědomíme si, že jeho radost byla 

často smíšena s mučivým sebezpytováním a napětím. Napsal Barthovi: 

 

Dokud nezavřu dveře, nemám ani chvilku pro sebe. A dokonce jsem ani nebyl schopen zavřít, 

protože lidé jsou často tak trápení, že nemohou čekat. Včera jednoho muže poslali dovnitř 

dlouho předtím, než na něho přišla řada. Ostatní návštěvníci mu řekli: „Ty jsi zraněný nejvíc, 

měl bys jít první.“ Včera jsem také měl konferenci se dvaceti muži. (Bude ještě i dnes.) Trvalo 

to tři hodiny, a na konci jsme všichni jsme cítili, jak nás to přitáhlo mnohem blíže k sobě ... 

Obecně platí, že tyto konference udělaly skvělý rozvoj – v pondělí třicet jedna dospívajících 

chlapců, v úterý dvacet jedna mužů, ve středu čtyřicet šest mužů. Všichni mluvili upřímně 

a vřele. Ve čtvrtek přišlo třicet tři žen a včera padesát dalších. Všechno šlo velmi dobře.  

 

Na začátku března Blumhardt napsal: 

 

Včera ráno jsem měl osobní jednání a pracoval na měsíčních novinách, a tak jsem se dostal 

do Haugstettu trochu pozdě. Tam jsem měl modlitební setkání a biřmovací třídu, vedl 

rozhovory s jedenadvaceti dospělými, setkal se s dvaceti šesti dětmi, a dorazil domů kolem 

šesté. Zde už čekali lidé. Bylo půl dvanácté, než jsem se dostal k papíru … Potom ve dvě ráno 

zazvonil zvonek: stará žena umírala. Spěchal jsem k ní a dokázal jsem ji trochu utěšit, takže 

jsem se vrátil domů, ale sotva jsem přišel, když zazvonil zvonek znovu: dítě starosty umíralo! 

Vyrazil jsem znovu, ale dítě už bylo mrtvé, když jsem přišel. 

 

Blumhardt se radoval z toho, jak se děti z farnosti podílely na probuzení, zejména z jejich zvyku 

setkávat se k modlitbám. Ale stavěl se proti jakémukoliv předstírání zbožnosti. Když například se 

školáci sešli na modlitbu ve svém volném čase, ale pak přišli do třídy pozdě a byli kvůli tomu duchem 

nepřítomní, řekl: „Vytahal bych jim uši, kdybych byl učitel! K čemu je taková modlitba?“ Přesto byl 

Blumhardt uklidněn, že zmizelo napětí, které cítil mezi dětmi ve vesnici, a byl potěšen těmi, které 

přišly do jeho pracovny pro požehnání – a v některých případech přiznat darebnosti. 

V polovině března Blumhardt napsal Barthovi: 

 

Bylo mnoho radosti i boje zároveň, jak už to bývá. Bez ohledu na to – každý den je den 

vítězství, protože říkám: „Čím více je bojování, tím více je vítězství!“ Nejsem ten, kdo by se 

vzdával, a jsem si jistý, že všechno dobře dopadne. 

 

O Velikonocích, až na několik málo výjimek, hnutí ovládlo celý sbor, včetně Haugstettu. Během zimy 



se také rozšířilo do okolních vesnic a do určité míry i dál do Schwarzwaldu. Tak rychle, jak bylo 

prohovořeno – a vysmíváno – se dále šířilo. Přirozeně, probuzení vyvolalo v některých z posměvačů 

zvědavost, a zanedlouho přišli také. Davy z jiných farností začaly navštěvovat nedělní bohoslužby a 

dokonce i zvláštní služby, jako jsou svatby a pohřby. Jednou, když Blumhardt přijel na pohřeb jedné 

málo známé osoby, byl překvapen, když našel svůj kostel plný cizích lidí. Dne 6. dubna napsal 

Barthovi: „Hřbitov už nemůže pojmout všechny posluchače.“ 

Měl daleko k tomu, aby byl spokojený sám se sebou, že se ukazují členové jiných sborů. Blumhardt 

byl ustaraný, protože věděl, že tento příliv znamená sníženou docházku jiné farnosti. Znepokojeně 

napsal do církevního periodika: 

 

Co mám dělat? Jak mám usměrnit povodeň? To celé neobvyklé hnutí mě vede k přemýšlení. 

Protože to probíhá uvnitř církve, nemělo by být troufalé si myslet, že v tom má ruku Pán. 

Pokud je to Pán, s kým mám co do činění, spíše než se mu bránit s lidskými ohledy, měl bych 

raději vzít na sebe jakoukoliv práci, pot, starosti, strach, nedorozumění a konflikty, které by 

to mohlo přinést. 

Nevzal jsem na sebe bolesti proto, abych dělal něco zaměřeného na přitahování lidí, a nikdo 

nemůže říci, že jsem lichotil svým návštěvníkům. Ve skutečnosti znám kněze, kteří 

povzbuzovali své farníky jít do Möttlingenu. (Zda jim jejich návštěva přinesla něco dobrého, 

to nechám, ať řeknou jiní.) Ale jsem si jistý, že zanedlouho moji kolegové kněží budou mít 

kostely plnější než kdy jindy, a pak se počet lidí, kteří se zde houfují, zmenší sám od sebe.  

Soukromé návštěvy cizích lidí do mého domu jsou ještě víc zatěžující. Aby bylo jasno, 

posílám ty, které mohu, zpátky k jejich vlastním pastorům, a několik z nich mi za to 

poděkovalo. Ale někteří z mých kolegů nesdílejí mou víru ve význam soukromého vyznání, a 

to situaci velmi znepříjemňuje. Koneckonců, někteří z jejich farníků jsou tak sklíčení svým 

hříchem, že to stěží mohou dál nést. 

Radím lidem – to znamená těm, kteří nemají pastora, který by je chápavě vyslechnul – otevřít 

své srdce upřímnému a věrnému příteli, s modlitbou a v přítomnosti Boha, podle slov apoštola 

Jakuba, „vyznávejte své hříchy jeden druhému“. Pokud je jejich pokání hluboké a touží po 

úplné vnitřní obnově, mohou si být jisti odpuštěním. 

Občas návštěvník sdílí se mnou nějakou událost z jeho života, což se může jevit jako zpověď, 

ale musím rozhodně vyvrátit zvěsti, že jednám s cizími jako s členy mého vlastního sboru, 

tedy že zasahuji do oblasti autority někoho jiného. Nikdy jsem jim nenabídl rozhřešení. Ale 

nemohu to říci dost důrazně: mým váženým kolegovům by nesmírně prospělo, kdyby své 

farníky přivedli k uvědomění si jejich skrytých hříchů a pak jim nabídli šanci se vyzpovídat. 

 

Je těžké si představit opravdovost, s níž toto hnutí zasáhlo některé lidi, a to navzdory nevyhnutelnému 

výsměchu, který je doprovází. Pokud se vědělo, že vesničan jde do Möttlingenu za Blumhardtem, 

často se mu posmívali jako „poutníkovi do Möttlingenu“, nebo se smáli: „Jdeš do Jeruzaléma? Dobře 

se bav!“ 

Kupodivu, extravagantní důraz na pocity, který je často spojován s takzvanými probuzeními, 

v Möttlingenu zcela chyběl. Ani tam nebyla veřejná vyhlášení pokání a prohlášení o špatnosti. Toto 

probuzení bylo na to příliš vážné, příliš hluboko zakořeněné v realitě. Lidé byli řízeni vnitřním 

nutkáním. 

Všude se ozývalo provinilé svědomí. Staří nepřátelé se smiřovali. V několika případech lidé vrátili 

ukradené zboží. Do jednoho obchodu vtrhl dobře oblečený muž, položil na pult minci a zase vyběhl 

ven. 

Ne všechny snahy napravit staré špatnosti proběhly hladce. Například chudým novomanželům se 

sotva dařilo platit úroky z dluhu, když jejich věřitel náhodně podepsal dva roční úroky místo jednoho. 

Pár si všiml chyby, když přišli domů, a přijali to s povděkem – jako boží pomoc. Léta přešla. Nyní, 

zachyceni proudem pokání, pár se svěřil se záležitostí Blumhardtovi a na jeho radu přiznali chybu 

svému věřiteli, s žádostí o shovívavost a trpělivost, protože nebyli v situaci, aby mohli zaplatit starý 

dluh. Bohužel, věřitel reagoval rozhořčeně a trval na okamžité platbě. 



O několik let později, když mluvil o motivech, které vedou lidi k pokání, Blumhardt se podělil o  své 

naděje na hnutí zahrnující celé lidstvo: 

 

Přijde doba, kdy si všichni uvědomí, že nemají to, co by mít měli. Budou cítit bolestivé 

prázdno a toužit po něčem, co nebudou ještě znát. To všechno je najednou zasáhne: „Jak chudí 

a slabí jsme, jak bídní a zkažení! Jak málo jistoty máme v tom, co si myslíme, v co věříme a 

doufáme!“ Pak se podívají na ty, kteří vypadají, že mají to, co jim chybí. 

To je, jak obrácení začne. Když dozraje čas, jeden den bude rozšířené po celém světě. Ti, kteří 

mají, co je správné a pravdivé, budou zaplaveni povodní lidí, kteří budou toužit to mít taky. 

Oh, ten čas by mohl přijít brzy! 

Jedna věc, kterou jsem zjistil, že je životně důležitá pro pokání, je připravenost hledat – 

a přijímat – pomoc od druhých. Současný snobský, sebemilující druh zbožnosti se domnívá: 

„Nepotřebuju nikoho; já můžu dát věci do pořádku s Bohem sám.“ Ale dokud se lidé tiše snaží 

vyřešit svou vlastní záchranu, nedostanou se nikam. Teprve když si uvědomí, že jeden 

potřebuje druhého, natáhnou se k sobě a otevřou se navzájem, pohnou se kupředu. 

 

V dopise psaném v roce 1846 svému příteli, který mu sdělil své dojmy z hnutí v Möttlingenu, 

Blumhardt zkoumal hlouběji příčinu probuzení a jeho vztah k boji. Tento přítel se domníval, že lidé, 

stále ve stavu šoku, byli primárně motivováni strachem vyvolaným hrůzou boje. Blumhardt 

odpověděl: 

 

Cením si tvých postřehů o životě v Möttlingenu. Ale je chybou interpretovat šok, o kterém 

píšeš, jako mechanickou reakci na děsivé události. Vztah mezi bojem a probuzením není 

takový, jak navenek vypadá. Když nic jiného, probuzení bylo plodem boje, jím vyhrané. Skrze 

boj a vítězství byly satanské síly zlomeny. Již dál nemohou pracovat vůbec, nebo mohou 

působit jen slabě. Kouzla, která zatemňovala srdce a mysl, byla odstraněna; mysl dříve otupělá 

a uzavřená se stala citlivou. Ale protože ve své slepotě lidé lehkomyslně spáchali mnoho 

odporných skutků, bylo jen přirozené, že jejich první reakce na světlo byla šok z jejich 

skutečného stavu. V mnoha případech nikdy nepoznali, že jejich chování bylo špatné, a 

najednou jim to došlo tak mocně, že už to před sebou nemohli skrývat. 

 

Přehled celého hnutí ukazuje jeho objektivitu nebo, dalo by se říci, známku jeho božského původu. 

Nebylo na tom nic smyšleného, ať už Blumhardtem, nebo lidmi, kteří k němu přišli. Prostě jednali 

z lítosti. Blumhardt nikdy ani nesnil o takovém hnutí, natož aby se jej pokusil vyvolat. 

Jistě, když byl vtažený do boje, dospěl k pochopení, že síla hříchu spočívá v tajnosti, a že většina 

břemen netíží svědomí, dokud nejsou přivedena ke světlu. Začal svým srdečným a bratrským 

způsobem oznamovat svým nedělním posluchačům, že jestli mají něco na svědomí, co je okrádá 

o vnitřní pokoj, mohou přijít k němu. Vlastně ani nepotřeboval zvát je k sobě, protože předpokládal, 

že jsou v kajícím rozpoložení mysli. Při probuzení se zdálo, že jeho kázání samo odhaluje špatnosti, 

tížící jeho posluchače, a vrhá zkoumající světlo do vnitřních zákoutí jejich srdcí.  

Blumhardt nikdy netlačil na lidi dynamickou rétorikou, aby je přiměl k pokání. Nesouhlasil, aby 

obrácení lidé přepadali neobrácené, ani – podle hesla „Kujte železo, dokud je žhavé“ – nepoužíval 

argumenty nebo jiné přesvědčovací taktiky. Vyděsilo ho vidět hříšníky, jak naléhají na druhé hříšníky, 

ukazují jim svou vlastní údajně novou a obdivuhodnou osobnost, a varoval, že to neponese nic jiného 

než špatné ovoce, i když by se mohlo zdát, že to vede ke konverzi. „Kdy skončí všechna tato obrácení, 

která nechávají srdce a chování beze změny?“, naříkal. 

Ačkoli někteří kritizovali Blumhardta pro jeho přímost, jiným se zdál příliš jemný. Jednou Blumhardt 

kázal v jiném městě a kněz, který ho pozval, si pak stěžoval, že mluvil příliš laskavě. Blumhardt 

odpověděl: „Všechno v evangeliu směřuje k pokání. Cokoliv vyplývá z vašeho vlastního pokání, 

vyvolává více pokání, ale cokoliv nemá zdroj ve vašem vlastním pokání, to je stejně účinné jako 

mýdlové bubliny proti hradbám.“ 

Blumhardt byl znepokojen, že mnoho křesťanů projevuje více obav o obrácení druhých, než o své 



vlastní. Řekl: „Nezáleží na tom, kolik drbů můžu slyšet o hříších jiného, není to moje věc, dokud se 

ke mně nedostanou spolu s prosbou o odpuštění. Znám je pouze ve světle vykoupení. Mým úkolem 

nikdy není soudit, jen odpouštět. Kristus přišel, aby spasil svět, a ne aby ho soudil.“ Tak pečlivě 

chránil svobodu každého jednotlivce. Soukromě, uvnitř své pracovny, požadoval celou pravdu, ale 

nikdy nebyl vtíravý. Na otázku, jak hodně by měl člověk přiznat, poradil: „Řekni to, co bys raději 

neříkal.“ Někdy se zdráhal nabídnout rozhřešení, ne proto, že hřích byl příliš velký nebo vina příliš 

těžká, ale protože chtěl mít jistotu, že ten člověk nic neskrývá. 

Ačkoli Blumhardt nehleděl na svou vlastní osobu, nebyl skromný, ale považoval se za služebníka, 

který je povolaný jednat ve jménu svého Pána. Vyzařovaly z něj taková síla a pokoj, že se o něm 

říkalo, že působí, jako by sám Ježíš Kristus vztahoval ruku k hříšníkům, kteří k němu přišli. Někteří 

byli upozorněni na slova „Cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi“ a „Jestliže odpustíte 

lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec“. To byl jeden z charakteristických rysů 

probuzení. Ale byly tam také viditelné účinky, jak Blumhardt sám neúnavně poukazoval: „Mnoho 

kajících cítí novou sílu, která skrze ně proudí a má fyzicky léčivé účinky. To omlazuje celý jejich 

vzhled.“ 

V dopise Barthovi Blumhardt napsal o jednom muži z Möttlingenu, který poté, co vystoupal po 

schodech z obývacího pokoje do pracovny a přijal Blumhardtovo požehnání, byl tak překonán jistotou 

odpuštění, že padl pastorovi kolem krku a dusil ho polibky. Toto odpuštění bylo takovým zdrojem 

vykoupení a osvobození, že pro lidi nebylo těžké vyhnout se jejich dřívějším hříchům, i když museli 

zůstat bdělí. Například bývalí alkoholici prohlašovali, že jejich chuť pít zmizela. Při pohledu na 

hospodu, která je kdysi neodolatelně přitahovala, teď cítili odpor. 

Snad nejvíce výjimečný rys probuzení byl jeho všeobjímající rozsah. Nevedlo k růstu dvou skupin – 

obrácených a neobrácených. Naopak, rozdělení se ztratilo. Téměř bez výjimky hnutí zachvátilo 

každého ve městě. Bylo to částečně důsledkem Blumhardtova stylu jednání. Frakcionářství 

a stranické spory kolem něho nevzkvétaly a měl jen málo nepřátel. Jeho tajemstvím bylo, že 

důvěřoval lidem – měl velkou důvěru v dobré tkvící v každém člověku. Změny, které vyvolal, i když 

byly dramatické, zřídka vedly k nenávisti, hádkám nebo pronásledování. Když si jiní kazatelé 

stěžovali na pronásledování, mohl být kousavý: „Nepředstírejte, že je to kvůli vaší zbožnosti. To je 

vysoce nepravděpodobné, protože té moc nemáte. Jestli někdo z vašich posluchačů poznamená, že 

ho nemáte ho rád, má důvod se na vás zlobit.“ 

Skutečnost, že nikdo nebyl vynechán, ukazuje, že celé hnutí – pokání stejně jako pokoj, který lidé 

nacházeli – bylo skutečně Boží dílo. Dalším jasným znamením byla jeho dlouhověkost. Od začátku 

se Blumhardt bál, že probuzení půjde cestou každého oživení: „Pokud hnutí nepokračuje v růstu 

a šíření, a pokud Duch svatý není na nás neustále znovu vyléván, tak opadne.“ Do jisté míry se to 

stalo. Ale když se zeptáte potomků lidí probuzených v roce 1844, jestli ta doba nezanechala žádnou 

stopu, jejich zářící oči vám dají odpověď. 

 

Zpráva Adolfa Christ-Sarasina, městského radního Basileje a předsedy Basilejské misijní společnosti, 

nás zavede do doby rok po začátku probuzení. Dne 1. května 1845 se zúčastnil každoroční misijní 

slavnosti v Calwu a pak navštívil Möttlingen: 

 

Calw byl plný lidí z venkova, měšťané byli zcela vytlačeni rolníky – odhadem šest tisíc lidí. 

Z terasy vepředu jsme se dívali dolů na velké tržiště a dav nahrnutý v něm. 

Vystoupení pastora Blumhardta z Möttlingenu bylo vrcholem slavnosti. Všichni ho chtěli 

vidět. Od začátku probuzení v jeho sboru o něm všichni přemýšlejí a mluví. Pronesl svůj 

projev s ohromující silou; jeho vášeň naplnila a prostoupila celé shromáždění. Několik otázek 

zachycuje podstatu jeho postřehů: Opravdu jsme odsouzeni k pokračování tak katastrofálního 

stavu? Musí křesťanský život zůstávat tak žebrácky chudý? Proč i věřící, když vidí první 

náznaky probuzení, říkají, že nebude dlouho trvat? Proč tento nedostatek víry? Nemělo by se 

všechno stát novým? Podle Blumhardta něco nového nám musí být a bude dáno, když bude 

čerstvé vylití Ducha. Měli bychom se za to modlit. Pak to přijde a my uvidíme velké věci, 

tady mezi sebou i daleko odtud. 



Po skončení slavnosti jsem jel s Blumhardtem do Möttlingenu, asi dvě hodiny od Calwu ve 

vysoko položené, ale úrodné oblasti. Bylo už pozdě, když jsme dojeli do vesnice. Za každý 

dům měl Blumhardt důvod posílat díky do nebe. V tomto domě skončil závažný manželský 

spor; v dalším domě stál ve dveřích vykoupený alkoholik; tady vzpurný dospívající se stal 

poslušný; tam staří nepřátelé se vzájemně pokořili a smířili. Z osvětlené školní budovy se 

ozýval zvučný zpěv. Asi dvě stě mužů spolu zpívali půl hodiny, zatímco čekali na svého 

pastora. Spěchali jsme tam a Blumhardt se omluvil za pozdní příchod. 

Blumhardtův výklad denního textu a modlitba byly jedinečné. V jeho celém vystupování bylo 

něco velkolepého, a to se odráželo v jeho hlase. Cítil jsem, že tento služebník má opravdové 

vnitřní spojení se svými posluchači. Pak učitel vyprávěl, jak se změnili jeho žáci – jak se teď 

mnohem lépe a ochotněji učí. 

Mnoho osobních příběhů stojí za zmínku. Svědomí některých lidí bylo tak silně zatížené 

hříchem, že je to ovlivňovalo fyzicky. Jeden muž se cítil tak přiškrcený, když mluvil, že měl 

potíže s dýcháním a úzkostlivě lapal po dechu. Teprve když ho pastor s vložením rukou ujistil, 

že jeho hříchy jsou odpuštěny, pocítil úlevu. 

Další farník, hrubé povahy, který se chlubil, že tohle všechno se ho nijak nedotkne, jednou 

přišel a řekl Blumhardtovi: „Druhý den jsem přišel domů a než jsem otevřel dveře, uslyšel 

jsem své děti, jak se modlí za mě tak vážně, že jsem pocítil, jak těžké břemeno sestoupilo na 

moje srdce. Teď jsem přišel pro pomoc.“ I on našel pokoj. 

Na jedné schůzce během probuzení mnozí z vesničanů otevřeně hovořili o modlitbách, které 

byly vyslyšeny – zejména modlitby dětí. V každém domě se manželské páry společně modlí 

na kolenou. 

Od začátku probuzení šest starších lidí ve farnosti nalezlo pokoj předtím, než zemřeli; bylo 

to, jako kdyby byli ušetřeni, aby našli pokoj, který s nimi zůstal až do konce. U každého 

případu Blumhardt zavřel oči a zpíval píseň chvály s přítomnými. 

Brzy ráno jsem byl v obci, rozprávěl s lidmi a strávil hodinu se Stangerem. Je to starší muž, 

zkušený a oddaný, a jeho dojmy z hnutí jsou důležité. Stangerovi tekly slzy radosti, když 

mluvil o nově probuzených, a ujistil mě, že jejich životy se proměnily. On sám viděl změnu u 

několika dříve obtížných příbuzných. 

Později téhož rána jsem doprovázel Blumhardta na jeho každotýdenní studium Bible na 

pobočce fary v Haugstettu. Vesničané, kteří byli dříve nepřátelští a škodolibě zablokovali 

stezku, která zkracovala cestu z Möttlingenu, ho teď měli rádi jako otce. Starosta, který býval 

obzvlášť nepřátelský, byl první, kdo se objevil ve škole, když zazvonil zvonek. Bylo deset 

hodin, příjemné ráno, ale přesto asi 150 lidí přišlo a naplnilo místnost. Nechtěli přijít 

o studium Bible. 

Pak Blumhardt mluvil o lidech kolem Ježíše: „Slepí, chromí, malomocní – jakou společnost 

Ježíš vybral! Jak to znepřátelilo bohaté! Ale nás to těší, že ano, vědět, že On se spojuje 

s nejchudšími.“ 

Později, když Blumhardt rozmlouval s několika lidmi, učitel mi řekl, že od probuzení práce 

na polích probíhá lépe. Dříve tam byly strašné kletby a nadávky, ale teď se všechno dělá 

v klidu a dopadá dobře. 

Bylo poledne, když jsme přijeli zpět do Möttlingenu. Lidé seděli kolem stolů, ale když viděli 

Blumhardtův příjezd, vstali a mávali. Také jsem viděl ženu, která byla posedlá; vypadala úplně 

v pořádku. 

Dva další přátelé k nám přišli na faru na večeři. Vše je velmi prosté, s cínovými talíři a lžícemi. 

V domě jsou čtyři nádherné děti a Blumhardtova manželka Doris, která se plně podílí na práci 

svého manžela. Ve skutečnosti celá domácnost nemůže být nezapojena do Blumhardtovy 

práce, protože jsou tam často řady lidí, kteří čekají na setkání s ním. 

 

Blumhardt nebyl ten, kdo tlačí lidi k pokání. Když je to nutné, dovede mluvit ostře. Ale „duchovní“ 

snaha vynutit změnu řečněním nebo prosbami ho děsí. Probuzení přišlo samo od sebe, a on by nechal 

jeho proud, ať ho s sebou unáší svou vlastní rychlostí. 



 

Co jsem udělal, nebylo nic, co bych hledal, vytvořil nebo vynutil, ale něco, co přišlo svou 

cestu bez mého požádání a naprosto nezaslouženě. Ve skutečnosti jsem byl znepokojen, 

protože jsem se sám považoval za hříšníka a nedokázal jsem si představit, že Bůh pro mě chce 

učinit výjimku. Zjistil jsem, že je těžké dávat rozhřešení ostatním za hříchy, kterými jsem se 

sám cítil vinen a které mi ještě nebyly odpuštěny. Protože jsem byl v časové tísni, požádal 

jsem Spasitele, aby považoval tyto hříchy za přiznané, protože věděl, že jsem byl připraven 

tak učinit při nejbližší příležitosti. Tak jsem mohl pokračovat s dočasně smířeným svědomím 

a radostným duchem. Netrvalo dlouho a kolega kněz mi poskytl příležitost, po které jsem 

toužil. 

 

Tíseň, se kterou se Blumhardt setkal u těch, kteří hledali pokoj, byla skutečná a pravidelná, a když 

dospěl k poznání, jak všeobecně rozšířená je, začal si uvědomovat, že probuzení má širší význam, 

a to nejen pro křesťanství, ale i pro celé lidstvo. 

Někteří lidé v jeho situaci by si mohli myslet „Tyto věci jsou možné jen prostřednictvím někoho, jako 

jsem já“ nebo „Nejsem překvapen účinky svého úsilí. Mám, co je k tomu potřeba.“ Takový člověk 

by se mohl pustit do založení nové denominace a opět – stejně jako v nesčetněkrát od dnů apoštolů – 

se snažit ustanovit „pravou církev Kristovu.“ 

Blumhardt byl v protikladu k takové úzkoprsé aroganci celým svým bytím, a možná to je důvod, proč 

mu bylo uděleno tak hodně. Probuzení v Möttlingenu ho vedlo ke smělejší naději pro celý svět, ale 

také k hlubší osobní pokoře. Když později přišly velké zázraky, každý z nich v něm vyvolal pocit 

úcty a bázně. Když ostatní chtěli vymoci podobné odpovědi na modlitby nebo nepřestávali 

vypočítávat případy, kdy jejich modlitby byly vyslyšeny – Blumhardt měl sklon je varovat: „Pokud 

si to jen jednou vezmete pro sebe jako vlastní zásluhu, nemůžete očekávat nic víc“ nebo „Chtít zázrak 

pro osobní ocenění je největší překážkou, abyste vůbec nějaký přijali.“ 

Byl si jist, že jeho kolegové kněží mohli – a měli by – zažít totéž: „Není to tak, že bychom nic neměli. 

Naše síla pochází z Božího Slova, které musíme předávat bez příkras.“ Velmi toužil po větší 

otevřenosti jeho kolegů kněží, když se lidé hledající vnitřní pokoj stále tlačili na něho. Jak napsal 

Barthovi v dubnu 1844: 

 

Jediné, co musíte udělat, je oznámit v kostele, že ten, kdo se cítí obtížen, by měl přijít, a setkat 

se s nimi. Oh, věci se musí změnit, protože jasně vidím, že to, co bylo, není nic ve srovnání s 

tím, co by mělo být. 

 

Později napsal znovu: 

 

Všude svědomí čekají na osvobození. Lidé přicházejí ke mně jako proud ze všech okolních 

vesnic, a jak šťastný byl bych, kdybych jim mohl říci jim: „Jdi ke svému pastorovi!“ Je mi 

líto těch lidí, ale nesmím nic dělat, a musím je posílat pryč. Kdyby jen vzali moji křesťanští 

bratři na vědomí mé obavy ... Oh, Bůh ví, jak se cítím a jak mé srdce hoří pro celý svět! 

 

Navzdory starosti o lidi mimo jeho vesnici, která byla zřejmá v jeho bědování, Blumhardt odmítl 

zasahovat do sféry autority jiných pastorů. Z tohoto důvodu a z důvodu chladného a nechápavého 

postoje mnoha jeho kolegů se to, co se mohlo být všeobecným hnutím, postupně stalo místním jevem 

spojeným s jeho vlastní osobou. Živelná síla pokání a odpuštění, která probudila a strhla tisíce, 

skončila odložena jako „Blumhardtova speciální teorie“, a někteří jeho teologičtí přátelé ji skoro 

považovali za kacířství. To ho hrozně zarmoutilo. Pro něj bylo probuzení nesporně slibnou událostí v 

Boží historii, a byl prostě tím, kdo je zažil na vlastní kůži. 

Blumhardta zvláště zasahovalo obvinění, že se vrátil ke katolicismu, protože byl protestantem skrz 

naskrz, hluboce zakořeněným v Lutherově duchu a spisech. Nedržel si žádné nepřátelství vůči 

římskokatolické církvi – je jednou z velkých historických forem křesťanství. Ale věděl, že je to 

zneužívání hlavních dvou faktorů hnutí v Möttlingenu – zpovědi a rozhřešení – které zažehlo 



reformaci. Od té doby pak protestantům byly tyto dva prvky církevního života nepohodlné, i když 

jsou založeny na Ježíšových slovech: „Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto 

v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mat. 18:18). 

 

Během boje Blumhardt zažil něco z moci, se kterou Kristova zaslíbení pracují skrze jeho 

následovníky. V té době došel k poznání této moci jako bojovníka. Teď ji objevil opravdově podle 

Spasitelova vlastního Srdce: jako mírotvůrce – milující a usmiřující. Viděl, jak rychle a úplně Kristus 

odpouští i těžké hříchy – vraždu, cizoložství a krádež – když jsou uvedeny do světla. A viděl, jak i 

velcí hříšníci mohou najít klid prostě tím, že přiznají, co je tíží. 

Ale proč je třeba se vyznávat jiné osobě? Nestačí se vyznat Bohu potají? Jistě, je důležité zabývat se 

vším, co je v nás špatné, před Bohem to vnímat jasně a přiznat mu to – ale Bůh to ve skutečnosti 

celou dobu věděl. Pouze tehdy, když něco vyznáme v přítomnosti někoho, kdo o tom dosud nevěděl, 

jsme tajemství skutečně vytáhli ze tmy do denního světla. 

Otevřené způsoby jednání jednotlivců a zdravá atmosféra shromáždění v Möttlingenu odrážely 

věcnou, střízlivou povahu probuzení. Protože je založené na pokání, není v něm nic, co by krmilo 

duchovní pýchu. Všichni, kteří jím prošli, se zpříma podívali na svoji minulost a otevřeli se bez 

výhrad někomu jinému, a všichni si byli jisti, že jsou vyléčeni z jakéhokoliv zbožného sebevědomí 

na dlouhou dobu. Na druhé straně se zdálo, že ti, jejichž zápal jim přinesl čistě emocionální mír, jsou 

závislí na téměř horečnatém stupni duchovna, aby zůstávali uspokojeni. 

Blumhardt vyvracel veškerou kritiku vyznávání důkazy z Möttlingenu: 

 

Jistě, zpověď může být zneužita. Člověk může být pokrytecký, může vyzradit něčí hřích, může 

bezostyšně všechno vytáhnout ven jako v hospodě. Dalo by se dokonce vidět zpověď jako 

dobrý skutek a cítit se spravedlivý. Ale když ďábel všechno kazí, měli bychom kvůli tomu 

všechno vyhodit pryč? 

Křesťané se někdy dostanou do jednoho nebo druhého těžkého hříchu a musí být obráceni od 

pohanů zpět mezi křesťany. Jak to udělat? Myslíte, že člověk potřebuje jen říci: „Já věřím“? 

Rozhodně ne! Člověk musí říci: „Já lituji.“ Ale jak to má člověk udělat? Plakat dny, týdny, 

měsíce, roky, zatímco vina zůstává uzamčena v srdci? Když se staneme pohany, musíme opět 

vyznat a přijmout odpuštění, stejně jako při křtu. Co může být jasnější než tohle? Nikdo 

nemůže popřít, že takový nový začátek přináší mimořádnou úlevu. 

 

Blumhardt rovněž podrobně probíral otázku rozhřešení, protože je mnoho lidí vnímalo jako něco, co 

mohou udělit jen sami sobě: 

 

Účinek rozhřešení na lidi, kteří je přijali, byl takový, že na každého působili jako úplně 

proměněné osoby. To byl hlavní důvod, proč se hnutí stále šířilo a nakonec zahrnulo obě mé 

vesnice. 

V případech asi dvanácti osob jsem pod tlakem okamžiku udělil rozhřešení příliš brzy. Tito 

lidé, kteří úmyslně nevynesli ven závažné špatnosti, neobdrželi žádnou úlevu prostřednictvím 

vykonání rozhřešení. Nejen to; po každé takové události jsem cítil tíseň ve své hrudi a o 

několik hodin později celkové vyčerpání, jako by najednou všechna moje síla byla pryč. Tento 

stav ochromení trval dva nebo tři dny. Ale pak jsem poznal svoji chybu a od té doby jsem 

zůstával opatrný v udělování rozhřešení. Mohl jsem to vzdát úplně, ale to jsem považoval za 

zbabělost. Moje zkušenost mě stále ujišťovala, že v rozhřešení je něco reálného, co nesmím 

odepřít duším, které mi byly svěřeny. 

Později téhož léta jsem navštívil vzdáleného kolegu, který ležel smrtelně nemocný. 

Vyzpovídal se mi a požádal o rozhřešení. Udělil jsem mu to jako laskavost svému známému 

(něco zcela nemístného v záležitostech týkajících se Boha) a přijel jsem domů ochuravělý tím 

způsobem, jaký jsem právě popsal. Tak jsem si uvědomil, jak vážná věc je autorita udělená 

Bohem – že co uvolníme na zemi, bude uvolněno v nebi. 

To, co jsem řekl, by se mohlo zdát příliš odvážné, ale po udělení rozhřešení téměř každému 



členovi mého sboru se mi jeho biblický základ stal jasný. V Janovi 20: 21–23 vzkříšený Ježíš 

říká svým učedníkům: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Pak na ně dýchl a řekl: 

„Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy opustíte, tomu budou odpuštěny; komu je zadržíte, 

tomu budou zadrženy.“ 

Vzhledem k tomu, tato síla je dána od Boha, nesmí zůstat v nečinnosti a nepoužitá, jinak Bůh 

vezme zpět svůj dar. To by vysvětlovalo, proč křesťanství, z větší části, ztratilo tuto 

významnou moc, která je užitečná a potřebná pro budování a zachování církve. Konec konců, 

málokdo v ni věří nebo ji cvičí. 

 

Zpráva Dieterlena, alsaského výrobce, který navštívil Blumhardta krátce po probuzení a později se 

stal jedním z jeho nejbližších přátel, dokládá, jak se hnutí se rozšířilo mimo Blumhardtův přímý vliv. 

Dieterlen byl jedním z prvních, kdo předával dál, co přijal od Blumhardta při návštěvách Möttlingenu 

a prostřednictvím živé korespondence. Po setkání s probuzením začal oddělovat jeden den v týdnu na 

péči o nemocné ve své oblasti. Sloužil jim utěšujícím slovem a svými penězi – jeho finanční situace 

mu dovolovala odejít ráno s plnou peněženkou a vrátit se s prázdnou. 

Dieterlen si brzy všiml, že někteří nemocní, když ho zahlédnou oknem, chytnou nejbližší zbožnou 

knihu a otevřou ji. Tak, podle Blumhardtova vlastního způsobu, se snažil udržovat přirozenější 

a bratrské vztahy s těmi, které navštívil: 

 

Když lidé, které potkám poprvé, začnou mluvit příliš nábožně, zůstávám na zemi a mluvím o 

jejich dluzích, jejich kozách a hnoji, dokud nesestoupí ze svých výšin. Je špatné vrazit dovnitř 

a hned začít poučovat. Pokud se vrhnete na lidi s čtením Bible a modlitbou, čestný se stane 

plachým, špatný se směje a slabý hraje divadlo. 

 

Tímto způsobem Dieterlen něco probudil v mnohých, dal jim důvod znovu věřit a odvahu k pokání a 

obrácení. Vyprávěl o chudé rodině, žijící několik hodiny pěšky od jeho vesnice: 

 

Našel jsem souchotinářskou, sklíčenou ženu, muže, který se pokusil utopit svou bídu 

v alkoholu, šest dětí v hadrech a zaneřáděný dům plný nepořádku. Ukázal jsem lidem soucit, 

navštěvoval je opakovaně, získal jsem jejich důvěru a byl schopný mluvit k jejich srdcím. 

Jednoho dne mi muž řekl: „Víte, pane, všichni nás nechali v naší bídě tak dlouho, že jsme 

začali přemýšlet: Nikdo se nestará; i Bůh nás opustil. Potápěli jsme se hlouběji a hlouběji. Pak 

jste přišel, a zase přišel a my jsme si mysleli: Zde je cizí člověk, který nás navštívil a přichází 

stále. A když nás cizí člověk neopustil, tak ani Bůh nás neopustil a stále je ještě naděje. A tak 

jsme našli novou důvěru v Boha.“ 

 

 

III. ZÁZRAKY 

 

Pokud boj a jím zažehnuté hnutí pokání byly významné pro království Boží, jak Blumhardt s jistotou 

cítil, pak zázraky, které následovaly, slibovaly být stejným požehnáním. Blumhardt viděl každou z 

těchto událostí jako přirozený následek té předchozí – a slyšel Boha mluvit skrze ně s neomylnou 

jistotou. 

Už v zimě roku 1844, když lidé z Möttlingenu přicházeli s pláčem na faru, někteří z nich zažili 

nečekané uzdravení ze svých fyzických onemocnění, stejně tak jako vnitřní pokoj. Jeden z nich, muž, 

který trpěl revmatismem v jednom stehně tak těžce, že často padal, byl po zpovědi uzdraven. Když 

Blumhardt na něj položil ruce jako znamení odpuštění, cítil, jak něco vyklouzlo ze stehna a vyšlo ven 

z jeho těla, a od té chvíle se cítil úplně dobře. Zpočátku úplně nevěřil svému štěstí a mlčel, zatímco 

čekal na další vlnu zhoršení. Ale to nikdy přišlo; jeho revmatismus se zdál nadobro pryč. Mnoho 

takových zázraků neušlo Blumhardtově pozornosti. Každý mu dával povzbuzení a ujištění, zejména 

proto, že spor o jeho pastorační práci ho izoloval od jeho kolegů kněží, jak je popsáno v předchozí 

kapitole. 



Ve zpovědi Blumhardtovi jeho farníci často vyprávěli o pověrčivých pokusech najít léky na své 

bolesti – od čarodějnictví po jemnější formy soucitné magie. To ho hluboce znepokojovalo. Během 

boje získal hrůzu ze všech těchto praktik a začal cítit, že jakákoli pomoc dosažená skrze ně porušuje 

autoritu Boha a vzdává čest nepřátelským silám. Když ale Blumhardt nutil lidi, aby odmítali tyto 

postupy, často se ho ptali: „Ale co budeme dělat? Lékař bydlí daleko, a když je třeba řešit krvácení 

nebo něco jiného tak naléhavého, nemůžeme čekat. Kromě toho jsme stejně příliš chudí na to, 

abychom zavolali doktora.“ 

Na to by Blumhardt odpověděl s jistotou: „Spasitel pro vás udělá víc, než ďábel. Samozřejmě, že je 

vždy dobré zvážit, zda to, co se vám přihodilo, nemůže být trest za něco, co jste udělali. Ale pokud 

ano, nevzdávejte se. Modlete se! A když mi o tom dáte vědět, budu se modlit s vámi a za vás.“ 

Blumhardt připomněl jeden případ, který ho povzbudil, aby postupoval tímto směrem. Napsal:  

 

Jednoho ráno přiběhla maminka a byla celá bez sebe. Omylem vylila vroucí ovesné vločky na 

své tříleté dítě a nevěděla, co má dělat. Spěchal jsem a našel dítě opařené po celém těle 

a křičící. Místnost byla plná lidí a zanedlouho někdo navrhl, že kdosi zná kouzlo a měli 

bychom pro něho hned poslat. Ale to jsem nemohl připustit. Řekl jsem několik slov útěchy 

a požádal lidi, aby se utišili a modlili se. Pak jsem vzal dítě do rukou a vzdychl jsem. Okamžitě 

se začalo utišovat a zklidňovat a už se nezdálo, že cítí nějakou bolest, i když popáleniny 

zmizely až o několik dní později. 

 

Po této události se případy božské pomoci začaly objevovat jeden po druhém. Rodiče dítěte s těžkým 

onemocněním očí se radili s lékařem, který prohlásil, že je nezbytná operace. Sklíčeni z té vyhlídky 

šli do Calwu, aby se zeptali svého bývalého pastora Bartha, zda by měli nechat dítě operovat nebo ho 

vzít k pastoru Blumhardtovi. Barth odpověděl: „Máte-li víru, že Spasitel může vyléčit a vyléčí vaše 

dítě, rozhodně běžte za Blumhardtem. Ale pokud nemáte takovou víru, pak přijměte operaci.“ 

„Máme víru,“ řekli a navštívili Blumhardta. Oko se poté zlepšilo natolik, že zrak dítěte byl po třech 

dnech plně obnoven. 

Zanedlouho se zvěsti o tom rozšířily a lidé mimo Blumhardtův sbor se k němu začali hrnout, aby 

získali fyzické uzdravení. Každý týden noví lidé přicházeli a odcházeli s děkováním Bohu za pomoc, 

kterou dostali. Všechny druhy nemocí mizely: problémy s očima, tuberkulóza, ekzém, artritida a 

další. Podobné zázraky se staly i ve vlastní pastorově domácnosti, ačkoli ty byly uchovávány v 

tichosti. Jeden člověk, který tam v té době byl, později řekl: „Bylo tam tolik zázraků, že už si nemohu 

vzpomenout na podrobnosti. Cítili jsme Pánovu blízkost tak hmatatelně, že se zázraky zdály 

přirozené, a nikdo se nad tím nepozastavoval.“ 

Jednou v neděli mladý muž z vesnice vzdálené hodinu chůze přinesl svého mladšího bratra, hrbáče, 

do Möttlingenu. Když přišli znovu následující neděli, oba šli, i když chlapec byl ještě dost pokřivený. 

Krátce nato však byl rovný a zdravý. Když se ho zeptali, co se stalo, řekl prostě: „Měl jsem něco na 

zádech, ale teď je to pryč.“ 

Jednoho dne přišel vysokoškolský student, jehož oči byly tak špatné, že musel být veden, a tak citlivé 

na světlo, že i tlumené světlo svíček mu působilo bolest. Byla sobota, den, kdy Blumhardt pořádal 

týdenní večerní službu, známou pro svůj intimní charakter. Blumhardt vyzval mladíka, aby 

poslouchal z tmavé sakristie. Mladík to udělal, a když na konci služby přinesli světlo přes sakristii 

k němu, už mu nevadilo. V neděli ráno viděl tak dobře, že mohl chodit bez pomoci. 

O Velikonocích přišel do Möttlingenu ze značné vzdálenosti upovídaný mladík s tuberkulózou. Byl 

si jistý, že najde uzdravení během svátků, přestože lékař už jeho případ vzdal. Před službou neděli se 

zdálo, že ho nic nemůže umlčet, ale později začal být zamyšlený. Kázání probodlo jeho srdce jako 

šíp a mumlal si pro sebe: „Musím se změnit, musím vidět pastora.“ Později, zlomený a tichý, přišel 

k Blumhardtovi do studovny. Ve večerních hodinách se objevil znovu, veselý a zdravý. Zůstal další 

den, pak cestoval domů a pokračoval v práci – ve stejném nezdravém zaměstnání, které podle lékaře 

bylo hlavní příčinou jeho nemoci. Tam zůstal a dařilo se mu opravdu dobře. Byl tak radostný, že 

zpíval, zatímco pracoval. Držel se dobře po všech stránkách, dokud o dva roky později z neznámých 

příčin nezemřel. „Začal být jako anděl“, řekl o něm jeho známý. 



Dáma, která hledala vyléčení v jedněch lázních za druhými – měla ochromující páteřní infekci – přišla 

do Möttlingenu v létě roku 1846 a ubytovala se na statku poblíž fary. Každou neděli ji někdo donesl 

na hřbitov, aby mohla poslouchat Blumhardtovo kázání. Druhou nebo třetí neděli, kdy tam byla, kázal 

o Zacheovi, a mluvil o dvou etapách obrácení: 

 

První je probuzení. Zacheus se chce dostat k Ježíši za každou cenu a nenechá se ničím zastavit. 

Vyleze na strom bez ohledu na všechno zesměšňování. Tam zjistí, že Ježíš ho ve skutečnosti 

hledá. Zacheus je přemožen dobrotou a láskou, kterou mu Ježíš ukáže, když se vystavuje 

reptání svých vlastních následovníků, odpouští Zacheovi a přijímá ho. Mnoho lidí se dostane 

tak daleko. 

Druhou etapou je obrácení. Většina těch, kteří dosáhnou prvního stupně, si myslí, že dosáhli 

cíle. Kdyby byli na místě Zachea, ignorovali by reptající a radovali se z pozornosti, které se 

jim dostalo. Ale uznat, že výtky jsou oprávněné, změnit se, provést odškodnění, to nepovažují 

za nezbytné. Poté, co jim bylo odpuštěno, se stanou nadutými místo pokornými. Zacheus 

naopak připouští, že stížnosti jsou oprávněné, a slibuje vrátit všechno, co získal podvodem, 

což dokazuje, že Ježíš udělal správně, když mu odpustil. Teprve potom mu Ježíš říká: „Dnes 

přišla spása do tohoto domu.“ 

 

Nemocná dáma si myslela, že Blumhardt kázal zvláště pro ni, a zůstala na hřbitově, aby vyslechla 

následující služby. Druhý den po večeři ho prosila, aby ji navštívil, a vylila mu své srdce, aniž by 

vůbec zmínila svou nemoc. 

V pět hodin odpoledne Blumhardt právě odcházel ven na procházku s hosty z fary, když sluha dámy 

k němu přispěchal v slzách a řekl: „Nemyslím, že vás překvapím, pane, ale moje paní chodí!“ 

Společně se hned vydali k domu, kde byla ubytovaná, a skutečně, vyšla jim vstříc na horní část 

schodiště. Shromáždili se v jejím pokoji a všichni poklekli a vzdávali díky Bohu. 

 

Zázraky týkající se psychicky narušených jedinců byly často dramatické, což může být důvod, proč 

hovořit o takových případech opatrně, ale jeden příběh zahrnující jak fyzické, tak psychické uzdravení 

si zaslouží být vylíčen podrobně: 

Bohatá žena upadla do stavu deprese po náhlé smrti jejího manžela a byl sužována sebevražednými 

sklony. Přišla do Möttlingenu se svojí matkou. Zpočátku zůstala v hostinci, ale po pokusu 

o sebevraždu majitel odmítl, aby tam zůstala. Blumhardt byl pohnut soucitem a souhlasil, že ji vezme 

na faru. Dal jí místnost a poskytl služebnou, které dal přísné instrukce, aby ženu nenechávala o samotě 

ve dne, v noci. 

Nemocná žena nebyla vůbec náboženská a neměla zájem o Blumhardtova modlitební setkávání. 

Stejně jako mnoho duševně nemocných, také ona k němu měla upřímný osobní odpor. Přesto 

souhlasila, že zůstane, tak zoufale potřebovala jeho pomoc. Jednou ráno, když byl v blízké místnosti, 

Hans uslyšel z pokoje vdovy podezřelý hluk a zavolal na její služebnou. Neuslyšel žádnou odpověď, 

hledal ji a našel ji v přízemí, kam právě šla pro vodu. 

„Rychle. Něco se stalo!“ vykřikl Hans. 

Běželi spolu po schodech nahoru a našli dveře zamčené. Spěchali dolů a ven na ulici. Odtamtud se 

podívali a uviděli otevřené okno a vdovu visící za krk na břevně. Běželi zase dovnitř, Hans rozbil 

dveře sekerou a sundal bezvládné tělo dolů. Rány probudily Blumhardta a další a přiběhli. Blumhardt 

pomohl Hansovi uvolnit šátek, na kterém se žena oběsila, a položili ji na postel. 

Snažili se ji oživit, ale nemělo to žádný výsledek. Blumhardt přesto odmítl přiznat porážku: „To se 

nesmí stát. Modleme se!“ On a jeho žena Doris, Gottliebin a Hans poklekli a modlili se. Pak 

Blumhardt požádal Hanse, aby ženě otevřel ústa a dýchal do nich. Žena se několikrát nadechla, ale 

pak se zdálo, že je opět bez života. Nakonec vydala táhlé, vlčí zavytí. 

Blumhardt už zvláštním poslem uvědomil okresního lékaře. Když doktor dorazil, slyšel, jak žena 

vyje, prozkoumal ji (byla stále v bezvědomí) a prohlásil, že je prakticky mrtvá. Pokud jde 

o pokračující vytí, tvrdil, že by to mohlo být chápáno jako výraz bolesti, ale ne jako znamení, že se 

zotaví. Pak odešel z domu poté, co se zřejmě vzdal naděje. Žena upadla do komatu. Hans zůstal u ní. 



Později, během večerní pobožnosti, ji probudil zpěv. Se spokojeným výrazem ve tváři řekla: „Ten 

pastor je takový milý člověk!“ Pak se obrátila k Hansovi a řekla: „Vy jste tady taky, Fritzi?“ (Fritz 

bylo jméno jejího zesnulého manžela.) 

„Ano“, odpověděl poněkud v rozpacích, ale snažil se ji v žádném případě nerozrušit. 

„To je dobře, že jste taky zpátky!“ řekla. „Stejně jako vy jsem zemřela. Byla jsem v pekle, ale 

Blumhardt, dobrý člověk, mě zavolal zpátky. Nechci tam jít znovu.“ 

Hans s ní mluvil jemně a ona se postupně uklidnila. V deset hodin Mose a další muž přišli vystřídat 

Hanse. To ji rozrušilo. 

„Jděte pryč, jděte pryč! Nechci se vrátit do pekla.“ Pak k Hansovi, „Chtějí mě tam vzít zpátky! 

Zůstaneš, Fritzi, že?“ 

Muži odešli a Hans zůstal, ale ještě po dlouhou dobu byla neklidná, že by se mohla dostat zpět do 

pekla. Nakonec se Hans rozhodl vyzkoušet malou lest. 

„Drahá manželko,“ řekl, „nemyslíš, že by bylo lepší, abys teď byla klidná a pokusila se trochu 

vyspat?“ 

„Ano, děkuji, Fritzi, asi máš pravdu“, odpověděla a netrvalo dlouho a usnula zdravým spánkem. Když 

se znovu probudila druhý den v pět hodin ráno, řekla: „Jste tam, pane Dittus?“ 

„Ano.“ 

„Jak zvláštní, že jsem vás předtím považovala ze svého manžela!“ 

Na to jí Hans napomenul: „Uvědomujete si, co jste včera udělala? Jak jste mohla udělat takovou věc, 

vzít si život!“ 

„Ano, já to dobře vím. Byla to moje chamtivost. Když můj manžel byl naživu, dávali jsme stranou 

tisíc zlatých každý rok, a já jsem se nemohla vyrovnat se skutečností, že to skončilo. To proto jsem 

se chtěla zabít. Pořád jsem si myslela: Kdyby jen služka na chvíli vyšla ven! A celou noc něco ve 

mně říkalo: Vidíš tu šálu? Dalo by se na ní oběsit.“ Ale už to znovu neudělám. Teď už vím, kam 

sebevražda vede. Byla jsem v pekle a nechci tam jít znovu. Pastor je dobrý člověk!“ Netrvalo dlouho 

a byla úplně v pořádku po tělesné, duševní i duchovní stránce. O tři měsíce později se znovu oženila 

a zůstala aktivním členem farnosti. 

V některých případech, povšiml si Blumhardt, slabost nemocného člověka ho může vést ke spáchání 

nepříčetného činu, a to navzdory jeho pevnému rozhodnutí se ovládat a dosáhnout uzdravení. Takový 

člověk, řekl Blumhardt, není nevyléčitelně nemocný, i když je značně narušen: 

„V biblickém smyslu každý duch člověka – ten, který je svatý a je od Boha – je nesmrtelný a je tím, 

co nemůže zemřít, ani onemocnět.“ 

Byla to tato víra, co přimělo Blumhardta přijmout i ty nejzvláštnější hosty, jako například člověka, 

který se dostal na faru tak, že metal kotrmelce. Zřejmě tímto způsobem urazil celou cestu z Calwu. 

Také on našel uzdravení. 

Během bohoslužeb sakristie obvykle obsahovala zvláštní směs lidí, včetně epileptiků a psychicky 

narušených. Blumhardt poskytl toto místo, aby chránil tyto pacienty před projevy šoku nebo 

přílišného soucitu od zdravých účastníků svých služeb. Přesto požadoval, aby lidé ukazovali 

nemocným soucit a porozumění. „Nenechte se šokovat divnými událostmi, ani si z nich příliš 

nedělejte. Místo toho když vidíte, že má někdo záchvat, tak se za něho modlete.“ 

Co se týče hlavního sálu kostela, nebyl úplně uzavřen pro duševně nemocné. Blumhardt chtěl, aby se 

jeho sbor viděl jako bojující církev a pomáhal těm, kteří trpěli, přímluvnými modlitbami. Někdy to 

bylo nutné přímo uprostřed bohoslužby. Jednou vstal uprostřed kázání muž a začal rouhavě mluvit. 

Na to Blumhardt nechal sbor zpívat hymnus a muž utichl. Jindy epileptik dostal vážný záchvat a pak 

se zhroutil, jako by byl mrtvý. Lidé nejblíže k němu ho samozřejmě chtěli zvednout, ale Blumhardt 

jim řekl, aby ho nechali a místo toho se za něj modlili. Pak pokračoval v kázání. Nakonec muž přišel 

k sobě a vstal sám. 

Blumhardtův vstřícný přístup k narušeným návštěvníkům jej občas vystavoval riziku, jako tomu bylo 

u lidí, jejichž nemoc je vedla k násilnému jednání. Jednou statný muž, který seděl poblíž kazatelny, 

se dostal do takového šílenství, že vstal a hrozil, že Blumhardta vyhodí z kazatelny. Hans, který uměl 

jednat s takovými lidmi, ho rychle uklidnil. 

Dva příběhy, které Blumhardt sám vyprávěl, se týkaly nemoci způsobené falešnou zbožností. Malý 



chlapec začal, když byl ještě ve školce, napůl hravě kázat svým bratrům a sestrám. Jeho rodiče 

poslouchali s obdivem, který ho podněcoval, aby pokračoval. Během let kázal víc a víc vážně. 

Nakonec se dokonce obrátil ke svým rodičům a kázal jim pokání, což je přivedlo k slzám. Další lidé 

si ho také všimli a hrnuli se slyšet malého proroka, který se brzy stal senzací. Najednou 

nevysvětlitelná nemoc ukončila prorockou slávu: chlapec oněměl. Lékař nemohl pomoci a doporučil 

rodičům, aby vzali chlapce k Blumhardtovi. Když se Blumhardt dozvěděl, o co jde, zahřměl na 

chlapce: „Co je to páté přikázání?“ Žádná odpověď. Zopakoval otázku důrazně, až se chlapci podařilo 

vykoktat: „Cti svého otce a svou matku.“ Potom mu Blumhardt rozhořčeně vynadal, zejména proto, 

že se odvážil kázat svým rodičům: „Kdyby Bůh chtěl kázat pokání tvým rodičům, určitě si k tomu 

nepoužije tebe.“ Poté se chlapec rychle zotavil. 

V jiném případě přišla do Blumhardtovy pracovny žena s otázkou: „Řekněte mi, co si myslíte o vizích 

a zjevení. Včera v nedělní škole se mi zdálo, že jim nedůvěřujete. Myslím, že děláte chybu.“ Pak mu 

řekla, že byla nemocná většinu svého života a nebyla schopna pracovat, ale během několika 

posledních let ji Bůh utěšoval a vynahradil jí to nádherným způsobem: téměř neustále ji obklopovalo 

jasné světlo. V tomto světle někdy viděla Ježíše a slyšela, jak mluví k ní, nebo k Bohu Otci, a občas 

slyšela Otce, jak odpovídá Synu. 

Jak Blumhardt poslouchal, vnímal auru podivného duchovna kolem ženy a vzpomněl si, že byla 

považována za neobvykle nadaného věštce. Najednou mu došlo, že je tam něco hodně špatného, 

neomaleně ženu přerušil a řekl jí: „To je všechno z ďábla!“ a vyhodil ji z místnosti. 

O den později se však žena vrátila se slzami v očích a děkovala Blumhardtovi za uzdravení. Řekla, 

že když ho opustila, cítila vztek a bolest, ale od té chvíle její jasné světlo zmizelo a ona dostala pokoru. 

Uvědomila si, že to všechno byla nemoc a podvod – ovoce bezmezné duchovní pýchy. 

Protože tato vyprávění popisují zázraky v Möttlingenu odděleně jeden po druhém, bez kontextu 

každodenního života, ve kterém nastaly, neříkají celý příběh. Tím je, zkrátka řečeno, prostá 

skutečnost, že Bůh byl tak stále a intimně přítomný ve farnosti, že lidé byli schopni jednoduše přinést 

svoje potřeby před něj v duchu pokání a víry, a stejně tiše a jednoduše přijmout svůj čas pomoci, a to 

opakovaně. 

V únoru 1846 Blumhardt napsal jednomu stejně smýšlejícímu kolegovi o jeho vlastní chorobě: 

 

Někdy prostě musíte přijmout, když vaše onemocnění nezmizí rychle. Celé loňské léto jsem 

měl kašel a bolest v krku, a takové potíže s ramenním kloubem, že jsem stěží mohl použít 

ruku. Modlil jsem se, ale uzdravení nemůže být vynuceno modlitbou. Tak jsem se s tím smířil 

a doufal, že to nakonec odejde, a teď je to pryč. 

 

Svým jednoduchým způsobem lidé v Möttlingenu odevzdávali všechno Bohu – včetně útrap 

způsobených nemocemi mezi hospodářskými zvířaty. Blumhardt vysvětluje: 

 

Není dobytek součástí „našeho každodenního chleba?“ Modlíme se za chleba v modlitbě 

Páně, tak proč se nemodlit za dobytek, aby byl ochráněn? Může se to zdát divné mě nebo tobě, 

ale ne rolníkovi, pro kterého, bohužel, má tele často vyšší hodnotu než dítě. Koneckonců, oni 

se jen modlí – kleknou si ve stáji do kouta a říkají Otčenáš, a to je vše. Ale stav zvířat se 

najednou zlepšil. Mohu uvést mnoho případů, kdy tímto způsobem přišla pomoc. 

Někdy může být dobytek mučen démony, a pokud se to zdá divné, měli bychom mít na paměti, 

že Ježíš poslal démony do stáda prasat. Lidé mají sklon to připisovat čarodějnicím a hledat 

řešení v magii, ale od toho odrazuji. Ujišťuji je, že nejlepší pomoc proti démonům  – pokud 

jsou za tím – je modlitba Páně. 

 

Přes takové dramatické události platí, že víra Blumhardtových farníků byla ve skutečnosti jednoduchá 

a přímočará. Každý, kdo je v pokušení je napodobovat, by neměl zapomínat, že to skrze usvědčení a 

pokání našli takovou výjimečnou oporu v božské ochraně. 

 

Není divu, že Blumhardtův vliv byl značně nepříjemný místním autoritám. Nemálo duchovních 



a lékařů si stěžovalo, že porušuje jejich práva. Kromě toho až do roku 1848 vláda státu projevovala 

tak výraznou averzi k pietismu, že na živé projevy křesťanství, jiné než schválené zavedenou církevní 

hierarchií, se pohlíželo podezřívavě. 

Tyto obtíže se zmírňovaly dvěma způsoby: pro autority Blumhardtovým taktem, a pro Blumhardta 

skrze jeho různá přátelská sdružení. Blumhardt měl bystrý smysl pro své závazky vůči vládním 

úřadům. Byl obezřetný vůči tlaku horkých hlav, které ho vyzývaly, aby poslouchal Boha více než lidi. 

Ačkoli mohl statečně zastávat svou vlastní pozici v otázkách svědomí, vždycky se snažil dívat se na 

věci z pohledu úřadů, a jeho upřímnost a respekt snižovaly nebezpečí zbytečného konfliktu a získaly 

mu velkorysou důvěru jeho církevních nadřízených. 

Co dále pomohlo Blumhardtovu jménu, a to hned na nejvyšší vládní úrovni – a později mu přineslo 

prospěch – byla návštěva krále Württembergu. Stalo se to takto: Jednou v neděli ráno přišli do města 

dva podivní pánové a ubytovali se U vola. Později přišli na bohoslužbu a vybrali si sedadla vedle 

varhan, ne nejlepší umístění, protože varhaník byl nahluchlý a měl také úžasné nároky na svůj nástroj 

a na uši svých posluchačů. Krátce poté armádní rekrut, který přišel ze Stuttgartu na dovolenku, řekl 

Hansovi: „Znáš toho pána tam vedle varhan? To je král!“ 

Po bohoslužbě, ve studovně, Hans řekl Blumhardtovi, že se král zúčastnil ranní bohoslužby, a skrze 

okno ukázal na muže, který se procházel na zahradě fary. Blumhardt odpověděl „Asi máš pravdu“, 

ale neudělal nic dalšího, respektoval, že si návštěvníci zřejmě přejí zůstat inkognito. Muž se zúčastnil 

také odpolední služby, a ve večerních hodinách zastavil majestátní kočár a odvezl ho pryč. 

Ačkoli toto setkání (a podobná další od jiných vládních úředníků) pravděpodobně chránilo 

Blumhardta od vážných oficiálních napomenutí, narážel na překážky. V lednu 1846 mu ministerstvo 

zakázalo, aby prováděl uzdravování jako součást své pastorační služby namísto posílání lidí 

k lékařům. Blumhardt odpověděl dvanáctistránkovým dokumentem, který končil: „Už dále nebudu 

pokládat ruce na žádného cizince, ani je nenechám, aby zde zůstali přes víkend. Stručně řečeno, 

nebudu dělat nic víc, než poslouchat jejich stížnosti, možná jim dám nějakou radu, a pak ať jdou. Ale 

pokud zázraky budou pokračovat – protože Bůh nenechá, aby jeho ruce byly svázané – a lidé se sem 

i nadále pohrnou, ať mě nikdo neviní z neposlušnosti.“ 

V květnu téhož roku Blumhardt přijal další značná omezení ve snaze uklidnit rozpaky jeho 

nadřízených. V dopise ze dne 18. června 1846 napsal příteli: 

 

Věci jdou vpřed navzdory vnějším nesnázím. Před čtyřmi týdny jsem přestal umožňovat 

lidem, aby mi vyprávěli o svých onemocněních, a od té doby jsem úplně odmítl přijímat cizí 

lidi soukromě. Musí se spokojit s návštěvou mých bohoslužeb. Dělám to dobrovolně, protože 

jinak bych mohl přijít o všechno. Navzdory tomu všemu se toho stále mnoho děje v církvi, i 

když proud nemocných značně opadl. 

 

Přibližně v téže době oznámil z kazatelny, že slíbil nepřijímat na faru návštěvníky, kteří nejsou 

z Möttlingenu. Ale jeho strohost prozrazovala, jak srdcervoucí je pro něj přijmout nová omezení: 

 

Vy nemocní, stačí přijít do kostela, položit své utrpení před Spasitele, a pozorně naslouchat 

kázání. Můžete si být jisti přímluvami mými a sboru. Není žádný důvod, abych potřeboval 

znát vaše konkrétní onemocnění. 

 

Lidé, kteří neslyšeli oznámení, stále přicházeli, a když je Hans musel obracet zpět, Blumhardtovy oči 

se zalily slzami: „Chudí lidé! Pánové, policisté, studenti, obchodníci – ty nikdo nezastaví. Ale 

chudým není dovoleno vstoupit, jen se tak tlačit kolem.“ Samozřejmě to nebyla jen neznalost 

Blumhardtova zákazu, proč návštěvníci stále přicházeli. Mnoho z nich prostě cítilo, že musí vidět 

Blumhardta, a nic by je nezastavilo. 

Jednoho dne rolník, kterému se nějak podařilo proklouznout předními dveřmi, začal stoupat po 

schodech nahoru. Blumhardt mu poručil, aby se vrátil. 

„Ale, pane Blumhardte,“ namítl muž, „já nemám žádný problém. Jen jsem vám chtěl poděkovat.“ 

„No, to je v pořádku.“ 



„Je pravda, že jsem měl nějaké potíže, mnoho. Tady to bylo…“ 

„Dobře, já nechci vědět, co to bylo. Ale už ty potíže nemáte?“ 

„Ano, a udělal jsem přesně to, co jste řekl. Přišel jsem na vaši bohoslužbu a pozorně naslouchal, a teď 

jsem v pořádku.“ 

Pro ty, kteří nemohli být přijati, sloužil jako neoficiální spojení Hans. Nikdo mu nenařídil, aby zavřel 

uši před potřebami lidí. A když se příště ocitl v Blumhardtově pracovně, bylo přirozené, že se sdílel 

s věcmi, které naplňovaly jeho mysl a srdce. Zatím přidání této okliky stačilo, aby takový způsob 

komunikace mezi Blumhardtem a jeho návštěvníky nevedl k obvinění z přestupku. 

Přesto se určitému tření mezi Blumhardtem a církevními úřady nedalo vyhnout. Konzistoř (pod 

tlakem ze strany lékařů, duchovních a novinářů) a Blumhardt (čelící přílivu strádajících lidí) mohli 

stěží očekávat, že dospějí ke společnému pohledu. Široce přijímaný názor v té době byl, že tělo má 

být svěřeno pouze do péče lékařů, zatímco duchovenstvo se má zabývat čistě duchovními 

záležitostmi. Konzistoř, která se zapřisáhle držela tohoto rozdělení, nerada slyšela jakýkoliv důkaz, 

že víra by mohla ovlivnit fyzické zotavení, zejména když to byl důkaz nápadný a opakující se. 

V jejich očích Blumhardt úmyslně rušil toto harmonické rozdělení odpovědnosti. Informovali ho, že 

role náboženství je jen v utěšování – ve zdůraznění požehnání, které přináší utrpení, a hodnoty 

trpělivosti. 

Ve skutečnosti se Blumhardt nikdy se nesnažil komukoliv konkurovat. Ve zprávě jednomu státnímu 

úředníkovi napsal: 

 

Nebylo nikdy mým záměrem léčit duševní onemocnění. Lidé, kteří přicházejí a hledají mou 

pomoc, jsou obtížené duše, které nenacházejí sílu, ani uvnitř, ani zvenku, aby se osvobodily. 

Jediný lék, který používám, je probudit důvěru v Boha a modlit se s vírou k němu.  

 

Pokud jde o lékaře, dal jasně najevo, že očekává, aby lidé využívali jakoukoliv lékařskou pomoc, 

kterou mohou: 

 

Odmítnutí lékařské pomoci, zejména chirurgické, je úplně špatné. Je chybou omezit se na 

modlitbu jako jediný způsob léčení nemocí. Léčivé síly prostě v naší době chybí, tak proč 

nevyužít pomoc, kterou lidé mohou poskytnout jeden druhému, se vzděláním a zkušenostmi, 

které mají? Odmítnout takovou pomoc pramení z tvrdohlavosti a opovážlivosti, která chce 

vymáhat vše od Boha, ať už je ochoten či nikoliv. 

 

Nicméně když konzistoř požadovala, aby Blumhardt poslal všechny prosebníky pryč – a to nejen od 

své vlastní osoby, ale také od jakékoliv naděje na přímou pomoc od Boha – Blumhardt se nemohl dál 

podřídit, zvláště když se střetával s neduhy, které byly pro lékaře záhadné. Měl, na jedné straně, oporu 

v Písmech, které potvrzovaly jeho zkušenosti i jednání, a na druhé straně jeho občanské svobody mu 

dávaly nárok, stejně jako každému jinému občanovi, aby jednal podle svého přesvědčení. Prohlásil, 

že žádný kněz ještě nikdy nebyl požádán, aby splnil takový požadavek. Je jasné, že žádost konzistoře, 

aby zakázal cizincům pobyt v Möttlingenu přes noc, byl vůči knězi mimořádný a poněkud 

nerealistický požadavek. 

Blumhardt zamýšlel podřídit se vyhlášenému příkazu, ale jeho dodržování této vyhlášky bylo 

přirozeně poněkud pružné, a to mu přivodilo oficiální důtku za neposlušnost před dvěma kolegy, kteří 

byli předvoláni jako svědci. 

Během této doby, kdy omezení narůstala, bylo alespoň jedno setkání s lékařskou profesí přátelské 

a Blumhardta povzbudilo. Jeden víkend na jaře roku 1846 skeptický student lékařství jménem 

Steinkopf přišel ze Stuttgartu do Möttlingenu, aby vyšetřoval zázraky. Vyhnul se faře a ubytoval se 

U vola. Po nedělní ranní bohoslužbě se vzrušeně přidal ke skupině mladých mužů z různých koutů 

Německa. Řekl, že se právě před kostelem setkal s bývalou pacientkou z kliniky v Tübingenu, kterou 

propustili jako nevyléčitelnou. Když ji pozdravil „Magdaleno, ty jsi tady taky?“, ona odpověděla: 

„Ano, jistě. Byla jsem zde uzdravena!“ Řekla mu, že v prosinci 1845, kdy Blumhardt mohl ještě 

pracovat bez překážek, viděla ho dvakrát nebo třikrát po mši a řekla mu o své nemoci a jejím průběhu. 



Užaslý Steinkopf požádal Magdalenu, aby s ním šla na faru. Tam se představil a oznámil, jaký je 

důvod jeho příchodu do Möttlingenu. Poté požádal o pokoj, aby prozkoumal pacienta, a po obdržení 

Blumhardtova svolení tak učinil. Jeho zjištění byla zaznamenána v následujícím dokumentu: 

 

V březnu 1844 Maria Magdalena Rappová z Enzthalu poblíž Wildbadu, stará třicet pět let, 

byla přijata na kliniku v Tübingenu, protože trpěla pemphigem. Byla léčena různými léky, ale 

puchýře, i když často zmizely po dobu několika dní, se vždycky objevily znovu na různých 

částech těla. Aplikace arsenu způsobila zmizení puchýřů a na několik dní byla pacientka bez 

nich. 

Pak, v zimě 1844, nastalo vážné zvracení krve, krvavá stolice a bolesti žaludku. Od té doby, 

bezpochyby v důsledku chronického zánětu žaludku, pacientka nemohla přijímat jakékoliv 

teplé potraviny. Období zvracení krve se opakovalo jednou za tři až pět týdnů. Několikrát byla 

pacientka velice blízko smrti. Pemphigus se objevil znovu se vší svou dřívější vytrvalostí. 

Rappová byla propuštěna v červenci 1845 jako zcela beznadějný případ, podle posudku všech 

lékařů, kteří ji pozorovali. 

Jako poslední východisko zkoušela po několik týdnů minerální koupele ve Wildbadu, ale bez 

úspěchu. Její stav zůstal nezměněn až do prosince, když přišla do Möttlingenu, aby hledala 

pomoc u pastora Blumhardta. Už po své první návštěvě se cítila mnohem líp. Poté, co viděla 

pastora ještě jednou nebo dvakrát, její symptomy začaly mizet a v květnu 1846 níže podepsaný 

našel pacientku v Möttlingenu, kde navštěvuje kostel, plně uzdravenou. 

Podrobnou historii nemoci Rappové lze nalézt na klinice v Tübingenu, kde po vleklé 

a neúspěšné léčbě byla prohlášena za zcela nevyléčitelnou. 

Pravda k výše uvedeným skutečnostem je doložena 

 

K. Steinkopfem, lékařským kandidátem 

Möttlingen, 24. května 1846 

 

Další událost, která se stala přibližně ve stejné době, se týkala ženy s křečovitě sevřenou rukou, která 

byla také bez úspěchu léčena v Tübingenu. Přijela v sobotu a chtěla vidět Blumhardta, ale ten ji 

odmítnul. Nicméně Blumhardt se dozvěděl o její nemoci od Hanse a řekl mu, aby ji pozval na večerní 

bohoslužbu. Druhý den ráno, když uviděla Hanse, kráčela triumfálně přes farní dvůr a prohlásila: 

„Teď musím vidět pastora!“ 

„Já vím, drahá paní, ale to prostě není možné.“ 

„Proč ne?“ opáčila a natáhla ruku – otevřenou, rovnou a zcela vyléčenou. Řekla mu, že její ruka se 

otevřela den předtím během večerní pobožnosti. Naneštěstí žena později šla zpátky do Tübingenu 

ukázat ruku těm, kteří ji tam léčili. Považovali ji za podvodníka, nepřijali ji příliš přátelsky a to ji 

velmi rozrušilo. Blumhardt, když slyšel o jejím rozhořčení, radil jí: „Jděte domů, buďte zticha, 

a hoďte to za hlavu.“ 

Tento případ měl pro Blumhardta nepříjemné důsledky. Žena byla svobodná, ale měla několik dětí, a 

kvůli tomu její uzdravení vyvolávalo u některých lidí pohoršení. Kromě toho způsobila Blumhardtovi 

značné potíže vychloubačným a senzačním způsobem, se kterým své uzdravení rozhlašovala. Něco z 

toho, co řekla, byla pravda. Blumhardt, když ji vítal v kostele, vzal její zmrzačenou ruku, aby vyjádřil 

soucit a požehnání. Ale podle jejího přizdobeného, barvitého popisu byl zázrak brzy nesprávně 

vykládán jako porušení slibu, který Blumhardt dal. V průběhu jejího hledání publicity – a možná 

kvůli tomu – se její trápení vrátilo, což nahrávalo kritikám a pochybnostem. 

Takový zvrat uzdravení se občas vyskytoval, a i když byl pro Blumhardta bolestný, nepřekvapil ho. 

Považoval jakoukoli božskou pomoc, kterou obdržel, pouze jako závdavek toho, co mělo přijít. 

Někdy se však zdálo, jako v tomto případě, že návrat choroby souvisí s nepochopením přijaté pomoci 

– to znamená brát vyléčení, jako by to učinil Blumhardt, a ne Bůh. 

V dopise svému příteli Dieterlenovi, který byl zavalen záplavou nemocných lidí, kteří se chtěli setkat 

s Blumhardtem jeho prostřednictvím, Blumhardt napsal o pomoci poskytnuté zdánlivě nehodným 

lidem: 



 

 Zajímalo by mě, když lidé trpí návratem choroby, zda je to má uvést do hlubšího, méně 

 povrchního stavu. Mezi tolika nemocnými, kteří přichází, musí být někteří s více povrchním 

 přístupem. Pán dělá svou část, ale zase vyžaduje něco od nich. 

 Ale co lidé, kteří jsou špatní? Moje zkušenost je, že Spasitel tomu věnuje malou pozornost. 

 Překvapuje mě, jak mnohokrát ti nejhorší dostávají nejvíc, a často mnohem rychleji než 

 ostatní. Proč? Možná, že jsou více pokorní a rozbití ... Ach, to milosrdenství Páně – 

 bezplatné a naprosto nezasloužené! 

 

Příliv návštěvníků výrazně poklesl, když Blumhardt souhlasil s odmítnutím osobních rozhovorů, 

které byly podstatou toho, co Möttlingen představoval a nabízel. Jeho slova útěchy, napomenutí, 

pokárání a odpuštění jednotlivcům byla prodchnuta vzácnou silou. Bůh ho obdařil zvláštní schopností 

pomáhat druhým – a nejen skrze uzdravování. Mnozí přijali světlo do osobních problémů, směr svého 

povolání, sílu nést odpovědnost nebo zmírnění nepříznivých okolností. Lidská potřeba opravdové 

pastýřské péče, která dřímá nepovšimnutá v tisících, se mocně probudila. Samozřejmě, jakmile 

někomu prospěla Blumhardtova rada, chtěl víc – pro sebe a své příbuzné, přátele i nepřátele. Ale teď 

toto místo útočiště, naděje, milosrdenství a pokoje bylo uzavřeno. 

Do jisté míry byla Blumhardtova rada ještě k dispozici každému, kdo přijal poučení dávané 

z kazatelny. Ale z dlouhodobého hlediska tato neosobní forma komunikace neuspokojila většinu lidí, 

a Möttlingen ztratil to, čím byl nejvíc přitažlivý a co se nedalo nalézt nikde jinde: bezpodmínečnou 

lásku, přímočarou upřímnost a blahodárnou útěchu. 

Möttlingen utichl ještě víc během hospodářské recese roku 1847 a politické vřavy roku 1848. Zatímco 

Blumhardtův přímý kontakt s rolníky mimo jeho sbor byl znemožněn, jeho pastorační práce 

pokračovala pro lidi z vyšších tříd, kteří ještě měli peníze na cestu. Jeho domácnost vždy hostila 

dlouhodobé návštěvníky, kteří potřebovali pomoc. Jeden z těchto hostů, žena, která zůstala 

u Blumhardta v Bad Bollu o mnoho let později, poskytla následující svědectví: 

 

Jako mladou dívku mě postihlo těžké onemocnění očí. Na radu vyhlášených lékařů jsem se 

podrobila několika léčebným procesům tak drastickým, že mi pak bylo zle několik let. Chvíli 

jsem byla sotva naživu. Pomalu jsem se zotavila z následků léčby, ale jak se můj celkový 

zdravotní stav lepšil, můj zrak se zhoršoval. Po dlouhém váhání jsem se rozhodla obrátit se 

na lékaře znovu. Nenabídli žádnou možnost zotavení, dali mi jen malou naději, že další 

zhoršování se může zastavit, pokud se vzdám činností jako je čtení, psaní a pletení.  

Slyšela jsem pastora Blumhardta kázat, a cítila jsem se k němu přitahovaná, aniž bych měla 

přesnější informace o jeho práci. Cítila jsem jen to, že zde je místo, kde mohu najít pomoc 

v mém sklíčeném stavu. Zeptala jsem se a nečekaně dostala pozvání, abych přišla a zůstala 

půl roku. Moje oči se sice nezlepšily, ale ani se nezhoršily, a zjistila jsem, že jsem našla sílu 

nést své trápení. 

O dva roky později jsem se vrátila skoro ve stejném stavu, neschopná být jakýmkoliv 

způsobem užitečná. Jednoho dne se mě Blumhardt zeptal, jestli by moje rodina chtěla, abych 

znovu vyhledala lékařskou pomoc. Odpověděla jsem ano, ale dodala, že jsem se rozhodla tak 

neučinit, protože předchozí léčení mělo tak zničující následky. 

„Neměla bys tak mluvit“ řekl. „Prostě se ti tady příliš líbí. To je důvod, proč se vyhýbáš 

lékařům. Proč nevěřit, že tvým očím může být pomoženo? Znám výborného očního lékaře ve 

Stuttgartu, je to dobrý přítel. Proč ho nenechat, aby udělal ještě jedno vyšetření?“ 

Odcestovali jsme do Stuttgartu a já nikdy nezapomenu, jak Blumhardt, sedící v křesle, 

sledoval vyšetření s živým zájmem. Doktorův verdikt: „Nedá se nic dělat. Léky by pouze 

urychlily ztrátu zraku. Oční nervy jsou poničené a svaly a sliznice jsou tak slabé, že sotva 

fungují. Je to zázrak, že stále ještě zbývá nějaké vidění.“ To bylo v každém detailu v souladu 

se závěry jiných lékařů. 

Ve vlaku cestou domů se mě Blumhardt zeptal: „Jsi smutná, mé dítě?“ 

„Ach ne,“ odpověděla jsem, „už jsem to všechno věděla. Jen jsem se bála, že se lékař bude 



chtít pokusit o operaci.“ 

„Dobře,“ řekl, „myslím, že víš, že tam, kde lidé nemohou dělat nic, Spasitel přichází se svojí 

pomocí. Teď musíš prostě obstát ve víře a naději.“ 

Od té doby uplynulo devět let a já jsem neoslepla. Jsem stále velmi krátkozraká, ale moje oči 

se zlepšily úžasně. Necítím žádnou bolest, moje přecitlivělost na světlo je pryč, a s pomocí 

brýlí mohu číst a psát celý den a žít jako kdokoliv jiný. Vždycky, když se stav zhoršil, tak 

jsem se o tom zmínila Blumhardtovi, osobně nebo písemně, a zanedlouho přišla znovu pomoc. 

Opravdu, Spasitel pro mě učinil veliké věci. 

 

Na svých cestách byl Blumhardt neustále obklopen lidmi prosícími o pomoc. Tovární dělník, který 

žil asi hodinu chůze od Elberfeldu, byl postižen bolestivou nemocí kůže. Už ztratil každou vyhlídku 

na lékařskou pomoc, když se dozvěděl, že dobře známý pastor přijel do Elberfeldu, a že 

prostřednictvím jeho přímluv bylo mnoho lidí vyléčeno z vážných nemocí. Muž, který neměl příliš 

dobré mínění o „zbožných pánech“, se rozhodl to zkusit. 

Po příchodu do Elberfeldu našel Blumhardta a začal rozvíjet příběh svého trápení. Blumhardt rychle 

vyslechl problém a řekl: „Můj drahý příteli, nemám čas právě teď, i když vidím, že potřebujete 

pomoc. Jen se zúčastněte bohoslužby a pozorně naslouchejte a Spasitel vám může pomoci!“ Muž 

stěží mohl zakrýt hněv nad tak strohým jednáním. Zabručel si pro sebe: „Tady máš toho soucitného 

Blumhardta! Právě takoví náboženští lidé jsou. A teď očekává, že půjdu do kostela!“ Ale přesto se 

rozhodl zúčastnit bohoslužby v naději, že Blumhardt řekne něco, co se bude týkat jeho stavu. A to ve 

skutečnosti, i když to muž nedokázal postřehnout, Blumhardt udělal: kázal na text „Proste, 

a dostanete“. Po bohoslužbě, napůl povzbuzený, napůl rozzuřený, se otočil zády ke kostelu a vyrazil 

k domovu. „Ti zbožní lidé a jejich soucit“ vztekal se – ale slova kázání mu stále zněla v hlavě. 

Najednou si uvědomil podivný pocit ve své kůži. Začal v mnoha bodech a stále se šířil a sílil. 

Skeptický, ale zvědavý spěchal domů, zamkl se ve svém pokoji a zkoumal sám sebe. Ke svému 

překvapení zjistil, že nemoc opravdu rychle mizí. Muž si nechal nadšení pro sebe, dokud si nebyl 

jistý výsledkem, ale pak spěchal zpět do Elberfeldu a prostřednictvím známých předal dobré zprávy 

Blumhardtovi. 

Několik pozoruhodných osobních zkušeností z léta roku 1844 si Blumhardt zapamatoval na celý 

život. Jednou, když se pěšky vraceli s některými kolegy knězi ze slavnosti v sousední vesnici, složil 

následující verše, které sdílel se svými společníky: 

 

Ježíš je vítězný Král, 

který si všechny své nepřátele podrobil. 

Ježíši, brzy svět klesne 

u tvých nohou, přemožen láskou. 

Ježíš nás vede se svou silou 

Ze tmy k zářivému světlu. 

 

Zatímco zpíval verš na známou melodii, zdálo se, že stovky hlasů v nedalekém lese se náhle připojily 

tak silně, že alespoň jeden z mužů, ohromený, přestal zpívat. Blumhardt však pokračoval energicky 

ve zpěvu. Když přišel domů, setkal se s Gottliebin a ta mu zarecitovala úplně stejné verše, které právě 

složil a zpíval! 

Blumhardt hovořil o několika případech božské ochrany proti nepřátelským pokusům ukládat mu 

o život. Obecně lze říci, že si jen zřídka udělal nepřátele, ale jeho tažení proti pověře a magii mu 

udělalo několik smrtelných nepřátel, a vyšlo najevo přinejmenším jedno spiknutí s cílem zavraždit 

ho. Na nějaký čas dokonce policie přidělila noční hlídku do jeho domu. 

Během července 1844 Blumhardtovi každou noc slyšeli kroky podél sálu ve svém domě, ačkoliv 

budovu prohledali každý večer a vchody byly zajištěné závorami. Vzhledem k tomu, že se rušení 

nikdy nedostalo dál, zvykli si na ně, dokonce i když – jako jednu noc – slyšeli všechny druhy zvuků 

z přilehlé stodoly. 

Blumhardtova matka byla na návštěvě a kočár byl objednán pro její odjezd na druhý den ráno. Když 



kočí časně ráno přijížděl, všiml si kouře stoupajícího ze stodoly. Zhodnotil situaci a rozběhl se přes 

vesnici s křikem „Hoří!“ Brzy se dvůr zaplnil sousedy, kteří nesli všelijaké nádoby na vodu. 

Hostinský od Vola se ujal tohoto sboru a vydal rozkaz uhasit plameny, které mohly vypuknout, až 

otevře dveře stodoly. Pak násilím otevřel dveře a objevila se hořící hromada slámy, která byla rychle 

uhašena. Uvnitř našli různé stopy žhářství, rozptýlené po celé stodole, včetně desítek balení zápalek 

a množství dlouhých tyčí, umístěných ve vaně, se špicemi směřujícími k podlaze Blumhardtovy 

ložnice nad nimi. Tyče již byly v dolní části spálené. Pouze Blumhardt zůstal v tom rozruchu klidný. 

Když se všichni opět sešli v domě, přečetl verš z Bible, který byl naplánovaný pro dnešní den: „Žádná 

zbraň vyrobená proti tobě neuspěje“ (Iz. 54:17). 

Ten samý měsíc byla záhada nočního rušitele vyřešena. Stalo se to takto. Jednou v noci, když slyšel 

hluk přímo nad svým pokojem, Blumhardt zakřičel „Ježíš je vítěz.“ Následujícího rána, na 

Blumhardtovy narozeniny, někdo našel dopis zastrčený pod zadními dveřmi, načmáraný tužkou na 

kus papíru. Byl datovaný 16. července 1844 a stálo v něm: 

 

Drazí přátelé, 

odcházím z vašeho domu ve čtyři hodiny ráno, ale nejsem už ten muž, kterým jsem byl, když 

jsem přišel. Přišel jsem jako vrah s vražednými myšlenkami, dokud jsem neuslyšel výkřik: 

„Ježíš je vítěz.“ Ano, Ježíš je vítězný, a teď moje svědomí je probuzené. Strávil jsem zbytek 

noci v zoufalství mezi trámy střechy. Vaše úsilí bylo marné, protože ďábel je maří. Pokud krev 

Kristova nebude křičet mocně i dnes, jediné, co mi zbývá, je vzít nůž, kterým jsem chtěl 

probodnout vaše srdce, a obrátit jej proti své vlastní hrudi. Boží planoucí oko mě vidělo; on 

probodl moje srdce ... budu dostávat, co mé skutky zaslouží. Sloužil jsem věrně ďáblu a peklo 

je teď jeho odměna pro mě. Když jsem slyšel zavolat jméno Nejvyššího, něco prošlo skrze 

mě. To mě udělalo tak poslušným, že nyní chci jen, abyste mě viděli, jaký jsem. Buďte tak 

laskavi a přimlouvejte se za mě u nebeského Otce. Děkuji vám za vaši věrnost. Myslete na mě 

kvůli Ježíši. 

         Váš nepřítel 

 

Podpis byl nečitelný, ale když Blumhardt ten večer přinesl dopis své biblické třídě, aby předal 

autorovu prosbu o modlitby, někdo ho poznal jako muže z nedaleké obce. 

Jednou odpoledne Blumhardt šel do Haugstettu na biblickou třídu. Doris byla znepokojena 

nedávnými pokusy o život jejího manžela a poslala za ním Hanse, aby nemusel jít domů sám ve tmě. 

Blumhardt, kterého trápila myšlenka, že potřebuje ochránce, řekl, že Doris musela zapomenout, že je 

úplněk. Ale její opatření se vyplatilo. 

Najednou se dva muži objevili na okraji lesa. Blumhardt je nejprve považoval za rolníky, vracející se 

pozdě z jejich pole, a pak, když viděl jejich zbraně, jak se lesknou v měsíčním svitu, za lovce. V tu 

chvíli muži zamířili na Blumharda a ten rychle zvolal: „Ježíš je vítěz.“ V tu chvíli okamžitě sklonili 

pušky. Později, v polovině lesa byli překvapeni jiným střelcem, který pozvedl pušku a natáhl 

kohoutek. Hans byl připraven skočit do úkrytu, ale Blumhardt ho zadržel a modlil se nahlas za 

útočníka, který je chtěl zavraždit, a muž sklonil zbraň. 

Když vyšli z lesa, znovu se střetli se dvěma ozbrojenci napůl skrytými v louce. Hans se teď cítil 

neporazitelný a vykřikl: „Pojď! Zmáčkni spoušť. Nevystřelí to!“ V tu chvíli ozbrojenci, zřejmě cizinci 

přicházejí z dálky, sklonili zbraně a šli neškodně po cestě. 

Wilhelm Hofacker, kněz a blízký Blumhardtův přítel, popsal jeden z jeho nejvíce nezapomenutelných 

zážitků: 

 

Jednou jsem se zúčastnil hlavní nedělní bohoslužby v Möttlingenu. Bylo to v létě, těsně před 

sklizní. Seděl jsem vpředu, v jedné z lavic vyhrazených pro čestné hosty. Kostel byl přeplněný 

posluchači, a dvůr venku byl zaplněný také. Během úvodní modlitby nebe začalo stále více 

tmavnout. Zaduněl hrom a mraky získaly hrozivý odstín, který předpovídal krupobití. 

Najednou se Blumhardt v klidu odchýlil od pevného pořádku liturgie se slovy: „Milující Bože, 

pokud zamýšlíš trestat nás za naše hříchy a odejmout požehnání naší sklizně, pak bychom se 



neměli odvážit prosit Tě proti tomu. Ale určitě budeš tak laskav, abys nás nechal slyšet Tvoje 

slovo bez vyrušování.“ Pak pokračoval v liturgii. Připadal jsem si, že bych se měl skrýt pod 

lavicí kvůli takové smělosti, ale ejhle, najednou se rozjasnilo a za několik minut byla obloha 

opět modrá a slunce svítilo. 

 

Ne vždy dopadl Blumhardt tak dobře. Přesto neměl strach dostat odmítavou odpověď na žádost, ale 

viděl Boží ruku ve všem. „Víra nás znovu protáhla,“ poznamenal, kdykoli řešil tuto nesnáz. Vyjádřil 

to v dopise Barthovi: 

 

Moje teorie o nemoci je biblická. Zapustila ve mě kořeny skrze neustálou četbu Bible už od 

dětství. Později jsem dostal opakované náznaky, že je pravdivá, a ty byly posíleny a vyrostly 

v jistotu zkušenostmi. Moje nejvyšší zásada je toto: Všechno přichází od Boha. 

Víra je povinnost. Většina nemocných lidí by raději chodila deset hodin, než zkoumala své 

svědomí nebo ohnula kolena. Ale to je nevěra, a pokud je spojena se špatným svědomím, je 

to hřích. Evangelium nikde neříká, že bychom měli hledat Boží pomoc po křivolakých cestách 

nebo oklikách. 

 

Blumhardt nikdy nemohl pochopit jednu námitku, kterou vznesli někteří z jeho kritiků – že důvěra, 

se kterou se modlil za fyzické neduhy, aby byly uzdraveny, porušuje principy trpělivosti 

a odevzdanosti. Věřil, že Bůh je vždy nakloněn, aby nám pomohl, jen kdybychom ho prosili 

dostatečně opravdově. Pokud se nám to nepodaří, jsme to my, kdo brání, aby nám přišel na pomoc. 

Prosit Boha o něco nevyvíjí tlak na něj, protože opravdová modlitby je připravena na odmítavou 

odpověď. Jak sám řekl: „Prosby potřebují víru a trpělivost. Víra očekává všechno, trpělivost nic.“ 

Rozhodně nesnášel ten druh modlitby, který tlačí na Boha kvůli vlastním touhám, a varoval před 

dlouhými, vášnivými modlitbami, populárními v některých kruzích. Zároveň dokázal připustit: 

„Všiml jsem si, že něco nedosáhneme, když o to prosíme jednou nebo dvakrát, ale můžeme to dostat, 

když se modlíme potřetí nebo počtvrté.“ Často si bral za příklad apoštola Pavla – „třikrát“ (2 Kor. 12: 

8) – a pak předpokládal, že Bůh nechce vyslyšet ten konkrétní požadavek. 

Za námitkami proti Blumhardtovým modlitbám za uzdravení byla představa, že opravdu zbožný 

člověk by měl upřednostnit vzor příkladné trpělivosti, než být osvobozen od utrpení. Blumhardt 

respektoval trpělivost lidí, kteří tiše snášeli utrpení po celá léta, ale zpochybňoval jakoukoli 

„trpělivost“, která zakazuje modlit se o pomoc. „Je to mnohem jednodušší,“ řekl jednou, „sklouznout 

do nesprávného způsobu podřízení se Boží vůli, než připevnit šrouby, aby zadržely Boží pomoc.“ 

Jindy to podal ještě víc neomaleně: „Proč bychom měli chtít trpět a nechtít věřit? Podíváme-li se 

pozorně na to, co se skrývá za tím, zjistíme, že většina lidí by raději trpěla, než činila pokání.“ 

Nemocné ženě napsal: „Pozor, abyste nedávala na odiv svou trpělivost. Co je požadováno od vás, je 

víra, a pokud na to nedbáte, budete sama na vině.“ Je to neupřímné chtít pouze vydržet a odmítnout 

prosit o úlevu. 

 

Chudí, svedení lidé – rozpoznají někdy klam, kterému slouží, když mluví s Bohem o své 

trpělivosti? Nebudu popírat, že vnitřní život člověka se může zlepšit skrze utrpení. Ale také je 

všeobecně známo, že lidé postižení chronickými chorobami se často stávají více, ne méně 

vzpurní, svéhlaví, tvrdohlaví, nevrlí a netrpěliví. Je zřejmé, že ve většině případů lidem chybí 

to, co potřebují nejvíce: Boží přímý zásah. 

 

Bylo to nejen Blumhardtovo podráždění pokryteckými postoji, které vyvolalo tento výbuch, ale soucit 

pro lidstvo a jistota, že i ty nejvíce porušené vztahy k Bohu mohou být zcela obnoveny. Stručně 

řečeno, Blumhardt byl přesvědčen, že Bůh pošle pomoc, když ho jen požádáme. 

Dr. de Valenti, kněz, který požadoval, aby Blumhardt přenechal léčbu duševně nemocných lidí 

lékařům, řekl, že by měl omezit svou činnost na pastoraci, na „poučení, pokárání a utěšení.“ Ve své 

odpovědi Blumhardt vysvětlil, jak dospěl ke své prosté víře, a to zejména v jeho péči o mentálně 

nemocné: 



 

Zpravidla uplatnění duchovního tlaku, který doporučujete, vede pouze k rozrušení nemocných 

a často zvyšuje jejich nepokoj k opravdovému šílenství. Poučení, pokárání a utěšení jsou 

nejméně užitečné na začátku. Když jsem požádán o radu, zakazuji příbuzným používat tyto 

tři přístupy. A ve své vlastní službě je používám jen opatrně a umírněně. To, co je skutečně 

potřeba, je něco, co musí přijít shora. V opačném případě nemůže existovat žádná pomoc – 

jen falešná „pomoc“, která nadělá více škody než užitku. 

Ale jak můžeme přijmout tento dar shůry? Opravdu, brány nebes, které kdysi byly otevřené, 

se nyní zdají uzavřené. Je tolik modliteb, ale jak málo dosahují! Jak často lidé přijdou a říkají 

téměř zoufale, že všechny jejich modlitby nic nezměnily. 

Podle Nového zákona Bůh chce nabídnout své dary skrze lidské nástroje. Evangelium má být 

vyhlášeno Božími služebníky, vyslanci Kristovými, a tito poslové nesou duchovní dary a moc 

pro církev. To je důvod, proč byli apoštolové obdařeni výjimečnou mocí ke kázání i k 

uzdravování. Křesťanství to už vůbec nezná. 

To je důvod všeho zoufalství tváří v tvář bídě a scestných prostředků, které mnozí zkoušejí. 

To je také důvod, proč se lékařská věda ocitá v nepříjemné situaci: očekává se, že nahradí 

svými schopnostmi, co by měli poskytovat služebníci evangelia, ale co už dávno ztratili. Tady 

je třeba lékařskou vědu pochválit, že pracovala mnohem věrněji než služebníci evangelia, 

navzdory nevěře, ke které se sborově hlásí. Zejména v případech duševních chorob je většina 

pastorů vedle lékařů ubohou postavou. 

Ale copak není žádná naděje na změnu? Ve svém boji s mocí posedlosti jsem si dovolil udělat 

víc, než je pro pastora obvyklé. Neskládal jsem žádnou důvěru v sebe a necením si sám sebe 

víc než kteréhokoliv jiného pastora. Ale přistoupil jsem k celé té záležitosti jako služebník 

evangelia, který má mít určité právo požádat Boha o něco. 

Brzy jsem ale uviděl, že brány nebes nebyly zatím pro mě zcela otevřené, a propadal jsem 

sklíčenosti. Přesto pohled na nemocné lidi, kteří nikde nemohli vidět žádnou naději na pomoc, 

mi nedopřával klid. Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova: „Proste, a bude vám dáno; hledejte 

a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ Přemýšlel jsem: Jestliže pro nevěrnost, nevěru, 

neposlušnost, nedbalost a lenost církev a její služebníci ztratili schopnost vyhnat démony, 

Ježíš mohl mít na mysli právě takové doby duchovního hladu, když řekl podobenství v Lukáši 

11:5–8: 

 

Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: „Příteli, půjč mi tři 

chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co 

dát.“ On mu zevnitř odpoví: „Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se 

mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.“ Pravím vám, i když nevstane 

a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, 

co potřebuje. 

 

Mohl bych se přirovnat k tomuto muži, který stál u dveří o půlnoci. I přesto, že Bůh je můj 

přítel, nebyl jsem hoden něco od něj získat. Přesto jsem nemohl přijmout porážku, když šlo o 

člena mého sboru. Pořád jsem klepal. Někteří říkají, že jsem pokoušel Boha a byl drzý, 

duchovně troufalý a fanatický. Ale já jsem nemohl nechat svého hosta, který stál u dveří. 

Musel jsem být trpělivý po dlouhou dobu, ale nakonec Bůh přistoupil na moji žádost. Bylo to 

ode mě špatné, že jsem ho tak obtěžoval? 

A jaký byl výsledek mé prosby? Neochotný přítel v podobenství neřekl: „Prostě jdi pryč. Já 

sám přinesu tvému hostu, co potřebuje – tebe k tomu nepotřebuji.“ Spíše dal tři chleby svému 

příteli, aby je mohl použít pro hosta podle vlastního uvážení. To dá rozum, že něco zbude, 

protože host pravděpodobně nespotřebuje všechny tři bochníky najednou. Tím chci říci, že 

Bůh skutečně udělil moc mně, zvláště k překonání démona posedlosti. Dostal jsem tuto sílu, 

aby byl vysvobozen člen mého sboru, který byl vážně sužován ďáblem, a který byl svěřen do 

mé péče. 



Použil jsem tři bochníky a něco zbylo. Přesto zásoba byla malá a noví hosté přijeli, protože 

věděli, že mi záleží na jejich potřebách a odvážím se rušit „svého spícího přítele“ v nevhodnou 

hodinu kvůli další dávce. Pokaždé jsem dostal, co bylo potřeba, s nějakým přebytkem.  

Co jsem mohl dělat, když teď ubozí a trápení začali proudit ke mně? Měl jsem se zatvrdit 

a říct: „Proč pořád přicházíte do mého domu? Je mnoho dalších domů ve městě – velké, 

prostorné – tam běžte?“ Odpověděli by: „Dobrý pane, už jsme tam byli a řekli nám, že nás 

nemohou živit a nemohou se obtěžovat, aby dostali to, co potřebují, od přítele. Můžeš nám 

dát něco k jídlu, protože jsme hladoví a zranění?“ Co jsem měl dělat? Jejich tíseň se dotkla 

mého srdce. I když to bylo pro mě nepříjemné, šel jsem znovu a znovu a získal více bochníků. 

Byly mi dány mnohokrát, mnohem rychleji než poprvé, a s větším přebytkem. Samozřejmě, 

že tento chléb nechutná všem. Tu a tam z nějakého důvodu někdo opustí můj dům hladový.  

 

Tímto způsobem Blumhardt obhajoval své jednání, ale vyčítal svým kolegům „služebníkům 

evangelia“, že ukazují tak málo zájmu, aby byly obnoveny dary apoštolských dob. Byl přesvědčen, 

že to, co bylo dané jemu, mělo ukázat, že Bůh chce dát novou odvahu a sílu každému, kdo je připraven 

se modlit za lepší časy: 

 

Ježíš říká: „Mám autoritu od svého Otce odpouštět hříchy a komu je odpustím, těm je 

odpuštěno.“ Co Pán udělal, má pokračovat, protože všechno, co udělal jako člověk, mají dělat 

další lidské bytosti až do konce dnů. Otec mu dal autoritu, a on dal autoritu dalším. Řekl 

učedníkům: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Tak jeho učedníci mohli říct litujícím 

hříšníkům stejně rozhodně, jako to dělal sám Ježíš: „Buď dobré mysli, tvé hříchy jsou 

odpuštěny." A co otřese naším přesvědčením, že tato moc zůstává účinná pro ty, kdo hlásají 

evangelium dnes – že také oni by měli mít pravomoc odpouštět hříchy? 

 

Pro některé lidi je těžké přijmout, že by Bůh vyslýchal přímluvy určité osoby víc než jiných – zejména 

jejich vlastní – a že Bůh je ochoten, abychom se na něho obraceli přes prostředníka. Jakub 5:14 to 

přibližuje: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí.“ Jakub 

nepovažoval zázračnou moc jako dar pro jednotlivce, ale spíše pro celou církev. Jak Blumhardt často 

zdůraznil, význam moci, která mu byla udělena, daleko přesahoval jeho práci pastora nebo 

uzdravovatele a dosahoval daleko za hranice Möttlingenu: 

 

Pokud se někdo zeptá, zda vše, co Bůh dělá skrze mne, je vázáno na mou osobu nebo může 

být kopírováno, musím odpovědět, že něco mi skutečně bylo dáno jako výsledek boje – 

a pochybuji, že každý to může najednou mít stejným způsobem. Ale jsem přesvědčen, že se 

to musí rozšířit, a že bychom měli žádat o původní pravomoci evangelia, aby byly plně 

obnoveny. V současné době to, co se stalo skrze mne, ukazuje, že jsme oprávněni prosit 

o obnovu. 

Ale dokud se nebesa neotevřou, obnova se neuskuteční. Je chybou si myslet, že víra je vše, co 

je potřeba, abychom zažili apoštolské doby znovu. Ne, tyto pravomoci můžeme pouze pomalu 

získat zpět. Křesťanská nevěrnost a odpadlictví během dvou tisíc let vzbudily Pánovu nelibost 

a zároveň vedly ke vzestupu satanských sil. První věc, která je potřeba, je proměna 

křesťanstva. 

 

Blumhardt nikdy nepochyboval, že tato obnova přijde, nebo že stálo za to o ni bojovat. Ochutnal 

vítězství a skrze něho mnozí jiní také. Co Bůh dal jedné obci skrze jednoho člověka, který se k němu 

obrátil, chce dát celému světu. Triumf nad temnotou v Möttlingenu by nám měl dát odvahu čelit svým 

vlastním démonům a doufat a očekávat, že přijdou větší věci. 

 

Jsme dehydrovaní lidé. Nic neuhasí naši žízeň a neukončí sucho, jen Bůh, až znovu vyleje 

svého ducha. Pouze zlomek zaslíbení byl splněn v době apoštolů. Nemohou být nyní zaslíbení 

splněna ve větším měřítku? Tento proud Ducha přijde – očekávejme to s důvěrou. Žízeň nás 



téměř zabíjí a lidé se zhoršují jak uvnitř, tak navenek. Ale teď, protože potřebujeme tohoto 

ducha, Bůh ho dá znovu. 


