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I. DENNÍ SPOLEČENSTVÍ S BOHEM 
 

1. První a hlavní potřeba našeho křesťanského života je společenství s Bohem. 

 

Boží život v nás pochází od Boha a je na Něm zcela závislý. Jako potřebuji neustále vzduch k dýchání 

a jako slunce neustále svítí na zem své světlo, tak jenom v přímé živé komunikaci s Bohem může být 

moje duše silná. 

 

Mana z jednoho dne se zkazila, když přišel další den. Musím mít každý den čerstvou milost z nebe 

a  získám ji pouze v přímém čekání na samotného Boha. Začni každý den tím, že zůstaneš před Bohem 

a dovolíš mu, aby se tě dotkl. Udělej si čas na setkání s Bohem. 

 

2. Proto ať je ve tvé zbožnosti tím prvním postavit se před Boha. V modlitbě nebo uctívání vše závisí 

na tom, aby Bůh zaujal hlavní místo. Musím se tiše sklonit před Ním v pokorné víře a uctívání a takto 

ve svém srdci mluvit: „Bůh je. Bůh je blízko. Bůh je láska, touží mi sdělovat sebe samého. Bůh Jediný 

Všemohoucí, který působí všechno ve všech, i teď čeká, aby ve mně pracoval a dal sám sebe poznat.“ 

Udělej si čas, dokud nebudeš vědět, že Bůh je velmi blízko. 

 

3. Když jsi dal Bohu Jeho místo cti, slávy a moci, zaujmi své místo nejhlubší pokory a snaž se být 

naplněn duchem pokory. Jako pro stvořeného je to tvým požehnáním být ničím, aby Bůh mohl být 

vším v tobě. Jako hříšník nejsi hoden vzhlížet k Bohu; skláněj se v sebeponížení. Jako svatého ať tě  

přemůže Boží láska, a skláněj se stále níže. Klesni před Ním do pokory, poddajnosti, trpělivosti 

a  odevzdej se Jeho dobrotě a milosrdenství. Povýší tě. Ach, udělej si čas, aby ses sklonil hodně nízko  

před Bohem. 

 

4. Potom přijmi a oceň své místo v Kristu Ježíši. Bůh se netěší v ničem, jen ve Svém milovaném 

Synu, a nemůže být uspokojen ničím jiným u těch, kteří se k němu přibližují. Vstup hluboko do Boží 

svaté přítomnosti se smělostí, kterou dává krev, a v ujištění, že v Kristu jsi nanejvýš milý. V Kristu 

jsi za oponou. Máš přístup do samotného srdce a lásky Otce. Hlavním cílem společenství s Bohem 

je, abych mohl mít více Boha ve svém životě a aby Bůh mohl vidět Krista utvářeného ve mně. Ztiš 

se před Bohem a nech ho žehnat ti. 

 

5. Tento Kristus je živá osoba. Miluje tě osobní láskou a čeká každý den na osobní odpověď tvojí 

lásky. Dívej se do jeho tváře s důvěrou, až Jeho láska opravdu zasvítí do tvého srdce. Potěš jeho srdce 

tím, že mu řekneš, že ho miluješ. Sám se ti nabízí jako osobní Spasitel a ochránce před mocí hříchu. 

Neptej se: mohu být chráněn před hříchem, když budu zůstávat blízko Jemu? Ale ptej se: mohu být 

chráněn před hříchem, když On bude vždy blízko mě? A okamžitě uvidíš, jak bezpečné je důvěřovat 

Mu. 

 

6. Máme nejen Kristův život v nás jako moc a Jeho přítomnost s námi jako osoby, ale máme Jeho 

podobu, aby byla do nás vtištěna. Má být v nás utvořen tak, aby Jeho tvar nebo zjev, Jeho  podoba 

byly v nás vidět. Skláněj se před Bohem, dokud nezačneš vnímat velikost a požehnanost díla, které 

Bůh bude v tobě dnes vykonávat. Řekni Bohu: „Otče, tady jsem, aby Ty jsi dal do mě co nejvíce 

Kristovy podoby, kolik jen mohu přijmout.“ A počkej, až ho uslyšíš říct: „Mé dítě, dávám ti tolik 

Krista, nakolik je tvé srdce otevřené, aby přijalo.“ Bůh, který zjevil Ježíše v těle a učinil Ho 

dokonalým, zjeví Ho v tobě a učiní tě dokonalým v něm. Otec miluje Syna a těší ho vytvářet Jeho 

obraz a podobu v tobě. Počítej s tím, že tato požehnaná práce bude v tobě vykonaná, když budeš čekat 

na svého Boha a udržovat s Ním společenství. 



 

7. Kristova podoba spočívá především ve dvojím – v podobě Jeho smrti a vzkříšení (Římanům 6:5). 

Kristova smrt byla vyvrcholením Jeho pokory a poslušnosti, úplné vzdání se svého života Bohu. 

V  Něm jsme mrtví hříchu. Jak klesáme do pokory a závislosti a do úplného odevzdání se Bohu, moc 

Jeho smrti v nás pracuje a jsme připodobněni Jeho smrti. A tak ho poznáváme v síle Jeho vzkříšení, 

ve vítězství nad hříchem a veškeré radosti a síle vzkříšeného života. Proto se každé ráno „představte 

Bohu jako ti, kteří jsou naživu ze smrti.“ On bude udržovat život, který dal, a udělí milost, abychom 

žili jako vzkříšení. 

 

8. To vše může být pouze v moci Ducha svatého, který v tobě přebývá. Spolehni se na Něho, aby 

oslavil Krista v tobě. Spolehni se na Krista, aby v tobě zvýšil příliv Jeho Ducha. Když čekáš na Boha, 

aby sis uvědomil Jeho přítomnost, nezapomeň, že Duch je v tobě, aby odhalil Boží věci. Hledej 

v  Boží přítomnosti, abys měl pomazání Ducha Kristova tak opravdově, že celý tvůj život může být 

v každém okamžiku duchovní. 

 

9. Když rozjímáš nad tímto úžasným spasením, hledáš plné společenství s velkým a svatým Bohem 

a čekáš na Něho, až v tobě zjeví Krista, budeš cítit, jak potřebné je vydat všechno, abys Ho přijal. 

Hledej milost, abys poznal, co to znamená žít úplně pro Boha, tak jako žil Kristus. Pouze Duch Svatý 

tě může naučit, co úplné poddání celého života Bohu může znamenat. Čekej na Boha, aby ti v tom 

ukázal, co neznáš. Ať každé přiblížení se k Bohu a každá prosba o společenství s Ním jsou 

doprovázeny novým, velmi jasným a úplným odevzdáním se Mu, aby v tobě pracoval. 

 

10. „Skrze víru“ musí být klíčem tady, stejně jako v celém Písmu a celém duchovním životě. Když 

zůstáváš před Bohem, ať je to v hluboké tiché víře v Něho, toho Neviditelného, který je tak blízko, 

tak svatý, tak mocný, tak milující. Také v hluboké, klidné víře, že všechna požehnání a síly nebeského 

života jsou kolem tebe a v tobě. Jen se poddej ve víře a dokonalé důvěře ve vždy požehnanou Svatou 

Trojici k dokonání všech Božích záměrů v tobě. Začni tak každý den ve společenství s Bohem a Bůh 

ti bude vším ve všem. 

 

 

II. VÝSADA A ZKUŠENOST 

„On mu řekl: Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé.“ Lukáš 15:31 

 

Slova tohoto textu jsou nám všem dobře známá. Starší syn si stěžoval a řekl, že ačkoli jeho otec udělal 

hostinu a zabil tučné tele pro marnotratného syna, jemu nikdy nedal ani kůzle, aby se mohl poveselit 

se svými přáteli. Odpověď otce byla: „Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé.“ 

Nemůžeme mít úžasnější zjevení srdce našeho nebeského Otce, než je nám ukázáno tady. Často 

hovoříme o úžasném odhalení otcova srdce v jeho přivítání marnotratného syna a v tom, co pro něj 

udělal. Ale mnohem úžasnější odhalení otcovy lásky máme v tom, co říká staršímu synovi.  

 

Pokud máme zakusit prohloubení duchovního života, chceme na jedné straně jasně zjistit, jaký 

duchovní život Bůh chce, abychom žili, a na druhé straně se zeptat, zda takový život žijeme, nebo 

pokud ne, co nám brání, abychom ho plně prožívali. Toto téma se přirozeně dělí do těchto tří částí:  

1. Vysoké výsady každého Boží dítě. 2. Slabá zkušenost příliš mnoha z nás věřících. 3. Příčina tohoto 

rozporu a nakonec 4. Cesta k obnovení výsad. 

 

 

1. VYSOKÉ VÝSADY BOŽÍCH DĚTÍ 

 

Máme tu dva výroky popisující výsady. První: „Synu, ty jsi se mnou stále“ – neporušené společenství 

s  tvým Otcem je tvým podílem. Za druhé: „Všechno, co mám, je tvoje“ – všechno, co Bůh může dát 

svým dětem, je jejich. 



 

„Ty jsi se mnou stále.“ Vždy jsem blízko tebe. Můžeš žít každou hodinu svého života v Mé 

přítomnosti a vše, co mám, je pro tebe. Jsem otec, se srdcem milujícího otce. Nic dobrého ti neodepřu. 

V těchto zaslíbeních máme bohaté výsady Božího dědictví. Zaprvé s Ním máme nepřerušené 

společenství. Otec nikdy neposílá své dítě pryč s myšlenkou, že mu nezáleží na tom, jestli dítě ví, že 

ho miluje. Otec touží po tom, aby jeho dítě věřilo, že má světlo tváře svého otce nad sebou celý den 

a když pošle dítě do školy nebo kamkoli ho povinnost nutí, je to s pocitem oběti rodičovských citů. 

Pokud tomu tak je u pozemského otce, co si myslíte o Bohu? Nechce, aby každé jeho dítě vědělo, že 

neustále žije ve světle Jeho tváře? To je význam tohoto slova: „Synu, jsi stále se mnou.“ 

 

Bylo to výsadou Božího lidu v dobách Starého zákona. Říká se nám, že „Enoch chodil s Bohem.“ 

Boží zaslíbení Jákobovi bylo: „Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě 

přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“ A Boží slib Izraeli skrze 

Mojžíše byl: „Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinutí.“ A Mojžíš v reakci na zaslíbení 

říká: „Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že 

s  námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země.“ Boží přítomnost 

s  Izraelem byla známkou jejich oddělení od ostatních lidí. Toto je pravda učená v celém Starém 

zákoně; pokud je to tak, o co víc můžeme hledat v Novém zákoně? Zjišťujeme, že náš Spasitel slibuje 

těm, kteří ho milují a kteří zachovávají jeho slovo, že Otec je bude také milovat, a Otec a Syn přijdou 

a učiní si u něho příbytek.  

 

Uchovejte tuto myšlenku ve svých srdcích – že dítě Boží je povoláno k této požehnané výsadě, žít 

každý okamžik svého života ve společenství s Bohem. Je povoláno, aby se těšilo z  plného světla jeho 

tváře. Existuje mnoho křesťanů – předpokládám, že většina křesťanů, u kterých se zdá, že celé dílo 

Ducha je omezeno na usvědčení a obrácení; chybí v tom, že přišel přebývat v  našich srdcích a  tam 

nám zjevuje Boha. 

 

Nepřišel, aby přebýval blízko nás, ale v nás, abychom byli naplněni Jeho přebýváním. Je nám 

přikázáno, abychom byli „naplněni Duchem“; pak Duch svatý způsobí, aby se nám Boží přítomnost 

zjevovala. To je celé učení epištoly Židům: opona byla roztržena; máme přístup do svatyně svatých 

skrze Ježíšovu krev; vcházíme do samotné Boží přítomnosti, abychom mohli žít celý den s touto 

přítomností spočívající na nás. Tato přítomnost je s námi, ať už jdeme kamkoli; a ve všech druzích 

potíží máme nerušený odpočinek a pokoj. „Synu, jsi vždycky se mnou.“ 

 

Někteří lidé si myslí, že Bůh z nějakého nesrozumitelného důvodu, protože je svrchovaný, skrývá 

svou tvář. Ale já vím, že Bůh miluje svůj lid příliš mnoho, než aby takto odstoupil od společenství 

s  ním. Skutečný důvod vzdálení Boha od nás bychom spíše měli hledat v našem hříchu a nevěře, než 

ho přepokládat někde v Jeho svrchovanosti. Jestliže dítě Boží chodí ve víře a poslušnosti, bude se 

těšit z  nepřetržitého trvání Boží přítomnosti. 

 

Pak je tu další požehnaná výsada: „Všechno, co mám, je tvé.“ Díky Bohu, dal nám svého vlastního 

Syna; a když nám dal Jeho, dal nám všechno, co je v něm; dal nám Kristův život, Jeho lásku, Jeho 

Ducha, Jeho slávu. „Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“ Všechna bohatství Jeho 

Syna, věčného krále, Bůh uděluje každému ze svých dětí. „Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co 

mám, je tvé.“ Není toto význam všech úžasných slibů, které jsou dané v souvislosti s  modlitbou: 

„O  cokoliv požádáte v mém jménu, dostanete to“? (Jan 16:23 Jestliže o něco požádáte Otce v mém 

jménu, dá vám to.) Ano, je. To je život Božích dětí, jak nám ho On sám ukázal.  

 

 

2. Na rozdíl od této vysoké výsady věřících se podívejme na 

SLABÉ ZKUŠENOSTI MNOHA NÁS. 

 



Starší syn žil se svým otcem, sloužil mu „po mnoho let“ a stěžoval si, že mu jeho otec nikdy nedal 

kůzle, zatímco jeho marnotratnému bratrovi dal tučné tele. Proč tomu tak bylo? Jednoduše proto, že 

o ně nepožádal. Nevěřil, že by ho dostal, a proto o něj nikdy nepožádal a nikdy se z něho nepotěšil. 

Žil tak v neustálém reptání a nespokojenosti; klíčová myšlenka celého tohoto ubohého života je 

vyjádřená v tom, co řekl. Jeho otec mu dal všechno, ale on se z toho nikdy netěšil a dával všechnu 

vinu svému milujícímu a laskavému otci. Ó milovaní, není toto život mnoha věřících? Nemluví 

mnoho lidí a nejedná takto? Každý věřící má zaslíbení nepřetržitého společenství s Bohem, ale říká: 

„Neprožívám to, neraduji se z toho; snažil jsem se a udělal jsem, co jsem mohl, a modlil jsem se za 

požehnání, ale domnívám se, že Bůh se nechystá to vyslyšet.“ Ale proč ne? Někdo říká, že je to 

svrchovanost Boží, která požehnání odpírá. Otec neodepřel své dary staršímu bratru ze své 

svrchovanosti; ani náš Nebeský Otec neodepře nic dobrého těm, kteří Ho milují. Nedělá žádné takové 

rozdíly mezi Svými dětmi. „Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti“ byl příslib, který byl 

rovným způsobem dán všem v korintské církvi. 

 

Někteří si myslí, že tato bohatá požehnání nejsou pro ně, ale pro ty, kteří mají více času věnovat se 

náboženství a modlitbě; nebo že jejich okolnosti jsou tak obtížné, tak zvláštní, že my nemůžeme mít 

představu o jejich různých překážkách. Ale copak Bůh, pokud je postaví do těchto okolností, 

nedokáže úměrně tomu dát přetékající milost? Přiznávají, že by mohl, kdyby pro ně udělal zázrak, 

který mohou stěží očekávat. Nějakým způsobem, stejně jako starší syn, házejí vinu na Boha. Tak 

mnozí říkají, když dostanou otázku, jestli se těší z nepřetržitého společenství s Bohem: „Bohužel ne! 

Dosáhnout do takové výšky nedokážu, je to pro mě příliš vysoko. Vím o některých, kteří to mají, 

a  četl jsem o tom; ale Bůh mi to z nějakého důvodu nedal.“ Ale proč ne? Možná si myslíte, že nemáte 

stejnou kapacitu pro duchovní požehnání, jaké mají ostatní. Bible hovoří o radosti, která je 

„nevyslovitelná a plná slávy“, jako o ovoci víry; o „lásce Boží, která je rozlita v našich srdcích skrze 

Ducha svatého ducha, který nám byl dán.“ Přejeme si to? Proč to nemáme? Požádali jsme o to? 

Myslíme si, že nejsme hodni požehnání, že nejsme dost dobří, a proto to Bůh nedal. Těch, kteří vrhají 

vinu naší temnoty a našeho bloudění na Boha, je mezi námi více, než víme nebo jsme ochotni přiznat! 

Snaž se to dosáhnout! Snaž se o to! Usiluj se o to! 

 

Vraťme se k tomu druhému slibu. Otec říká: „Všechno, co mám, je tvé.“ Radujete se z Kristových 

pokladů? Jste si vědomi toho, že máte hojné zásoby pro všechny vaše duchovní potřeby na každý 

den? Bůh pro vás má vše v hojnosti. „Nikdy mi nedal kůzle!“ Odpověď zní: „Všechno, co mám, je 

tvé. Dal jsem ti to v Kristu.“ 

 

Drahý čtenáři, máme tak nesprávné myšlení o Bohu. Jaký je Bůh? Neznám žádný obraz krásnější 

a  poučnější než slunce. Slunce není nikdy unavené zářením, vyléváním svých blahodárných paprsků 

na dobré i zlé. Můžete zakrýt okna žaluziemi nebo zazdít cihlami, ale slunce na ně všechny bude dál 

zářit; i když můžeme sedět ve tmě, v naprosté temnotě, ta záře bude úplně stejná. Boží slunce svítí na 

každý list, na každou květinu, na každé stéblo trávy, na všechno, co vyrůstá ze země. Všechno dostává 

toto bohatství slunečního svitu, dokud to nevyroste k dokonalosti a nepřinese ovoce. Byl by ten, kdo 

učinil toto slunce, méně ochotný vylít svoji lásku a život na mě? Slunce – jakou krásu vytváří! A můj 

Bůh – nemá větší potěšení z vytváření krásy a plodnosti ve mně? Toho, co také zaslíbil dát? A  přesto 

někteří, když se zeptáme, proč nežijí v nepřerušeném společenství s Bohem, říkají: „Bůh mi to nedal, 

nevím proč; jediný důvod, který mohu říct, je, že On mi to nedal.“ Vzpomínáte si na to podobenství, 

kde jeden řekl: „Vím, že jsi tvrdý pán, sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal,“ požadující 

a nárokující, co jsi nedal. Ach! Pojďme se zeptat, proč je to tak, že věřící žije s tak slabou zkušeností. 

 

 

3. PŘÍČINA ROZPORU MEZI BOŽÍMI DARY A NAŠÍ SLABOU ZKUŠENOSTÍ 

 

Věřící si stěžuje, že mu Bůh nikdy nedal kůzle. Nebo že mu Bůh dal nějaké požehnání, ale nikdy ne 

úplné požehnání. Nikdy ho nenaplnil svým Duchem. „Nikdy,“ říká, „jsem neměl srdce jako fontánu, 



vydávající řeky živé vody slibované v Janově evangeliu 7:38.“ Co je příčinou? Starší syn si myslel, 

že slouží svému otci v jeho domě věrně mnoho let, ale bylo to v duchu otroctví a ne v duchu dítěte, 

takže ho jeho nevěra oslepila před pochopením lásky a laskavosti otce a po celou dobu nebyl schopen 

vidět, že jeho otec je připraven nejenom mu dát kůzle, ale sto nebo tisíc kůzlat, kdyby je měl. Prostě 

žil v nevěře, nevědomosti, slepotě a okrádal sám sebe o výsady, které pro něj otec měl. Pokud tedy 

existuje rozpor mezi naším životem a naplněním a radostí ze všech Božích zaslíbení, chyba je naše. 

Jestliže naše zkušenost není, jaká Bůh chce, aby byla, je to kvůli naší nevěře v Boží lásku, v Boží 

moc a ve skutečnost Božích zaslíbení. 

 

Boží slovo nás v příběhu Izraelitů učí, že to byla nevíra z jejich strany, která byla příčinou jejich 

problémů, a ne jakéhokoli omezení nebo překážka ze strany Boha. Jak říká žalm 78: „Rozpoltil na 

poušti skály, dal jim pít hojně jak z propastných tůní, bystřiny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout 

vodstva jako řeky.“ Ale zhřešili tím, že pochybovali o jeho moci poskytnout jim maso. „A reptali 

proti Bohu: Může Bůh prostřít stůl v poušti?“ (verše 15–19) Později, čteme ve verši 41: „Zas a zase 

pokoušeli Boha, činili výčitky Svatému Izraele.“ Čas od času mu stále nedůvěřovali. Když se dostali 

do Kádeš-barneje a Bůh jim řekl, aby vstoupili do země oplývající mlékem a medem, kde bude 

odpočinek, hojnost a vítězství, jen dva muži řekli: „Ano, můžeme se jí zmocnit, protože Bůh nám ji 

dá.“ Ale těch deset špiónů a šest set tisíc mužů odpovědělo: „Ne, nikdy nemůžeme dobýt zemi; 

nepřátelé jsou pro nás příliš silní.“ Byla to prostě nevěra, která je držela mimo zaslíbenou zemi.  

 

Máme-li dosáhnout nějakého prohloubení duchovního života, musíme dojít k objevu a uznání nevěry 

v  našich srdcích. Bůh dá, abychom mohli dosáhnout tohoto duchovního růstu a uvidět, že jsme naší 

nevěrou zabránili Bohu vykonat v nás své dílo. Nevěra je matkou neposlušnosti a všech mých hříchů 

a nedostatků – mých nálad, mé pýchy, mé nelásky, mé světskosti, mých hříchů všeho druhu. I když 

se liší v povaze a formě, všechny pocházejí z jednoho kořene, tj. že nevěříme ve svobodu a  plnost 

Božího daru Ducha svatého, který v nás přebývá a posiluje nás a naplňuje nás životem a  milostí Boží 

po celý den. Podívej se, prosím, na toho staršího syna a zeptej se, co bylo příčinou toho strašného 

rozdílu mezi srdcem otce a zkušeností syna. Odpověď nemůže být jiná, než že to byla hříšná nevěra, 

která zcela oslepila syna, takže neviděl lásku svého otce. 

 

Milý spoluvěřící, chci ti říct, že pokud nežiješ v radosti z Božího spasení, celá příčina je tvá nevěra. 

Nevěříš v mocnou sílu Boží, a že je Svým Duchem svatým ochoten provést ve tvém životě důkladnou 

změnu a umožnit ti žít v plnosti zasvěcení Mu. Bůh chce, abys tak žil, ale ty tomu nevěříš. Pokud lidé 

skutečně věřili v nekonečnou lásku Boží, jakou změnu to přineslo! Co je láska? Je to touha nabídnout 

sám sebe pro dobro toho, koho miluji – opak sobectví, jak jsme četli v 1. Korintským 13. „Láska 

nehledá svůj prospěch.“ Matka je tedy ochotna se obětovat pro dobro svého dítěte. Bůh je tak ve své 

lásce vždy ochoten dát požehnání; a On je všemohoucí ve své lásce. To je pravda, přátelé. Bůh je 

všemocný v lásce a dělá všechno, co může, aby naplnil každé srdce v  tomto domě. „Ale jestli Bůh 

opravdu touží to udělat, a pokud je všemohoucí, proč to neudělá teď?“ Musíte si pamatovat, že Bůh 

vám dal vůli a  uplatňováním této vůle můžete bránit Bohu a zůstat spokojený, jako starší syn, 

s  podřadným životem nevěry. Pojďme teď se podívat na příčinu rozdílu mezi Božím štědrým, 

požehnaným zaopatřováním Jeho dětí a slabou, smutnou zkušeností mnoha z  nás v nevěře, která Mu 

nedůvěřuje a  trápí Ho.  

 

 

4. ZPŮSOB OBNOVY – JAK JI USKUTEČNIT? 

Všichni známe podobenství o marnotratném synovi a kolik kázání bylo kázáno o pokání na základě 

tohoto podobenství. Bylo nám řečeno, že „šel do sebe a řekl: Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu 

mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.“ V kázání o tom mluvíme jako o prvním kroku ve 

změněném životě – jako o obrácení, pokání, vyznání, návratu k Bohu. Ale protože to je první krok 

marnotratného, musíme si uvědomit, že je to také krok, který mají učinit Jeho chybující děti – všech 

devadesát devět, „které nepotřebují pokání“, nebo si myslí, že žádné nepotřebují. Ti křesťané, kteří 



nechápou, jak špatný je jejich slabý náboženský život, musí být učeni, že je to hřích – nevěra, a že je 

nutné, aby byli přivedeni k pokání stejně jako ten marnotratný. Slyšeli jste hodně kázání o pokání 

neobráceným, ale chci se pokusit kázat to Božím dětem. V tom starším bratrovi máme obraz mnoha 

Božích dětí. Co mu otec řekl, aby vypůsobil uvažování o lásce, kterou k němu měl, stejné, jakou 

miloval marnotratného bratra, to říká Bůh nám s naší spokojeností s tak slabým životem: „Musíte 

činit pokání a věřte, že vás miluji, a vše, co mám, je vaše.“ Říká: „Svou nevěrou mě zneuctíváte, když 

tak žijete deset, dvacet nebo třicet let a nikdy jste neuvěřili tomu, co je to žít v požehnání mé lásky. 

Musíte přiznat, že mi tím děláte zle, a zlomit se s kajícím srdcem stejně opravdově jako marnotratný 

syn.“ 

 

Je mnoho Božích dětí, které musí přiznat, že ačkoli jsou jeho dětmi, nikdy neuvěřili, že Boží sliby 

jsou pravdivé, že je ochoten plnit jejich srdce po celý den svou požehnanou přítomností. Uvěřili jste 

tomu? Pokud ne, celé naše učení vám nic nepřinese. Neřekneš: „S pomocí Boží začnu nyní nový život 

víry a neustanu, dokud nezjistím, co takový život znamená. Budu věřit, že jsem každý okamžik 

v  přítomnosti Otce a všechno, co má, je moje“? 

 

Kéž Pán Bůh toto usvědčení dá do srdcí všech chladných věřících. Už jsi někdy slyšel výraz 

„usvědčení k posvěcení“? Víš, neobrácený člověk potřebuje usvědčení před obrácením. Stejně tak 

i  křesťan se zatemnělou myslí potřebuje usvědčení před a pro posvěcení, než dojde ke skutečnému 

pochopení duchovní blaženosti. Musí být usvědčen podruhé kvůli svému hříšnému životu 

pochybnosti, hněvu a nelásky. Musí se zlomit pod tímto usvědčením; pak je pro něho naděje. Kéž 

milostivý otec dá všem takové hluboké pokání, aby mohli být vedeni do požehnání Jeho přítomnosti 

a těšit se z plnosti Jeho moci a lásky! 

 

 

III. TĚLESNÉ NEBO DUCHOVNÍ? 
„A Petr vyšel ven a hořce plakal.“ Lukáš 22:62 

 

Tato slova ukazují na zlomový bod v životě Petra, krizi. Častá je otázka na život ve svatosti. Vyrůstáš 

do toho? Nebo tam vejdeš a najednou jsi v krizi? Petr vyrůstal tři roky pod Kristovým výcvikem, ale 

rostl hrozně dolů, protože na konci tohoto růstu zapřel Ježíše. A pak došlo ke krizi. Po krizi byl 

změněný muž a pak začal růst správně. Musíme skutečně růst v milosti, ale než můžeme růst v milosti, 

musíme být napraveni. 

 

Víte, jaké byly dvě poloviny Petrova života. V Božím Slově čteme velmi často o rozdílu mezi 

tělesným a duchovním křesťanem. Římanům 8 a Galatským 5 nás učí, že tělo a Duch Boží jsou dvě 

protichůdné síly, které nás ovládají nebo podrobují, a skutečný věřící může dovolit, aby ho ovládalo  

tělo. To píše Pavel Korintským. Ve třetí kapitole v prvních čtyřech verších jim říká čtyřikrát: „Jste 

tělesní, a ne duchovní.“ A právě tak věřící může dovolit tělu mít nad ním tolik moci, že se stane 

„tělesným“. 

 

Každá věc je pojmenovaná podle své nejvýznamnější charakteristiky. Když je člověk dítětem v Kristu 

a má trochu Ducha svatého a hodně těla, je nazýván tělesný, protože tělo je jeho hlavním znakem. 

Pokud podléhá, jako Korintští, svárům, hněvu, rozdělení a závisti, je tělesným křesťanem. Je 

křesťanem, ale tělesným. Pokud se však zcela odevzdá Duchu svatému, aby ho Duch svatý mohl 

osvobodit od hněvu, závisti a sváru vdechnutím nebeských sklonů a aby mohl umrtvit skutky těla, 

pak ho Boží Slovo nazývá „duchovním“ člověkem, skutečným duchovním křesťanem. Tyto dva stavy 

jsou pozoruhodně ilustrovány v životě Petra. Text označuje krizi a bod obratu, ve kterém začíná 

přecházet z jedné strany na druhou. 

 

Poselství, které vám chci přinést, je, že velká většina křesťanů, bohužel, nejsou duchovní lidé, a že se 

mohou stát duchovními lidmi z milosti Boží. Chci přijít ke všem, kteří možná toužíte po lepším životě 



a ptáte se, co je špatně, že jste bez něho, abych zdůraznil, že to, co je špatně, je jen jedna věc – dovolit 

tělu vládnout ve vás a důvěřovat síle těla, že vás udělá dobrými. Existuje lepší život, život v síle 

Ducha svatého. 

 

Pak vám chci říct třetí věc. První věc je důležitá: dávejte si pozor na tělesný život a vyznejte, pokud 

jste v něm. Druhá pravda je velmi požehnaná: existuje duchovní život; věřte, že je možný. Ale třetí 

pravda je nejdůležitější – můžete být jeden krok od vystoupení z tělesného a vstoupení do duchovního 

stavu. Kéž vám to Bůh nyní odhalí na příběhu apoštola Petra! 

 

Podívejme se na něj, nejprve v tělesném stavu. Jaké jsou na něm známky tělesného stavu? Svéhlavost, 

zalíbení v sobě, sebevědomí. Jen si vzpomeňte – když Kristus řekl učedníkům v Caesarei Filipově: 

„Syn člověka musí být ukřižován,“ Petr mu řekl: „Pane, to se nesmí stát!“ A  Kristus mu musel říct: 

„Jdi ode mě, Satane!“ Drahý čtenáři, jaká strašlivá věc pro Petra! Nerozuměl tomu, co je utrpení 

Kristovo. A Petr byl tak svéhlavý a sebevědomý, že se odvážil odporovat a pokárat Krista! Jen na to 

pomysli! Pak, vzpomínáte si, jak se Petr a ostatní učedníci více než jednou se hádali o to, kdo má být 

nejvíc vyvýšený; každý chtěl hlavní křeslo v Božím království. Pak si zase vzpomeňte na poslední 

noc, když Kristus varoval Petra, že Satan ho chce tříbit jako pšenici a že Ho zapře, a Petr mu 

odpověděl: „Pane, kdyby tě všichni zapřeli, jsem připraven jít do vězení a  na smrt.“ Jaké sebevědomí! 

Byl si jistý, že jeho srdce má pravdu. Miloval Ježíše, ale důvěřoval sám sobě. „Nikdy nezapřu svého 

Pána!“ Vidíš, že celý ten Petrův život byl tělesná důvěra v sebe samého. Jeho tělesná pýcha, jeho 

tělesná neláska, tělesná volnost, kterou měl na rozdíl od Ježíše, to byl jen život těla. Petr miloval 

Ježíše. Bůh ho Duchem svatým učil. Kristus řekl: „To ti nezjevilo tělo a krev, ale Otec můj, kterýž 

jest v nebesích.“ Bůh ho učil, že Kristus je Boží Syn, ale se vším tím byl Petr pod mocí těla. Proto 

Kristus řekl v Getsemane: „Duch je ochotný, ale tělo je slabé.“ – „Jste pod mocí těla, nemůžete bdít 

se mnou.“ Drahý čtenáři, k čemu to všechno vedlo? Tělo vedlo nejen k hříchům, které jsem zmínil, 

ale především k věci ze všech nejsmutnější, k Petrově skutečnému zapření Ježíše. Třikrát řekl lež, 

a  jednou s přísahou: „Neznám toho muže.“ Zapřel svého požehnaného Pána. To je to, co přichází 

s  životem těla. To je Petr. 

 

Nyní se podívejme na druhé místo, na Petra poté, co se stal duchovním mužem. Kristus naučil Petra 

hodně. Myslím, že pokud budete počítat pozorně, najdete asi sedm nebo osmkrát, kde Kristus mluvil 

s učedníky o pokoře: vzal malé dítě, postavil ho uprostřed nich a řekl: „Ten, kdo se povýší, bude 

ponížen, a kde se poníží, bude povýšen.“ Řekl to třikrát nebo čtyřikrát. Při poslední večeři jim umyl 

nohy, ale to všechno nenaučilo Petra pokoře. Všechny Kristovy pokyny byly marné. Toto si teď 

zapamatuj. Člověk, který není duchovní, i když si může přečíst svou Bibli, i když může studovat Boží 

Slovo, nemůže porazit hřích, protože nežije život Ducha svatého. Je to Boží řád, aby člověk nemohl 

žít správný křesťanský život, pokud není plný Ducha svatého. Divíte se, co říkám? Byl jste zvyklí si 

myslet: „Plní Ducha Svatého, to museli být apoštolové v den Letnic; to museli být mučedníci 

a  služebníci; ale pro každého člověka být plný Ducha svatého, to je příliš vysoko.“ Říkám vám vážně, 

pokud tomu nevěříte, tak se nikdy nestanete křesťany z celého srdce. Musím být plný Ducha svatého, 

pokud mám být křesťanem celým srdcem. 

 

Pak si všimněte, jaké změny se odehrály v Petrovi. Pán Ježíš ho přivedl k Letnicím, Duch Svatý přišel 

z nebe na něj, a co se stalo? Starý Petr byl pryč a byl nový Petr. Jen si přečtěte jeho epištolu 

a  poznamenejte si její hlavní myšlenku. „Skrze utrpení ke slávě.“ Petr, který řekl: „Samozřejmě, 

Pane, nikdy nemůžeš trpět nebo být ukřižován.“ Petr, který, aby se zachránil před utrpením nebo 

hanbou, zapřel Krista, ten Petr se tak změnil, že když píše svoji epištolu, hlavní je myšlenka na Krista: 

„Utrpení je cesta ke slávě.“ Vidíš, jak Svatý Duch změnil Petra? 

 

A podívejte se na další stránky. Podívejte se na Petra. Byl tak slabý, že ho žena mohla vyděsit, aby 

zapřel Krista; ale když přišel Duch Svatý, byl odvážný, tak odvážný, že vyznal svého Pána za každou 

cenu, byl připraven jít do vězení a na smrt, kvůli Kristu. Duch Svatý změnil toho muže. Podívejte se 



na jeho názory na božskou pravdu. Nemohl pochopit, co ho Kristus naučil, nemohl to přijmout. 

Nebylo to možné před smrtí Krista, ale v den Letnic – jak byl schopen vysvětlit Boží slovo jako 

duchovní člověk! Říkám vám, milovaní, když Duch Svatý přijde na člověka, stane se z něho duchovní 

člověk a místo toho, aby zapíral svého Pána, sám sebe zapírá; jen si to pamatujte.  

 

V šestnácté kapitole Matouše, když Petr řekl: „Pane, to se nesmí stát, že bys byl ukřižován“, Kristus 

mu řekl:„ Petře, nejen že já budu ukřižován, ale ty budeš muset být také ukřižován. Pokud má být 

někdo mým učedníkem, ať vezme svůj kříž, aby na něm zemřel, ať zapře sám sebe a následuje mě.“ 

Jak poslechl Petr tento příkaz? Šel a zapřel Ježíše! Dokud je člověk, křesťan, pod mocí těla, stále 

zapírá Ježíše. Vždy musíte udělat jedno nebo druhé, musíte zapřít sebe, nebo musíte zapřít Ježíše, 

a  bohužel, Petr raději zapřel svého Pána, než by zapřel sám sebe. Na druhou stranu, když na něj přišel 

Duch Svatý, nemohl zapřít svého Pána, ale mohl zapřít sám sebe a chválil Boha za výsadu trpět pro 

Krista. 

 

Jak došlo k té změně? Slova mého textu nám říkají: „A Petr vyšel a hořce plakal.“ Co to znamená? 

Znamená to, že Pán vedl Petra, aby přišel na konec sebe samého, aby viděl, co bylo v jeho srdci, a se 

svou sebedůvěrou upadl do nejhlubšího hříchu, kterého se dítě Boží může dopustit – veřejně 

a  s  přísahou zapřít svého Pána Ježíše! Když tam Petr stál v tom velkém hříchu, podíval se milující 

Ježíš na něho, a ten pohled, plný milující výčitky, milující lítosti, pronikl jako šíp srdce Petra a on 

vyšel ven a hořce plakal. Chvála Bohu, to byl konec Petrova sebevědomí! Chvála Bohu, to byl zlom 

v jeho životě! Šel ven s hanbou, jakou žádný jazyk nemůže vyjádřit. Probudil se jako ze snu do strašné 

reality: „Já jsem pomohl ukřižovat blahoslaveného Syna Božího.“ Žádný člověk nemůže pochopit, 

čím musel Petr projít ten pátek, sobotu a neděli ráno. Ale, ať je požehnaný Bůh, tu neděli se Ježíš 

zjevil Petrovi, nevíme jak, ale „byl viděn Šimonem“. Pak večer přišel k němu a ostatními učedníkům 

a vdechl jim pokoj a Ducha svatého. A pak později víte, jak se ho Pán zeptal: „Šimone, synu Janův, 

miluješ mě?“ Třikrát, až se Petr zarmoutil a řekl: „Pane, ty znáš všechno, víš, že tě miluji.“ Co 

způsobilo ten přechod od lásky těla k lásce Ducha? Říkám ti, že začátek byl, když „Petr vyšel ven 

a  hořce plakal,“ se zlomeným srdcem, se srdcem, které by dalo cokoli, aby ukázalo svou lásku 

k  Ježíši. Se srdcem, které se naučilo vzdát vší sebedůvěry, byl Petr připraven na požehnání Ducha 

svatého.  

 

Můžete snadno vidět, jak se poučit z tohoto příběhu. Nejsou snad mnozí, kteří žijí život Petra, toho 

sebevědomého Petra, jakým byl? Nejsou mnozí, kteří truchlí pod vědomím: „Jsem tak nevěrný svému 

Pánu, nemám žádnou moc proti tělu, nemohu si podmanit svoje nálady, poddávám se strachu z lidí 

stejně jako Petr, protože lidé mě mohou ovlivnit a přimět mě dělat věci, které nechci dělat, a nemám 

žádnou moc jim bránit. Okolnosti mě ovládají a já pak říkám a dělám věci, za které se stydím.“ 

Neexistuje více než jeden, kdo v odpovědi na otázku: „Žiješ jako člověk naplněný Duchem, oddaný 

Ježíši, následuješ Ho, plně mu všechno vydáváš?“ – musí říct se smutkem:„ Bůh ví, že ne. Běda, moje 

srdce to ví.“? Říkáš to a já ti kladu otázku: Není tvůj postoj, tvůj charakter a tvoje chování stejné jako 

Petrovo? Jako Petr miluješ Ježíše, jako Petr víš, že je Kristus Boží, jako Petr jsi velmi horlivý v práci 

pro Něj. Petr vyhnal ďábla v Jeho jménu a kázal evangelium a uzdravoval nemocné. Stejně jako Petr 

ses snažil pracovat pro Ježíše, ale, ach, není pod tím vším něco, co se neustále vrací? Ach, křesťane, 

co to je? Já se modlím, já se snažím, dlouho žiju svatý život, ale tělo je příliš silné, hřích dostává to 

lepší ze mě a neustále těším sebe, místo abych se zapíral, a zapírám Ježíše, místo abych ho těšil. 

Pojďte, všichni, kteří jste ochotni učinit toto přiznání, a dovolte mi vás požádat, abyste se v tichosti 

podívali na druhý život, který je pro vás možný. 

 

Stejně jako Pán Ježíš dal Ducha svatého Petrovi, je ochoten Ducha svatého dát tobě. Jsi ochotný ho 

přijmout? Jsi ochotný se vzdát úplně jako prázdná, bezmocná nádoba, a přijmout sílu Ducha svatého, 

aby žil, přebýval a pracoval v tobě každý den? Drahý věřící, Bůh připravil tak krásný a tak požehnaný 

život pro každého z nás a Bůh jako Otec čeká, aby zjistil, proč nepřijdeš k Němu a nenecháš Ho, aby 

tě naplnil Duchem svatým. Jsi ochotný? Jsem si jistý, že někteří jsou. Někteří často říkají: „Bože, 



proč nemohu žít ten život? Proč nemohu žít každou hodinu v nepřetržitém společenství s Bohem? 

Proč se nemohu těšit z toho, co mi Otec dal, ze všeho bohatství jeho milosti? Dal to mě, proč se 

z  toho netěším?“ Jsou lidé, kteří říkají:„ Proč nemohu zůstat v Kristu každý den a každou hodinu a 

každou chvíli? Proč nemůžu mít světlo lásky mého Otce, naplňující mé srdce, celý den? Řekni mi, 

služebníku Boží, co mi může pomoci?“ 

 

Mohu ti říct jednu věc, která ti pomůže. Co pomohlo Petrovi? „Petr vyšel ven a hořce plakal.“ Musíme 

přijít k usvědčení z hříchu, musíme přijít ke skutečnému, naprostému, upřímnému pokání, nebo nikdy 

nemůžeme dosáhnout lepšího života. Musíme si přestat stěžovat a vyznávat: „Ano, můj život není 

tím, čím by měl být, a pokusím se to dělat líp.“ To ti nepomůže. Co ti pomůže? Tohle: že v zoufalství 

klesnete u Ježíšových nohou a že začnete s velmi skutečnou a hořkou hanbou vyznávat „Pane Ježíši, 

měj se mnou soucit! Po mnoho let jsem byl křesťanem, ale je tolik hříchů, od kterých jsem se neočistil 

– hněv, žárlivost, závist, ostrá slova, nelaskavé soudy, neodpuštění.“ Někdo musí říct: „Existuje přítel, 

kterému jsem nikdy neodpustil to, co řekl.“ Další musí říct: „Existuje nepřítel, kterého nemám rád, 

nemůžu říct, že ho dokážu milovat.“ Další musí říct: „V mém podnikání jsou věci, které bych nechtěl 

vynést na světlo.“ Jiný musí říct: „Jsem veden jako zajatec zákona hříchu a  smrti.“ Ó, křesťané, 

přijďte a se zahanbením se přiznejte a řekněte: „Byl jsem vykoupen Krví, byl jsem obmyt krví, ale 

jen pomysli, jaký život jsem žil! Stydím se za to.“ Skloňte se před Bohem a  požádejte ho, aby vás 

Duchem svatým učinil více zahanbenými a způsobil ve vás božskou kajícnost. Modlím se, abyste 

jednou udělali tento krok. „Petr vyšel ven a hořce plakal,“ a to bylo jeho spasení; ano, to byl zlom 

v jeho životě. Měli bychom padnout na naše tváře před Bohem a učinit vyznání, a  klesnout na kolena 

pod břemenem strašlivé zátěže a říct: „Já Vím, že jsem věřící, ale nežiji ke slávě svého Boha. Jsem 

pod mocí těla a všechno to sebevědomí a sebedůvěra a sebeuspokojení je tím, čím se vyznačuje můj 

život.“ 

 

Drazí křesťané, netoužíte být přivedeni blízko k Bohu? Nedali byste všechno, abyste chodili každý 

den v úzkém společenství s Ježíšem? Nepovažovali byste to za perlu velké ceny, kdyby ve vás svítilo 

Boží světlo a láska po celý den? Ach, pojď a padni a vyznej hřích; a pokud to uděláš, Ježíš přijde 

a  setká se s tebou a zeptá se: „Miluješ mě?“ A pokud řekneš: „Ano, Pane,“ velmi rychle se zeptá 

znovu: „Miluješ mě?“ – a pokud řekneš: „Ano, Pane,“ zeptá se potřetí: „Miluješ mě?“ – a tvoje srdce 

bude naplněno nevýslovným smutkem, tvoje srdce bude ještě více zlomené a zraněné tou otázkou, 

a  řekneš: „Pane, nežil jsem, jak jsem měl, ale přesto Tě miluji a oddávám se Ti.“ 

 

Ach, milý, ať nám Bůh dá milost nyní, abychom s Petrem mohli jít ven, a pokud to bude třeba, hořce 

plakali. Pokud nebudeme hořce plakat, nebudeme se k slzám nutit, ale copak nebudeme velmi hluboce 

vzdychat, pokorně se sklánět a velmi vážně volat: „Bože, zjev mi tělesný život, který žiju, odhal mi, 

co mi brání mít můj život plný Ducha svatého.“? Nebudeme plakat: „Pane, zlom mé srdce do 

naprostého zoufalství a, ach, učiň mě bezmocným, abych počkal na božskou sílu, na sílu Ducha 

svatého, aby ses mě zmocnil a naplnit mě novým životem, cele vydaným Ježíšovi.“? 

 

 

IV. VEN A DOVNITŘ 
Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. 

Deuteronomium 6: 23 

 

Mluvil jsem o krizi, která přichází v životě člověka, který vidí, že jeho křesťanská zkušenost je slabá 

a tělesná, a který touží vstoupit do plného Božího života. Někteří křesťané nechápou, že by taková 

krize měla být. Myslí si, že ode dne svého obrácení by měli stále růst a postupovat. Nemám proti 

tomu žádné námitky, pokud rostou tak, jak mají. Pokud byl jejich život pod mocí Ducha svatého tak 

silný, že vyrostli tak, jak by měli růst praví věřící, rozhodně proti tomu nemám námitky. Chci však 

jednat s těmi křesťany, jejichž život od obrácení byl do velké míry selháním a kteří to tak cítí, protože 

nebyli naplněni Duchem, jak je jejich požehnanou výsadou. Chci pro jejich povzbuzení říct, že 



učiněním jednoho kroku se mohou dostat do života odpočinku a vítězství a společenství s Bohem, do 

kterého je Boží zaslíbení zve. 

 

Podívejte se na staršího syna v podobenství. Jak dlouho by mu trvalo, než by se dostal z tohoto stavu 

slepoty a otroctví do úplného stavu synovství? Kdyby uvěřil v lásku svého otce, mohl se v tu hodinu 

dostat ven. Kdyby byl silně usvědčen ze své viny, spočívající v jeho nevěře, a vyznal jako jeho 

marnotratný bratr: „Zhřešil jsem,“ právě v ten okamžik by přešel do přízně a synovského štěstí 

v  domě svého otce. Nebyl by držen tím, že se toho musí hodně naučit a hodně toho musí udělat, ale 

v jednom okamžiku by se celý jeho vztah změnil. 

 

Také si připomeňme, co jsme viděli v Petrově případě. V jednom okamžiku ho pohled Ježíše zlomil 

a ukázal se mu strašně hořký obraz jeho hříchu, kvůli jeho sobeckému, tělesnému sebevědomí, 

a  kajícnost a zpytování se položily základ pro jeho nový a lepší život s Ježíšem. Boží slovo přináší 

myšlenku křesťanského vstupu do nového a lepšího života prostřednictvím historie lidí Izraele, kteří 

vstupují do země Kanaánu. 

 

V našem textu máme tato slova: „Bůh nás odtamtud (z Egypta) vyvedl, aby nás uvedl sem“ do 

Kanaánu. Jsou tu dva kroky: jeden je vyvedl ven a druhý je přivedl dovnitř. Takže v životě věřícího 

jsou obvykle dva kroky, které jsou od sebe navzájem zcela oddělené – je vyveden z hříchu a ze světa, 

a poté je uveden do stavu úplného odpočinku. Byl to Boží záměr, aby Izrael vstoupil do Kanaánské 

země z  Kádeš-barneje, ihned poté, co s nimi uzavřel smlouvu na Sinaji. Nebyli však připraveni 

vstoupit hned kvůli svému hříchu a nevěře a neposlušnosti. Poté museli putovat divočinou po čtyřicet 

let. Nyní se podívej, jak Bůh vedl tyto lidi. V Egyptě došlo k velké krizi, kdy museli nejprve projít 

Rudým mořem, což je obraz obrácení, a když šli do Kanaánu, proběhlo vlastně druhé obrácení při 

přechodu Jordánu. Při našem obrácení se dostáváme do svobody z egyptského otroctví, ale když 

nevyužijeme naši svobodu nevěrou a neposlušností, putujeme po poušti na delší nebo kratší dobu, 

než vstoupíme do Kanaánu vítězství a odpočinku a hojnosti. Bůh tedy činí pro svůj Izrael dvě věci: 

vyvede je z Egypta a vede je do Kanaánu. 

 

Mým poselstvím je tedy položit tuto otázku věřícímu: Když víte, že jste obráceni a Bůh vás vyvedl 

z  Egypta, už jste přišli do Kanaánské země? Pokud ne, jste ochotni, aby vás přivedl k plnější svobodě 

a odpočinku, který dává svému lidu? Vyvedl Izrael z Egypta mocnou rukou a stejná mocná ruka 

vyvedla nás z naší země otroctví; stejnou mocnou rukou přivedl své lidi v dávnověku do odpočinku 

a také touto rukou nás může přivést do našeho skutečného odpočinku. Stejný Bůh, který nám odpustil 

a obnovil nás – čeká na zdokonalení své lásky v nás, pokud mu jen důvěřujeme. Je mnoho srdcí, které 

říkají: „Věřím, že mě Bůh vyvedl z otroctví před dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti lety, ale běda! Nemohu 

říct, že jsem byl přiveden do šťastné země odpočinku a vítězství.“ 

 

Jak slavný byl odpočinek v Kanaánu po všem putování pouští! A tak je to s křesťanem, který dosáhne 

lepšího zaslíbení, odpočinku v Kanaánu, když dojde k tomu, aby nechal veškeré své břemeno na Pánu 

Ježíši – své zodpovědnosti, úzkosti a starosti; jeho jediná práce spočívá v tom, že každý den a hodinu 

nechává svou duši v Ježíšově ruce. A Pán může zachovat a dát vítězství nad každým nepřítelem. Ježíš 

se zavázal nejen očistit náš hřích a přivést nás do nebe, ale také nás zachovat v našem každodenním 

životě. 

 

Zeptám se znovu: Toužíte se osvobodit od hříchu a jeho moci? Je někdo, kdo touží získat úplné 

vítězství nad svým hněvem, svou pýchou a všemi zlými sklony? Touží vaše srdce po době, kdy mezi 

ně a Boha nepřijdou žádné mraky? Chcete chodit v plném slunci Boží láskyplné přízně? Sám Bůh, 

který tě vyvedl z temnoty Egypta, je připraven a schopný tě přinést i do odpočinku Kanaánu. 

 

A nyní přichází otázka znovu: Jakým způsobem mě Bůh přivede k tomuto odpočinku? Co je třeba 

z  mé strany, když Bůh mě skutečně vede do šťastné země? Odpověď dám nejprve položením jiné 



otázky: Jste ochotni opustit vaše putování pouští? Když řeknete: „Nechceme opustit naše putování, 

kde jsme měli tolik úžasných známek Boží přítomnosti s námi, tolik pozoruhodných důkazů o božské 

péči a dobrotě, jako u dávnověkého Božího lidu, který měl sloup, který jej vedl, a manu dostávali 

každý den po čtyřicet let; Mojžíš a Aaron je vedli a radili jim. Poušť je pro nás kvůli těmto věcem 

jakýmsi posvátným místem a my nejsme ochotni je opustit.“ Kdyby děti Izraele řekly Jozuovi něco 

podobného, řekl by jim (a my bychom to všichni řekli): „Ach, vy blázni. Právě ten Bůh, který vám 

dal oblakový sloup a další požehnání na poušti, vám říká, jak se dostat do země přetékající mlékem 

a medem.“ A tak s vámi mohu mluvit stejným způsobem. Přináším vám poselství, že Ten, kdo vás 

doposud vedl po vaší cestě a dal vám taková požehnání, je Bůh, který vás přivede do Kanaánu úplného 

vítězství a odpočinku. 

 

První otázka, kterou bych vám položil, je:  

JSTE PŘIPRAVENI OPUSTIT POUŠŤ? 

Víte, čím se vyznačoval život Izraele na poušti – příčinou všech jejich problémů byla nevěra. Nevěřili, 

že by je Bůh mohl vzít do zaslíbené země. A pak následovalo mnoho hříchů a selhání – chtíč, 

modlářství, reptání atd. To byl možná váš život, milovaní; nevěříte, že Bůh naplní své slovo. Nevěříte 

v možnost nepřetržitého společenství s Ním a neomezeného partnerství. Z tohoto důvodu jste se stali 

neposlušní a nežili jste jako dítě, které koná Boží vůli, protože jste nevěřili, že Bůh vám může dát 

vítězství nad hříchem. Jste nyní ochotni opustit život pouště? Někdy se snad těšíte ze společenství 

s  Bohem a jindy jste od Něho odloučeni; někdy k Němu máte blízko a jindy jste od Něho velmi 

daleko; někdy máte ochotu chodit v Jeho blízkosti, ale jindy máte dokonce neochotu. Vydáš mu nyní 

celý svůj život? Přiblížíš se k Němu a řekneš: „Můj Bože, nechci dělat nic, co by se Ti nelíbilo. Chci, 

abys mě chránil před veškerou světskostí, před veškerým těšením sebe samého. Chci, ó Bože, abys 

mi pomohl žít jako Petr po Letnicích, naplněný Duchem Svatým, a ne jako tělesný Petr.“ 

 

Milovaní, jste ochotni to říct? Jste ochotni vzdát se svých hříchů, neustále chodit s Bohem, podřídit 

se zcela Boží vůli a nemít žádnou vlastní vůli kromě Jeho vůle? Budeš žít dokonalý život? Doufám, 

že ano, protože věřím v takový život – možná ne ve smyslu, v jakém rozumíte „dokonalosti“, že je 

úplným osvobozením od špatného jednání a veškerého sklonu k němu, protože dokud žijeme v těle, 

tělo bude žádat proti Duchu a Duch proti tělu; ale věřím v dokonalost popsanou ve Starém zákoně, 

jak ji prováděli někteří Boží svatí, o nichž se říká, že „sloužili Pánu celým srdcem“. Co je tato 

dokonalost? Stav, ve kterém budou vaše srdce přivedena k úplné ryzosti a aniž byste si cokoliv 

ponechali, bude vaše vůle zcela podřízena Boží vůli. Chcete takovou dokonalost, se srdcem úplně 

odvráceným od světa a vydaným pouze Bohu? Chystáš se říct: „Ne, neočekávám, že se někdy vzdám 

své vlastní vůle.“? To tě ďábel svádí, aby sis myslel, že to bude pro tebe příliš těžké. Ach! Prosím 

Boží děti, aby se jen podívaly na Boží vůli, tak plnou požehnání, svatosti, lásky. Nevzdáš se své 

provinilé vůle pro požehnanou vůli Boží? Člověk to může udělat v jednom okamžiku, když zjistí, že 

Bůh může vyměnit jeho vůli svoji. Pak se může rozloučit se svou starou vůlí, jako to učinil Petr, když 

vyšel ven a hořce plakal, a když Duch Svatý naplnil jeho duši v den Letnic. Jozue „zcela následoval 

Pána, svého Boha.“ Selhal ovšem před nepřítelem v Aj, protože příliš důvěřoval lidským možnostem 

a ne dostatečně Bohu. A selhal stejným způsobem, když uzavřel smlouvu s Gibeoňany, ale přesto se 

jeho duch a moc velmi lišily od ducha lidí, jejichž nevěra je zahnala před jejich nepřáteli a udržovala 

je na poušti. Buďme zcela ochotni sloužit Pánu, našemu Bohu, a „nepečujte o tělo, abyste vyhovovali 

jeho žádostem.“ Věřme v Boží lásku a sílu, aby nás držely den za dnem, a „nespoléhejte na tělo.“ 

 

Pak přichází druhý krok: „Musím uvěřit, že takový život v Kanaánské zemi je možný.“ Ano, mnozí 

řeknou: „Ach! Co bych dal, abych se dostal ven ze života na poušti! Ale nemohu uvěřit, že je možné 

žít v tomto neustálém společenství s Bohem. Neznáš moje potíže – starosti a zmatky v mém 

podnikání; stýkám se se všemi druhy lidí; ráno jsem upevněný společenstvím s Bohem v modlitbě, 

ale tlak podnikání během dne vytáhne z mého srdce všechno teplo lásky, které jsem měl, a svět se 

dostane dovnitř a učiní srdce tak chladným jako dříve.“ Ale musíme si znovu připomenout, co to 

bylo, co udržovalo Izrael mimo Kanaán. Když Kálef a Jozue řekli: „Jsme schopni přemoct nepřítele,“ 



odpovědělo deset zvědů a šest set tisíc: „To nemůžeme udělat, jsou pro nás příliš silní.“ Dávej pozor, 

milý čtenáři, abychom neopakovali jejich hřích a nedráždili Boha, jak to dělali tito nevěřící. On říká, 

že je možné přivést nás do země odpočinku a míru; a já tomu věřím, protože to řekl, a protože to 

udělá, pokud mu důvěřuji. Tvoje povaha může být hrozná, tvoje pýcha tě možná spoutala stokrát, tvá 

pokušení tě mohou „obklíčit jako včely“, ale existuje pro tebe vítězství, pokud věříš Božím 

zaslíbením.  

 

Znovu se podívejme na Petra. Opět a opět selhával a šel od špatného k horšímu, až s přísahou zapřel 

Krista. Ale jaká změna se s ním stala! Jen prostudujte první Petrovu epištolu a uvidíte, že do něj 

vstoupil samotný Kristův život. Ukazuje ducha skutečné pokory, tak odlišného od jeho dřívějšího 

sebevědomí; a jásá v Boží vůli místo ve své vlastní. Úplně se odevzdal Kristu a plně mu důvěřoval. 

Přijďte tedy dnes a řekněte Bohu: „Ty jsi tak změnil sobectví pyšného Petra, a mě také můžeš změnit.“ 

Ano, Bůh tě dokáže přivést do Kanaánu, země odpočinku. Znáte první polovinu 8. kapitoly listu 

Římanům. Všimli jste si výrazů, které tam najdete: „Zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil 

od zákona hříchu a smrti.“ Chodit podle ducha, žít podle Ducha, být v Duchu, mít v sobě Ducha. 

Skrze Ducha usmrcovat skutky těla, být veden Duchem, být duchovně smýšlející. To jsou všechna 

požehnání, která přicházejí, když se zcela zavazujeme žít v Duchu. Pokud žijeme podle Ducha, máme 

v sobě samotnou podstatu Ducha. Budeme-li žít v Duchu, budeme Jím vedeni každý den a každou 

chvíli. Co kdybyste dnes otevřeli své srdce, abyste byli naplněni Duchem svatým? Nebyl by schopen 

vás udržet každý okamžik ve sladkém odpočinutí Božím? A nedala by vám Jeho mocná paže úplné 

vítězství nad hříchem a pokušením všeho druhu a uschopnila vás žít ve věčném společenství s Otcem 

a Jeho Synem Ježíšem Kristem? S největší pravděpodobností! Toto je tedy druhý krok, toto je 

požehnaný život, který nám Bůh poskytl. Zaprvé, Bůh nás vyvedl z Egypta; zadruhé, přivede nás do 

Kanaánu. Pak přijde, zatřetí, otázka: 

JAK NÁS TAM BŮH DOSTANE? 

Tím, že nás vede k velmi určitém činu, k tomu, abychom se Mu zcela vydali a věřili Mu, že nás může 

přivést do země odpočinku a udržet nás v ní. Pamatujete si, že Jordán se v době sklizně vyléval ze 

svých břehů. Stovky tisíc Izraelců byly na straně řeky naproti Kanaánu. Bylo jim řečeno, že zítra pro 

ně Bůh udělá skvělé věci. Trubka zazněla a kněží vzali truhlu – symbol Boží přítomnosti – a šli před 

lidmi. Ale ještě tam byla ta rozvodněná řeka. Kdyby byli mezi lidmi stále nevěřící, řekli by: „Jaké 

bláznovství, pokusit se přejít teď! Toto není čas na přebrodění řeky, když je právě hluboká dvacet 

stop.“ Ale za kněžími s archou se shromáždili věřící lidé. Poslechli příkaz Jozueho, aby vykročili; ale 

věděli, co Bůh udělá? Kněží vešli přímo do vody a srdce některých se začala chvět. Možná se zeptali: 

„Kde je Mojžíšova hůl?“ Ale jak kněží kráčeli přímo a vstoupili do vody, voda se zvedla na horní 

straně jako vysoká zeď a na druhé straně odtekla pryč, a pro celý tábor byl připraven volný průchod. 

Bůh to udělal pro lidi, a to proto, že Jozue a lidé věřili a poslechli Boha. Stejný Bůh to učiní i dnes, 

pokud Mu budeme věřit a důvěřovat. 

 

Oslovuji duši, která říká: Pamatuji si, jak mě Bůh nejprve vyvedl ze země otroctví. Byl jsem v úplné 

temnotě duše a byl jsem hluboce ztrápený. Nejdříve jsem nevěřil, že by mě Bůh mohl vyvést ven a  že 

bych se mohl stát Božím dítětem. Ale nakonec mě Bůh vzal a přivedl mě k víře v Ježíše a bezpečně 

mě vyvedl. Příteli, teď máš toho samého Boha, který tě vyvedl z otroctví zvednutou rukou; a dovede 

tě na místo odpočinku. Podívej se na Něho a řekni: „Ó Bože, ukonči můj život na poušti, můj hříšný 

a nevěřící život, který Tě zarmucuje. Ó, přiveď mě dnes do země vítězství a odpočinku a požehnání!“ 

Je to modlitba vašich srdcí, drazí přátelé? Odevzdáš se Mu, aby to pro tebe udělal? Můžeš Mu věřit, 

že je schopen a ochoten to pro tebe udělat. Může tě převést přes rozvodněnou řeku v tuto chvíli, ano, 

právě v tuto chvíli. 

 

A může udělat víc: Poté, co Izrael překročil řeku, musel přijít velitel Pánova zástupu a povzbudit 

Jozua; slíbil postarat se o armádu a zůstat s nimi. Potřebujete sílu Božího Ducha, abyste mohli 

překonat hřích a pokušení. Musíte žít ve společenství s Ním, v nepřerušeném společenství s Ním, bez 

kterého nemůžete obstát nebo dobývat. Pokud se chcete odvážit dnes, řekněte vírou: „Bože můj, vím, 



že Ježíš Kristus je ochoten stát se velitelem mé spásy a podmanit si každého mého nepřítele. Bude 

mě držet vírou a svým Svatým Duchem, a ačkoliv to pro mě bude temné, a jako by vody přetékaly 

přes mou duši, a přestože se můj stav jeví jako beznadějný, půjdu vpřed, protože Bůh mě převede 

dnes a já ho budu následovat. Bože, nyní tě následuji do zaslíbené země.“ 

 

Možná někteří již vstoupili a andělé je viděli, zatímco čtou tato slavnostní slova. Stále ještě někdo 

váhá, protože jordánské vody vypadají hrozivě a neprůchodně? Ach! Pojď, milovaná duše, pojď hned 

a nepochybuj.  

 

 

V. ZABEZPEČENÍ POŽEHNÁNÍ 

„Být naplněn Duchem.“ Efezským 5:18 

 

Můžu mít v plicích trochu vzduchu, málo, ne dost, aby to stačilo na zdravý a energický život. Ale 

každý usiluje o to, aby se jeho plíce dobře naplnily vzduchem, a jeho přínosy se projeví v jeho krvi 

a  celé jeho bytosti. A tak k nám Boží slovo přichází a říká: „Křesťané, nespokojte se s myšlenkou, 

že máte Ducha, nebo máte trochu Ducha; ale pokud chcete mít zdravý život, buďte naplněni 

Duchem.“ Je to váš život? Nebo jste připraveni vykřiknout: „Běda, nevím, co to je být naplněný 

Duchem, ale je to, po čem toužím.“ Chci ukázat na cestu, jak přijít k tomuto skvělému, vzácnému 

požehnání, které je určeno pro každého z nás.  

 

Než o tom budu mluvit dále, dovolte mi jen zmínit jedno nedorozumění, které převládá. Lidé se často 

dívají na naplnění Duchem jako na něco, co přichází s mohutným roznícením emocí, jakýmsi druhem 

nebeské slávy, která na ně přichází, něco, co mohou cítit silně a mocně; ale není tomu tak vždy. Byl 

jsem nedávno u Niagarských vodopádů. Všiml jsem si a řekli mi, že stav vody je neobvykle nízký. 

Kdyby řeka byla dvojnásobně naplněná vodou, jak byste to poznali na vodopádech? Viděli byste 

zvýšený objem vody, který přes ně protéká, a slyšeli ohromný hluk. Ale jděte k jiné části řeky nebo 

k jezeru, které jsou stejně tak naplněné vodou, a je tam dokonalé ticho a klid, stoupání vody je jemné 

a pozvolné a stěží si všimnete, že došlo k nějakému rozruchu, když se jezero naplní. A právě tak to 

může být s dítětem Božím. U jednoho to přichází s mocnými emocemi a požehnaným vědomím: 

„Bůh se mne dotkl!“ U ostatních to přichází jako jemné naplnění celé bytosti přítomností a mocí Boží 

Jeho Duchem. Nechci určovat způsob, jakým to k vám má přijít, ale chci, abyste jednoduše zaujali 

místo před Bohem a řekli: „Můj Otče, ať to znamená cokoli, chci to.“ Pokud přijdete a vydáte se jako 

prázdná nádoba a důvěřujete Bohu, že vás naplní, Bůh vykoná svou práci. 

 

A nyní jednoduchá otázka, jaké jsou kroky, kterými můžeme dojít k naplnění Duchem. Zmíním čtyři 

kroky, kterými člověk může dosáhnout tohoto nádherného požehnání. Musí říci (1): „Musím to mít“, 

pak (2) „Mohu to mít“, dále (3) „Budu to mít“, a nakonec, díky Bohu (4) „Určitě to budu mít.“ 

 

1. První slovo, se kterým člověk musí začít, je: „Musím to mít.“ Musí cítit: „Je to Boží příkaz a já 

nemůžu žít nenaplněný Duchem bez neposlušnosti vůči Bohu.“ Příkaz je v tomto textu: „Nebuď opilý 

vínem, ale buď naplněn Duchem.“ Stejně jako se člověk neodváží opít, je-li křesťanem, musí být 

člověk naplněn Duchem. Bůh to chce, a kéž by každý dospěl k tomu, aby řekl: „Musím, pokud chci 

Boha potěšit, musím být naplněn Duchem!“ 

 

Obávám se, že mezi mnoha křesťany existuje strašné, strašné sebeuspokojení. Jsou spokojeni s nízkou 

úrovní svého života. Myslí si, že mají Ducha, protože jsou obráceni, ale vědí jen velmi málo o radosti 

z Ducha Svatého a o posvěcující moci Ducha. Vědí velmi málo o společenství Ducha, které je spojuje 

s Bohem a Ježíšem. Vědí velmi málo o síle Ducha na svědectví o Bohu, a přesto jsou spokojení, 

a  někdo říká: „Ach, to je jen pro významné křesťany.“ Velmi milý mladý člověk mi kdysi řekl, když 

jsem s ním mluvil (byla to moje neteř): „Ach, strýčku Andrewe, nemůžu se pokoušet být lepší než 

křesťané kolem mě. Nebylo by to troufalé?“ Řekl jsem: „Mé dítě, nesmíš se ptát, jací jsou křesťané 



kolem, ale musíš být vedená tím, co říká Bůh.“ Později se mi vyznala, jak hořce se zastyděla, a jak 

šla k Bohu, aby hledala Jeho požehnání. Ach, přátelé, nespokojte se s tím polovičním křesťanským 

životem, který mnozí z vás žijí, ale řekněte: „Bůh to chce, Bůh to přikazuje, musím být naplněn 

Duchem.“ 

 

A podívej se nejen na Boží příkaz, ale podívej se na potřebu své vlastní duše. Jsi rodič a chceš, aby 

tvé děti byly požehnané a obrácené a stěžuješ si, že nemáš moc jim požehnat. Říkáš: „Můj dům musí 

být naplněn Duchem Božím.“ Stěžuješ si na svou vlastní duši, na časy temnoty a nedostatku; stěžuješ 

si na bezradnost a bloudění. Jeden mladý služebník mi jednou řekl: „Ach, proč mám takové potěšení 

ze studia a tak malé potěšení z modlitby?“ – a moje odpověď byla: „Můj bratře, tvoje srdce musí být 

naplněno láskou k Bohu a Ježíši, a pak se budeš radovat z modlitby.“ Někdy si stěžuješ, že se nemůžeš 

modlit. Modlíš se tak krátce, nevíš, co se máš modlit, něco tě táhne zpátky z komůrky. Je to proto, že 

žiješ život, snažíš se žít život, aniž bys byl naplněný Duchem. Ach, pomysli na potřeby církve kolem 

tebe. Jsi učitel nedělní školy. Pokoušíš se učit třídu deseti nebo dvanácti dětí, možná ani jedno z nich 

není obrácené, a odcházejí od tebe neobrácené. Snažíš se dělat nebeské dílo v pozemské síle těla. 

Učitelé nedělní školy, začněte říkat: „Musím být naplněn Duchem Božím, nebo se musím vzdát práce 

s těmito mladými dušemi; nemohu je učit.“ 

 

Nebo pomyslete na potřebu světa. Kdybyste vyslali misionáře plné Ducha svatého, jaké by to bylo 

požehnání! Proč tomu je tak, že si mnozí misionáři na misijním poli stěžují: „Tam jsem se naučil, jak 

slabý a nehodný jsem?“ Je to proto, že církve, z nichž pocházejí, nejsou naplněny Duchem svatým. 

Někdo mi řekl před několika týdny v Anglii: „Mluví se tolik o dobrovolnickém hnutí a větším počtu 

misionářů; ale chceme něco jiného, chceme misionáře naplněné Duchem svatým.“ Má-li se církev 

napravit a misijní pole napravit, musíme každý začít u sebe. Musí to začít od tebe. Začni u sebe 

a  řekni: „Ó Bože, kvůli tobě; Ó Bože, kvůli tvé církvi; Bože, kvůli světu, pomoz mi! Musím být 

naplněn Duchem svatým.“ 

 

Jaké by bylo bláznovství, aby muž, který ztratil jednu a půl plíce a měl stěží čtvrtinu plic, očekával, 

že bude vykonávat práci za dva, že bude silný a bude tvrdě pracovat a žít v každém klimatu! A jaké 

bláznovství je, když člověk očekává, že bude žít plný křesťanský život, když mu Bůh řekl, že nemůže, 

ledaže by byl plný Ducha svatého! Jaké je bláznovství, aby muž, který má jen malou kapku řeky vody 

života, očekával, že bude žít jako člověk s mocí Boží! Ježíš chce, abychom přišli a dosáhli naplnění 

zaslíbení: „Kdo věří ve Mě, budou z něj vytékat proudy vod.“ Začněme říkat: „Pokud mám žít správný 

život, pokud mám v každé oblasti mého každodenního života a jednání oslavovat svého Boha, musím 

mít Ducha svatého – musím být naplněn Duchem.“ Chceš to říct? Mluvení měsíce a měsíce 

nepomůže. Podřizujte se Bohu a jako akt podřízenosti řekněte: „Pane, vyznávám to, měl bych být 

naplněn, musím být naplněn; pomoz mi!“ A Bůh ti pomůže. 

 

A pak přijde druhý krok: můžu být naplněn. První odkazoval na povinnost; druhý odkazuje na výsadu 

– můžu být naplněn. Běda! Tolik lidí si na svůj pokleslý stav zvyklo, že nevěří, že mohou skutečně 

být naplněni. A jaké právo mám říci, že by sis měl vzít tato slova do rtů? Moje právo je toto – Bůh 

chce zdravé děti. Viděl jsem dnes šestiměsíční dítě, tak krásné a baculaté, jak si můžete přát, aby dítě 

bylo; s jakou radostí se na něj otec a matka dívali a jak jsem rád, že jsem viděl zdravé dítě. Ach! 

Myslíte si, že se Bůh v nebi nestará o své děti a že Bůh chce, aby některé z jeho dětí žily nezdravým 

životem? Říkám vám, je to lež! Bůh chce, aby každé jeho dítě bylo zdravým křesťanem; ale nemůžete 

být zdravým křesťanem, pokud nejste naplněni Božím Duchem. Milovaní, zvykli jsme si na životní 

styl a vidíme dobré křesťany – jak jim říkáme – vážené muže a ženy plné selhání; a myslíme si: „No, 

je to člověk; tento člověk nemá náladu a tento člověk není tak laskavý, jak by měl být, a tomu člověku 

nelze vždy věřit každé slovo, jak by tomu mělo být; ale – ale –“ A v každodenním životě se díváme 

na křesťany a myslíme si: „Je dobře, když jsou věrní v tom, že chodí do kostela a dávají na Boží věci, 

účastní se modlitebních setkání a mají rodinné modlitby a věrně vyznávají.“ Samozřejmě za ně 

děkujeme Bohu a říkáme: „Kéž by takových bylo víc,“ ale zapomněli jsme se zeptat: „Co chce Bůh?“ 



Ach, abychom dokázali uvidět, že je to pro mě a pro všechny ostatní. Můj bratře, sestro, v nebi je 

Bůh, který toužil v těchto posledních letech, i když jste o tom nikdy nepřemýšleli, aby vás naplnil 

Duchem svatým. Bůh touží dát plnost Ducha každému jeho dítěti. 

 

Byli to ubozí pohanští Efezané, jen nedávno vyvedení z pohanství, kterým Pavel napsal tento dopis, 

– lidem, z nichž někteří stále kradli a lhali, protože sotva vyšli z pohanství; ale Pavel řekl každému 

z  nich: „Buďte naplnění Duchem.“ Bůh je připraven to udělat; Bůh to chce udělat. Ó, neposlouchej 

pokušení ďábla: „To je určeno pouze pro některé významné lidi, pro křesťany, kteří mají hodně 

volného času, aby se mohli věnovat modlitbě a hledat to, pro muže vnímavé povahy – to je člověk, 

který má být naplněn Duchem.“ Kdo je to, kdo se odváží říci: „Nemohu být naplněn Duchem.“ Kdo 

se odváží to říct? Pokud tedy někdo z vás tak mluví, je to proto, že se nechce vzdát hříchu. Nemysli 

si, že nemůžeš být naplněn Duchem, protože Bůh ti to nechce dát. Nezaslíbil Pán Ježíš Ducha? Není 

Duch Svatý nejlepší částí Jeho spasení? Myslíte si, že dal jen polovinu spasení některému ze svých 

vykoupených? Není jeho slib pro všechny: „Kdo věří ve mně, řeky vody z něj budou vytékat.“? To 

je víc než plnost – to je přetékání; a to Ježíš zaslíbil každému, kdo v něj věří. Ó, zbavte se svých obav, 

svých pochybnosti a svého váhání a řekněte hned: „Mohu být naplněn Duchem; můžu být naplněn 

Duchem. Nic v nebi, ani na zemi, ani v pekle tomu nemůže zabránit, protože Bůh slíbil a Bůh čeká, 

aby to pro mě udělal.“ Jste připraveni říct: „Mohu, mohu, mohu být naplněn Duchem, protože to Bůh 

zaslíbil a Bůh to dá?“ 

 

A pak se dostaneme ke třetímu kroku, kdy člověk řekne: „Dostanu to; musím to mít; mohu to mít; 

budu to mít.“ Víš, co to znamená v obyčejných věcech „budu to mít“ – jít a udělat vše, co je potřeba 

udělat, abych to získal. Velmi často člověk přichází a chce něco koupit a přeje si to; ale přát si 

neznamená být ochotný. Chci koupit tamtoho koně a muž za něj požaduje 200 dolarů, ale já nechci 

dát více než 180 dolarů. Přeji si ho, velmi si přeji a mohu jít a říci: „Dej mi ho za 180 dolarů“ a on 

říká: „Ne, 200.“ Miluji koně, je přesně to, co chci, ale nejsem ochoten dát 200 dolarů. Nakonec říká: 

„Musíš mi dát odpověď. Mohu získat jiného kupce.“ A já nakonec řeknu: „Ne, nebudu ho mít. Chci 

ho moc, toužím po něm, ale nezaplatím cenu.“ 

 

Drazí přátelé, chystáte se říct: „Budu mít toto požehnání?“ Co to znamená? Především to samozřejmě 

znamená, že pohlédnete do svého života, a pokud tam vidíte něco špatného, vyznejte to Ježíši 

a  řekněte: „Pane, vrhám to ke Tvým nohám; může to být zakořeněné v mém srdci, ale já to vydávám 

Tobě, nemůžu to vytáhnout, ale Ty, Ježíši, očišťuješ od hříchu, dávám to tobě.“ Ať je to hněv nebo 

pýcha; ať jsou to peníze, chtíč nebo potěšení; ať je to strach z člověka; ať je to cokoli, řekni Kristovi 

hned: „Toto požehnání budu mít za každou cenu.“ Ach, vydej každý hřích Ježíši. 

 

A to znamená nejen vzdát se každého hříchu, ale i co je hlubšího než hřích, a je obtížnější toho 

dosáhnout – to znamená vzdát se sebe sama, své vůle a potěšení a své cti a všeho, co máte, a říct: 

„Ježíši, od této chvíle se vydávám, aby ses mě Svým Duchem Svatým mohl zmocnit, a abys Svým 

Duchem mohl ukázat, co je hříšné, a převzít všechnu vládu nade mnou.“ Vypadá to obtížně, dokud 

Satan zaslepuje a nutí nás myslet si, že to bude těžké se všeho vzdát; ale pokud Bůh na jednu minutu 

otevře naše oči, abychom viděli, jaké nebeské požehnání a jaké nebeské bohatství a nebeská sláva 

mají být naplněny Duchem z Ježíšova srdce, řekneme: „Dám cokoli, cokoli, COKOLI, ale budu mít 

toto požehnání.“ 

 

A pak to znamená, že se musíte jen vrhnout k jeho nohám a říct: „Pane, budu mít požehnání.“ 

 

Ach, Satan nás často pokouší a říká: „Předpokládejme, že by Bůh chtěl od tebe toto, byl bys ochoten 

to dát?“ a zastrašuje nás. Kolik jich však našlo a byli schopno dosvědčit, že když jednou řekli: „Pane, 

cokoli a všechno!“ – světlo a radost z nebe naplnily jejich srdce. 

 

Minulý rok v Johannesburgu, ve zlatých polích Jižní Afriky, jsme na odpoledním setkání jednoho 



dne měli svědectví, a vstala žena a pověděla nám, jak její pastor před dvěma měsíci pořádal 

posvěcovací službu ve stanu, mluvil silně o zasvěcení a řekl: „Teď, kdyby Bůh měl poslat tvého 

manžela do Číny, nebo kdyby vás Bůh chtěl požádat, abyste odešli do Ameriky, byli byste k tomu 

ochotní? Musíte se zcela vydat.“ Na závěr schůzky požádal, aby vstali ti, kteří byli ochotni vzdát se 

všeho, aby byli naplněni Duchem. Žena řekla – a její tvář zářila jasem, když mluvila: „Boj byl hrozný. 

Bůh může ode mě vzít mého manžela nebo mé děti – jsem na to připravena? Ach, Ježíš je velmi 

vzácný, ale nemohu říct, že se vzdám všeho. Ale řeknu mu, že to chci udělat.“ A  nakonec vstala. 

Řekla, že tu noc šla domů ve strašlivém boji a nemohla spát, protože si myslela: „Řekla jsem Ježíšovi, 

že všechno, a můžu se vzdát manžela nebo dítěte?“ Boj pokračoval až do půlnoci. Řekla: „Ale 

nechtěla jsem to pustit. Řekla jsem Ježíšovi: Všechno, ale naplň mě Sebou.“ A  sestoupila se na ni 

radost Ducha svatého a její kněz, který tam seděl, mi řekl, že svědectví je pravdivé, a že po dva měsíce 

její život přetékal jasem a nebeskou radostí.  

 

Ach, je někdo v pokušení říct: „Nemůžu se vzdát všeho?“ Vezmu tě za ruku, můj bratře, moje sestro, 

a přivedu tě k ukřižovanému Ježíši a řeknu: „Jen se na Něj podívej, jak tě miloval na Kalvárii; jen se 

na Něj podívej.“ Jen se podívej na Ježíše! Ve skutečnosti nabízí, že naplní tvé srdce Jeho Duchem 

svatým, Duchem Jeho lásky a Jeho plnosti a Jeho mocí, aby vaše srdce bylo plné Ducha svatého. 

Odvážíš se říci: „Bojím se,“ odvážíš se říci: „To nemohu udělat pro Ježíše.“? Což nebude tvé srdce 

u  jeho nohou křičet: „Pane Ježíši, cokoli, ale já musím být naplněn Tvým Duchem!“ Nemodlili jste 

se často za přítomnost a trvalou blízkost a lásku Ježíše, aby vás naplnil? Ale to nemůže být, dokud 

nebudete naplněni Duchem svatým. Ó, pojď a řekni, ať jde o jakoukoliv oběť: „Budu to mít, díky 

Boží pomoci! Ne v mé síle, ale s pomocí Boha to budu mít!“ 

 

A pak přichází můj poslední bod. Řekněte: „Určitě to budu mít.“ Chvála Bohu, že se člověk odváží 

říci: „Budu mít.“ Ano, když se člověk rozhodl, když dospěl k usvědčení a zármutku pro svůj hříšný 

život, když jako Petr hořce plakal nebo hluboce vzdychal před Bohem: „Ach, můj Pane, jaký život 

žiju!“ – když se člověk cítí ubohý a myslí si: „Nežiji lepší život, Ježíšův život, duchovní život“ – 

když to člověk začne cítit, a když přijde a poddá se, vrhne se před Boha a nárokuje si zaslíbení: „Pane, 

mohu to mít, je to pro mě,“ – co si myslíte? Nemá právo říct: „Budu to mít“? Ano, milovaní, pro 

každého z vás mám poselství od Boha, že pokud jste ochotni, a pokud jste připraveni, Bůh je ochoten 

a připraven splnit slib okamžitě. Ano, můžete to mít hned teď! Bez jakéhokoli výbuchu pocitů, bez 

zaplavení srdce světlem, můžete to mít. Pro některé to přichází tímto způsobem, ale pro mnohé ne. 

Jako tichý čin poddané vůle můžete pozvednout své srdce ve víře a říci: „Ó Bože, vydávám se tady 

jako prázdná nádoba, která má být naplněna Duchem svatým. Vydávám všechno jednou provždy.“ 

Je to hotové, skvělá transakce je dokončena. Můžeš to teď říci, pokud zaujmeš své místo před Bohem. 

 

Ach, služebníci evangelia, nikdy jste necítili potřebu naplnění Duchem svatým? Vaše srdce vám 

možná řekne, že o tomto požehnání nic nevíte. Ach, dělníci pro Krista, nikdy jste necítili potřebu: 

„Musím být naplněn Duchem svatým“? Ó, děti Boží, už jste v sobě někdy pocítili růst naději: „Mohu 

mít toto požehnání, o kterém slyším od ostatních“? Neuděláte ten krok a neřeknete: „Budu to mít“? 

Řekni to, ne ve své vlastní síle, ale v zoufalství. Nevadí, i když se zdá, že je srdce chladné a zavřené, 

nevadí; ale jako akt poslušnosti a odevzdání se, jako akt vůle, se vrhněte před Ježíše a důvěřujte Mu. 

„Budu to mít, protože nyní se vydávám do náručí svého Pána Ježíše, budu to mít, protože Ježíšovým 

potěšením je dát Ducha Svatého od Otce do srdce každého. Budu to mít, protože věřím v Ježíše, 

a  zaslíbil mi, že z toho, kdo věří, budou proudit řeky živé vody. Budu to mít! URČITĚ TO BUDU 

MÍT! Budu se držet nohou Ježíše, zůstanu u Božího trůnu. Budu to mít, protože Bůh je věrný a Bůh 

zaslíbil.“  

 

 

VI: PŘÍTOMNOST KRISTOVA 
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Matouš 14: 27 

 



Vše, co máme z práce požehnaného Ducha, závisí na tom, co si myslíme o Ježíši, protože to je od 

Ježíše Krista, že k nám Duch přichází, a je to Ježíš Kristus, ke kterému nás Duch vždy přivádí. 

Potřebou křesťanského života den za dnem a hodinu za hodinou je toto – přítomnost Syna Božího. 

Bůh je naše spasení. Pokud je Kristus se mnou a Kristus ve mně, mám plné spasení. Mluvili jsme 

o  životě selhání a o těle, o životě nevěry a neposlušnosti, o životě vzestupů a pádů, o životě smutku 

a žalu na poušti; ale slyšeli jsme a uvěřili jsme, že existuje vysvobození. Požehnaný buď Bůh, On nás 

vyvedl z Egypta, aby nás mohl přivést do Kanaánu, do samotného odpočinku Boha a Ježíše Krista. 

On je náš pokoj, on je náš odpočinek. Ó, kdybych mohl mít pouze Ježíšovu přítomnost jako vítězství 

nad každým hříchem, přítomnost Ježíše jako sílu pro každou povinnost, pak bude můj život v plném 

slunci nepřerušeného Božího společenství a toto slovo bude pro mě naplněno nejvýš požehnanou 

zkušeností: „Synu, jsi vždycky se mnou, a všechno, co mám, je tvé,“ a mé srdce odpoví: „Otče, nikdy 

jsem to nevěděl, ale je to pravda. Jsem s Tebou a všechno Tvé je moje.“ Bůh dal Kristovi vše, co má, 

a Bůh touží, aby Kristus měl tebe i mě úplně. Přicházím ke každému hladovému srdci a říkám: „Pokud 

chceš žít ke slávě Boží, hledej jednu věc, a to abys nárokoval a věřil, že Ježíšova přítomnost může 

být s tebou v každém okamžiku tvého života.“ 

 

Chci mluvit o přítomnosti Ježíše, jak je nám ukázána v požehnaném příběhu Kristovy chůze po moři. 

Pojďte se se mnou podívat na některé body, které jsou nám předloženy. 

 

1. Nejprve pomysli na ztrátu přítomnosti Krista. Víte, že učedníci milovali Krista, lpěli na něm a i se 

všemi jejich selháními se z Něho těšili. Ale co se stalo? Mistr vyšel na horu, aby se modlil, a poslal 

je přes moře úplně samotné, bez Něho. Přišla bouře a oni se třásli, veslovali a snažili se, ale vítr byl 

proti nim, nedosáhli žádného pokroku a hrozilo jim, že zahynou. Jak jejich srdce volalo: „Ach, kdyby 

tu jen byl Mistr!“ Ale jeho přítomnost byla pryč. Postrádali ho. Jednou předtím byli v bouři a Kristus 

řekl: „Zmlkni a utiš se,“ a všechno bylo v pořádku. Ale tady jsou ve tmě, nebezpečí a hrozných 

potížích a žádný Kristus jim nepomáhá. Ach, není takový občas život mnoha věřících? Dostanu se do 

tmy, dopustil jsem se hříchu, mrak je na mně, chybí mi Ježíšova tvář. Po dny a dny pracuji, starám se 

a snažím; ale je to všechno marné, protože mi chybí přítomnost Krista. Ach, milovaní, zapišme si to 

– ztráta Ježíšovy přítomnosti je příčinou všech našich běd a selhání. 

 

2. Podívejme se na druhý krok: Ježíšova přítomnost budila hrůzu. Toužili po Kristově přítomnosti 

a  Kristus přišel po půlnoci. Kráčel po vodě, uprostřed vln, ale oni ho nepoznali a ze strachu vykřikli: 

„Je to duch!“ Jejich milovaný Pán se blížil a oni ho nepoznali. Obávali se jeho přiblížení. Ach, jak 

často jsem viděl věřícího, jak se obává Kristova přiblížení, volá po něm, touží po něm a přitom se 

obává jeho příchodu. A proč? Protože Kristus přišel způsobem, který neočekával.  

 

Možná někteří říkali: „Běda, běda! Obávám se, že nikdy nebudu mít trvalou přítomnost Krista.“ 

Slyšeli jste, co jsme říkali o životě v Duchu, slyšeli jste, co jsme říkali o setrvávání v přítomnosti 

Boha a v Jeho společenství, a vy jste toho báli, báli jste se toho, a řekli jste: „Je to příliš vysoko a příliš 

obtížné.“ Obávali jste se samotného učení, které vám mělo pomoci. Ježíš k vám přišel v tom učení 

a  vy jste nepoznali jeho lásku. 

 

Nebo snad přišel takovým způsobem, že jste se obávali jeho přítomnosti. Možná, že Bůh s vámi 

mluvil o nějakém hříchu. Je to ten hřích hněvu nebo ten hřích nelásky, nebo ten hřích neodpuštění, 

nebo ten hřích světskosti, kompromisu a společenství se světem, touha po uznání od lidí, strach 

z  člověka a názoru člověka, nebo pýcha a sebevědomí. Bůh s vámi o tom mluvil, a přesto jste se báli. 

To byl Ježíš, který tě chtěl přitáhnout blízko, ale báli jste se. Nevidíte, jak se toho všeho můžete vzdát, 

a nejste připraveni říci: „Za každou cenu se toho zbavím, vzdám se toho,“ a když Bůh a Kristus 

přicházeli blíž, aby vám žehnali, báli jste se Ho. 

 

Ach, věřící, jindy k tobě Kristus přišel s utrpením a možná jsi řekl: „Pokud chci být úplně svatý, vím, 

že musím projít utrpením a bojím se utrpení,“ a obával ses myšlenky: „Kristus může přijít ke mně 



s  utrpením.“ Přítomnost hrozivého Krista! Ach, milovaný, chci ti říct, že je to všechno mylná 

představa. Učedníci neměli důvod se bát toho „ducha“, který tam přichází, protože to byl sám Kristus; 

a když se Boží slovo přiblíží k tobě a dotkne se tvého srdce, pamatuj, že je to Kristus, z jehož úst 

vychází dvojsečný meč. Kristus ve své lásce přichází, aby odřízl hřích, aby mohl naplnit vaše srdce 

požehnáním Boží lásky. Dejte si pozor, abyste se nebáli přítomnosti Krista. 

 

3. Pak přichází třetí myšlenka: přítomnost Krista se zjevila. Chvála Bohu! Když Kristus uslyšel, jak 

křičeli, promluvil tato slova: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ Ach, jakou radost ta slova přinesla 

do jejich srdcí! Je tam Ježíš, ten temný objekt, co viděli, ta děsivá podoba. Je to sám náš požehnaný 

Pán. A drazí přátelé, Mistrovým záměrem, ať už skrze utrpení nebo jinak, je připravit na přijetí 

Kristovy přítomnosti, a kvůli tomu všemu Ježíš říká: „To jsem já, nebojte se.“ Kristova přítomnost 

se odhalila! Chci vám říci, že Boží Syn, ach věřící, touží odhalit ti sám sebe. Poslouchej! Poslouchej! 

POSLOUCHEJ! Je nějaké srdce, které touží? Ježíš říká: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 

 

Ach, milovaní; Bůh nám dal Krista. A chce Bůh, abych měl Krista každou chvíli? Nepochybně. Bůh 

chce, aby Kristova přítomnost byla radostí každé hodiny mého života, a pokud je jedna věc jistá, 

Kristus mi může zjevovat sám sebe každou chvíli. Jste ochotni přijít a uplatnit tuto výsadu? On může 

zjevit sám sebe. Nemohu ho zjevit, nemůžeš Ho pochopit, ale může zářit do tvého srdce. Jak mohu 

zítra ráno vidět sluneční světlo? Sluneční světlo se ukáže samo. Jak poznám Krista? Kristus se může 

zjevit sám. Dříve než půjdu dál, modlím se, aby ses toho chopil svým srdcem a vznesl pokornou 

modlitbu: „Pane, zjev se mi teď, tak, abych Tě nikdy neztratil z  dohledu. Dej, abych pochopil, že 

skrze hustou temnotu se Ty sám chceš dát poznat.“ Ať žádné srdce nepochybuje, jakkoliv je temno, 

o půlnoci, jakákoliv půlnoc je v duši, o půlnoci, ve tmě, Kristus může sám sebe zjevit. Ach, díky 

Bohu, často po prožití deseti až dvaceti let úsvitu, po prožití deseti až dvaceti let bojování, chvíli je 

světlo a chvíli tma, přichází čas, kdy je Ježíš ochoten sám sebe nám dát, a už nikdy se neoddělit. Bůh 

nám udělí tu přítomnost Ježíše! 

 

4. A nyní přichází čtvrtá myšlenka. První byla ztráta Ježíšovy přítomnosti; druhá strach z Ježíšovy 

přítomnosti; třetí zjevení Ježíšovy přítomnosti; touha po Ježíšově přítomnosti je tou čtvrtou. Co se 

stalo? Petr slyšel Pána, a byl tam Ježíš, vzdálený asi 30, 40, 50 metrů, a vypadalo to, jako by je chtěl 

minout; a Petr – v předchozí kapitole jsem hovořil o Petrovi, který předvedl, jaké strašné selhání 

a  tělesnost v něm byly, – ale požehnaný buď Pán, Petrovo srdce bylo v pořádku před Kristem, chtěl 

si nárokovat jeho přítomnost a řekl: „Pane, jestli jsi to ty, přikaž mi, abych přišel k tobě po vodě.“ 

Ano, Petr nemohl zůstat na místě, chtěl být co nejblíže ke Kristu. Viděl Krista chodit po vodě; 

vzpomněl si, že Kristus řekl: „Následuj mě,“ vzpomněl si, jak Kristus zázračným úlovkem ryb 

dokázal, že je pánem moře a vod, a vzpomněl si, jak Kristus uklidnil bouři; a bez námitek a uvažování 

najednou řekl: „Tady je můj Pán, projevuje se novým způsobem; můj Pán ukazuje novou 

a  nadpřirozenou sílu, a já mohu jít k Pánu, který dokáže, abych chodil tam, kde On chodí.“ Chtěl 

chodit jako Kristus, chtěl chodit blízko Krista. Neřekl: „Pane, nech mě tady chodit po moři,“ řekl, 

„Pane, nech mě přijít k Tobě.“  

 

Přátelé, nechtěli byste mít Kristovu přítomnost tímto způsobem? Ne že by Kristus měl sestoupit, – to 

je to, co mnozí křesťané chtějí; chtějí pokračovat ve svém hříšném chození, chtějí pokračovat ve svém 

pozemském chození, chtějí pokračovat ve svém starém životě a chtějí, aby k nim Kristus přišel s jeho 

potěšením, svou přítomností a svou láskou; ale tak to nemůže být. Pokud mám mít Kristovu 

přítomnost, musím chodit, jak On chodí. Jeho chození bylo nadpřirozené. Chodil v lásce a v Boží 

moci. Většina lidí chodí podle okolností, ve kterých jsou, a většina lidí říká: „Závisím na okolnostech 

svého náboženství.“ Mnohokrát slyšíte, jak lidé říkají: „Moje situace brání tomu, abych si užíval 

nepřerušené společenství s Ježíšem.“ Jaké byly okolnosti v blízkosti Krista? Vítr a vlny, – a Kristus 

kráčel vítězně nad okolnostmi; a Petr řekl: „Stejně jako můj Pán mohu zvítězit nad všemi okolnostmi: 

cokoli kolem mě není nic, pokud mám Ježíše.“ Toužil po Kristově přítomnosti. Bůh by chtěl, když 

se podíváme na Kristův život na Zemi, když se podíváme, jak Kristus chodil a podmanil si vlny, aby 



každý z nás by mohl říci: „Chci chodit jako Ježíš.“ Pokud to je přání vašeho srdce, můžete očekávat 

přítomnost Ježíše; ale pokud chcete chodit na nižší úrovni než Kristus, pokud chcete mít trochu světa 

a trochu vlastní vůle, neočekávejte přítomnost Krista. Blízko Kristu a jako Kristus – tyto dvě věci 

jdou spolu. Přijal jsi to? Petr chtěl chodit jako Kristus, aby se mohl přiblížit ke Kristu; a to je to, co 

chci nabídnout každému z vás. Chci říct nejslabšímu věřícímu: „S Boží přítomností můžeš mít 

společenství s Kristem a jeho přítomnost po celý den, celý svůj život.“ Chci vám přinést to zaslíbení, 

ale musím přidat Boží podmínku – chodit jako Kristus, a vždy zůstanete blízko Krista. Kristova 

přítomnost vás zve, abyste přišli a měli s Ním nepřerušené společenství.  

 

5. Pak přichází další myšlenka. Právě jsme měli touhu po přítomnosti Krista a moje další myšlenka 

je – důvěra v přítomnost Krista. Pán Ježíš řekl: „Pojď,“ a co udělal Petr? Vystoupil z lodi. Jak se 

odvážil to udělat proti všem přírodním zákonům? Jak se to odvážil udělat? Hledal Krista, zaslechl 

Kristův hlas, důvěřoval Kristově přítomnosti a moci, a ve víře v Krista řekl: „Mohu chodit po vodě,“ 

a vystoupil z lodi. Zde je bod zlomu; tady je krize. Petr viděl Krista projevovat nadpřirozenou moc 

a  věřil, že nadpřirozená síla může působit v něm a že může žít nadpřirozený život. Věřil, že to platí 

pro chůzi po moři; a zde leží celé tajemství života víry. Kristus měl nadpřirozenou moc, – moc nebe, 

moc svatosti, moc společenství s Bohem a Kristus mi může dát milost žít tak, jak On žil. Pokud se 

stejně jako Petr podívám na Krista a řeknu mu: „Pane, promluv slovo, a přijdu,“ a pokud naslouchám 

Kristu, který říká: „Pojď,“ i já budu mít moc chodit po vlnách. 

 

Už jste někdy viděli krásnější a poučnější symbol křesťanského života? Kdysi před mnoha lety jsem 

o tom kázal, a myšlenka, která tehdy naplnila mé srdce, byla tato. Když přirovnáme křesťanský život 

k Petrovi, který chodil po vlnách, není nic tak obtížného a nemožného bez Krista, a nic tak 

požehnaného a bezpečného s Kristem. To je křesťanský život – nemožný bez Kristovy blízkosti 

a  nejbezpečnější a požehnaný, jakkoli obtížný, jen pokud budu mít Kristovu přítomnost. Věřící, na 

těchto stránkách jsme se pokusili vás volat k lepšímu životu v Duchu, k životu ve společenství 

s  Bohem. Jediné, co vám umožní tak žít, je, že musíte mít Pána Ježíše, aby každou minutu dne držel 

vaši ruku. „Ale může to být?“ zeptáte se. Ano, může. „Musím to pořádně promyslet. Někdy se čtyři 

nebo pět hodin denně musím věnovat náročným pracovním záležitostem, kolem mě je asi deset lidí 

a  každý si vyžaduje mou pozornost. Jak mohu, jak mohu mít vždy přítomnost Ježíše?“ Milovaný, 

protože Ježíš je tvůj Bůh a miluje tě úžasně, je schopen pro tebe učinit svoji přítomnost jasnější, než 

je přítomnost deseti mužů, kteří kolem tebe stojí. Pokud si ráno uděláš čas a každé ráno vstoupíš do 

své smlouvy s Ním, „Můj Pane Ježíši, nic mě nemůže uspokojit, kromě tvé trvalé přítomnosti,“ dá ti 

to, jistě ti to dá. Ó, Petr důvěřoval Kristově přítomnosti a řekl: „Pokud mě Kristus volá, mohu k němu 

jít po vlnách.“ Budeme důvěřovat Kristově přítomnosti? Projít všemi okolnostmi a pokušeními života 

je úplně stejné jako chodit po vodě, – nemáte pod nohama pevnou půdu, nevíte, jak silná mohou přijít 

pokušení Satana; ale věřte, že Bůh chce, abyste chodili v nadpřirozeném životě, nad lidskou silou. 

Bůh chce, abyste žili život v Kristu Ježíši. Chceš žít ten život? Pojď tedy a řekni: „Ježíši, slyšel jsem 

tvé zaslíbení, že tvá přítomnost půjde se mnou. Řekl jsi: Moje přítomnost půjde s tebou, – a Pane, já 

se toho dovolávám a věřím Ti.“ 

 

6. Nyní, šestý krok v této nádherné historii. Kristova přítomnost zapomenuta. Petr vystoupil z lodi 

a  začal jít k Pánu Ježíši s očima upřenýma na Něho. Důvěřoval v Kristovu přítomnost a směle šel po 

vlnách; ale najednou se přestal dívat Ježíše a začal okamžitě tonout. Jeho chození vírou bylo u konce, 

Petr byl celý promočený, topil se a křičel: „Pane, pomoz mi!“ Vím, že někteří z vás si říkají ve svých 

srdcích: „Ach, takhle to dopadne s vašimi křesťany, co žijí ten vyšší život.“ Jsou lidé, kteří říkají: „Ty 

tento život nikdy nemůžeš žít; ani o tom nemluv; vždy musíš selhat.“ Petr před Letnicemi vždy selhal. 

Bylo to proto, že Duch svatý ještě nepřišel, a proto jeho zkušenost nám slouží k poučení, že dokud 

žil Petr tělesným životem, musel tak jako tak selhat. Ale díky Bohu, byl někdo, kdo ho vytáhl 

z  neúspěchu; a naším posledním bodem bude prokázat, že po tomto selhání se dostal do bližšího 

spojení s Ježíšem než kdykoli předtím a do hlubší závislosti. Nejprve ale poslouchejte, než vám řeknu 

o tomto selhání. 



 

Někdo může říci: „Snažil jsem se říct: Pane, budu to žít. Ale řekni mi, předpokládejme, že dojde 

k  selhání, co pak?“ Učte se od Petra, co byste měli dělat. Co udělal Petr? Úplný opak toho, co většina 

dělá. Co udělal, když začal tonout? V tu chvíli, bez jediného slova vyčítání si a sebeodsuzování, 

zvolal: „Pane, pomoz mi!“ Přál bych si, abych to mohl naučit každého křesťana. Vzpomínám si na 

čas v mém duchovním životě, kdy mi to začalo být jasné; až do té doby, když jsem selhal, má jediná 

myšlenka byla vyčítat si a odsoudit se a myslel jsem si, že mi to udělá dobře. Zjistil jsem, že mi to 

nedělá dobře; a učím se od Petra, že moje práce je, ve chvíli, kdy selžu, říct: „Ježíši, Mistře, pomoz 

mi!“ a v té chvíli, kdy to říkám, mi Ježíš pomáhá. Pamatujte, že selhání není nemožné. Dokážu si 

představit více než jednoho křesťana, který řekl: „Pane, požaduji plnost Ducha Svatého. Chci žít 

každou hodinu každý den naplněný Duchem svatým.“ A mohu si představit, že ta upřímná duše, která 

to řekla s chvějící se vírou, mohla ještě padnout. Chci říci té duši: Nenech se odradit. Pokud dojde 

k  selhání, okamžitě, bez čekání, volej Ježíše. Je vždy připraven slyšet, a ve chvíli, kdy se projeví 

hněv, unáhlené slovo nebo něco jiného špatného, živý Ježíš je najednou blízko, tak milostivý a mocný. 

Volejte k Němu a dá vám pomoc okamžitě. Pokud se to naučíte, Ježíš vás zvedne a uvede na cestu, 

kde vás Jeho síla zajistí před selháním.  

 

7. A pak přijde moje poslední myšlenka. Ježíšova přítomnost byla zapomenutá, když se Petr díval na 

vlny; ale nyní konečně máme Ježíšovu přítomnost obnovenou. Ano, Kristus natáhl ruku, aby ho 

zachránil. Možná – protože Petr byl velmi pyšný, sebevědomý muž – možná tam musel klesnout, aby 

se naučil, že jeho víra ho nemůže zachránit, ale byla to Kristova moc. Bůh chce, abychom se naučili 

lekci, že když padneme, můžeme volat k Ježíši a On hned natáhne ruku. Pamatujte, Petr šel zpět 

k  lodi, aniž by se znovu potopil. Proč? Protože Kristus byl velmi blízko něj. Pamatujte si, že je zcela 

možné, pokud využijete své selhání správně, být potom mnohem blíže Kristu než předtím. Využij to 

správně, říkám. To znamená, přijď a uznej: „Ve mně není nic, ale budu neochvějně důvěřovat svému 

Pánu.“ Nechť vás každé selhání naučí, abyste se znovu drželi Krista, a on se ukáže jako mocný 

a milující pomocník. Ježíšova přítomnost byla obnovena! Ano, Kristus ho vzal za ruku a pomohl mu, 

a já nevím, jestli šli ruku v ruce těch čtyřicet nebo padesát metrů zpět k lodi, nebo zda Kristus dovolil 

Petrovi, aby šel vedle něj; ale vím, že byli velmi blízko u sebe, a byla to blízkost jeho Pána, která ho 

posílila. 

 

Vzpomeňte si, co se událo poté, co se toto stalo Petrovi. Kříž byl vztyčen, krev byla prolita, hrob byl 

otevřen, vzkříšení bylo dokončeno, bylo otevřeno nebe a Duch vznešeného sestoupil. Věřte, že je 

možné, že Ježíšova přítomnost bude s námi každý den a po celou cestu. Váš Bůh vám dal Krista 

a  chce vám dát Krista do vašeho srdce tak, aby jeho přítomnost byla s vámi v každém okamžiku 

vašeho života. 

 

Kdo je ochoten pozvednout oči a srdce a zvolat: „Chci žít podle Božího standardu“? Kdo je ochotný? 

Kdo je ochoten vrhnout se do Ježíšových rukou a žít život víry, vítězící nad větry a vlnami, nad 

okolnostmi a obtížemi? Kdo je ochoten říct: „Pane, přikaž mi, abych přišel k tobě po vodě“? Jste 

ochotni? Poslyšte! Ježíš říká: „Pojď.“ Vykročíte v tuto chvíli? Támhle je loď, starý život, který Petr 

vedl; od svého dětství byl obeznámen s mořem a ta loď byla velmi posvátným místem; Kristus tam 

seděl vedle něj; Kristus kázal z té lodi, z té Petrovy lodi Kristus způsobil úžasný úlovek ryb; byla to 

velmi posvátná loď; ale Petr to nechal, aby přišel na místo ještě posvátnější, – chodil s Ježíšem po 

vodě, – nový a božský zážitek. Váš křesťanský život může být velmi posvátný; můžete říci: „Kristus 

mě zachránil svou krví, dal mi mnoho zkušeností milosti; Bůh mi prokázal svou milost v mém srdci,“ 

přiznáváte však „Nemám skutečně takový život, abych s  Ním setrvával ve společenství; vítr a vlny 

mě často děsí a já se topím.“ Ó, vyjdi hned z lodi minulých zkušeností; vyjdi z lodi vnějších okolností; 

vyjdi z lodi a postav se na slovo Kristovo a věř: „S Ježíšem mohu chodit po vodě.“ Když byl Petr 

v  lodi, co měl mezi sebou a mořským dnem? Pár prken. Ale když vystoupil na vodu, co měl mezi 

sebou a mořem? Ne prkno, ale slovo Všemohoucího Ježíše. Přijdeš a bez jakýchkoli zkušeností budeš 

spočívat na Ježíšově slově: „Hle, já jsem vždycky s vámi“? Budeš spočívat na Jeho slově: „Vzchop 



se! Neboj se, to jsem já“? Každý okamžik Ježíš žije v nebi; každý okamžik svým Duchem Ježíš šeptá 

toto slovo; a každou chvíli žije, aby to učinil pravdou. Přijměte to hned, přijměte to hned! Můj Pán 

Ježíš zvládne každou nouzi. Můj Pán Ježíš může splnit přání každé duše. Celé mé srdce říká: „Může, 

dokáže to. Udělá to, udělá to!“ Ó, věřící, žádejme to, beze spěchu, víc tiše, víc klidně, žádejte, žádejte 

to, žádejte to, ŽÁDEJTE to.  

 

 

VII. SLOVO PRACOVNÍKŮM 
 

Před časem jsem četl v  jednom starém autorovi takové vyjádření: „První povinností duchovního je 

pokorně prosit Boha, aby vše, čeho chce dosáhnout u svých posluchačů, bylo nejprve skutečně a plně 

dosaženo u něho samého.“ Tato slova se mě od té doby drží. Jak velice souzní s tématem, na které 

jsme soustředili naši pozornost v předchozích kapitolách – na život a práci pod plností Ducha svatého! 

Vždyť pokud rozumíme našemu povolání, každý z nás bude muset říci: To je jediná věc, na které 

všechno závisí. K čemu je říkat lidem, že mohou být naplněni Duchem Božím, pokud, když se nás 

zeptají: „Učinil to Bůh pro vás?“, musíme odpovědět: „Ne, neudělal to“? K čemu mi je, když říkám 

lidem, že Ježíš Kristus může v nás přebývat v každé chvíli a chránit nás před hříchem a vážným 

přestoupením a že trvalá přítomnost Boží může být naším podílem po celý den, pokud nejprve 

nečekám na Boha, aby to uskutečnil opravdově a plně den co den?  

 

Podívejte se na Pána Ježíše Krista; to bylo o samotném Kristu, když přijal Ducha svatého z nebe, že 

Jan Křtitel řekl: „Bude křtít Duchem svatým.“ Dokážu ostatním sdělit pouze to, co Bůh dal mně. 

Pokud můj život jako služebníka je životem, ve kterém tělo stále hodně převažuje – pokud můj život 

je životem, kterým zarmucuji Ducha Božího, nemůžu očekávat nic jiného, než že mí lidé přijmou 

skrze mne velmi smíšený druh života. Pokud ale život Boží ve mně přebývá a já jsem naplněn Jeho 

mocí, pak mohu doufat, že život, který ze mne vychází, může také naplnit mé posluchače. 

 

Zmínili jsme se o tom, že je potřeba, aby každý věřící byl naplněn Duchem; a co nás nyní zajímá 

hlouběji, nebo co může víc zaujmout naši pozornost, než modlit se a zvážit, jak můžeme přimět naše 

sbory, aby věřily, že je to možné; a jak můžeme vést každého věřícího, aby to hledal pro sebe, 

očekával to a přijal a opravdu to prožil? Bratří, toto poselství však musí přijít od nás jako svědectví 

naší osobní zkušenosti, skrze milost Boží. Ten stejný spisovatel, kterého jsem citoval, říká jinde:  

„První povinností duchovního, když vidí lidi probuzené a přivedené ke Kristu, je vést je k poznání 

Ducha svatého.“ Jak pravdivé! Nenajdeme to v celém Božím slově? Jan Křtitel zvěstoval Krista jako 

„Beránka Božího, který snímá hřích světa“. V Matoušovi čteme, že také řekl, že Kristus bude „křtít 

Duchem svatým a ohněm.“ V evangeliu Jana jsme si přečetli, že Janu Křtitelovi bylo řečeno, že na 

koho uvidí sestupovat Ducha a zůstávat na něm, ten bude křtít Duchem. Tak Jan Křtitel vedl lidi od 

Krista, aby pro sebe očekávali Ducha svatého. A co Ježíš udělal? Po tři roky byl se svými učedníky, 

učil je a dával jim instrukce; ale když se chystal odejít, ve své řeči na rozloučenou ten poslední večer, 

jaký byl jeho velký slib učedníkům? „Budu se modlit k Otci a dá vám jiného Utěšitele, toho Ducha 

pravdy.“ Předtím slíbil těm, kteří v Něho věří, že z nich budou vytékat „řeky živé vody“, což 

evangelista vysvětluje, že je míněn Duch Svatý: „Takto promluvil o Duchu.“ Ale tento slib měl být 

splněn teprve poté, co byl Kristus „oslaven“. Kristus ukazuje na Ducha svatého jako na plod oslavení. 

Oslavený Kristus vede k Duchu svatému. V rozpravě na rozloučenou Kristus vede učedníky, aby 

očekávali Ducha jako velké požehnání od Otce. Pak znovu, když Kristus přišel a stál u podnoží svého 

nebeského trůnu, na Olivové hoře, připraven vystoupit, jaká byla jeho slova? „Dostanete sílu Ducha 

svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ Kristova neustálá práce byla učit Jeho učedníky, 

aby očekávali Ducha Svatého. Prohlédněte si knihu Skutků, vidíte totéž. Petr v den Letnic kázal, že 

Kristus byl vyvýšen, a přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého; a tak řekl lidem: „Čiňte pokání 

a  pokřtěte se ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a obdržíte dar Ducha Svatého.“ Když tedy 

věřím, že Ježíš byl vzkříšen, vystoupil do nebe a byl oslaven, dostanu Ducha svatého. 

 



Podívejte se znovu, poté, co Filip kázal evangelium v Samaří, muži a ženy byli obráceni a ve městě 

byla velká radost. Duch Svatý pracoval, ale něco stále chybělo; Petr a Jan sestoupili z Jeruzaléma, 

modlili se za obrácené, položili na ně ruce, „a přijali Ducha Svatého.“ Potom vědomě vlastnili 

a  prožívali Ducha; ale do té doby byli neúplní. Pavel byl obrácen mocnou silou Ježíše, který se mu 

zjevil na cestě do Damašku; a přesto musel jít k Ananiášovi, aby přijal Ducha Svatého. 

 

Pak jsme znovu četli, že když Petr přišel kázat Kornéliovi, když kázal Krista, „Duch Svatý padl na 

všechny, kteří slyšeli slovo;“ což Petr vzal jako znamení, že tito pohané byli stejně jako Židé v přízni 

Boží, když dostali stejný křest. 

 

A tak bychom mohli projít mnoha epištolami a najdeme tam, že učí stejnou pravdu. Podívejte se na 

nádherný list Římanům. Učení o ospravedlnění vírou je ustanoveno v prvních pěti kapitolách. Pak, 

v  šesté a sedmé, i když je věřící představen jako mrtvý hříchu a zákonu, a oddaný s Kristem, přesto 

se v srdci obnoveného člověka děje strašný boj, dokud neobdrží plnou moc Svatého Ducha. Ale 

v  osmé kapitole je to „zákon Ducha života v Kristu Ježíši“, který nás osvobozuje od „zákona hříchu 

a smrti“. Pak nejsme „v těle, ale v Duchu“, s Duchem Božím, který v nás přebývá. Veškeré učení 

vede k Duchu svatému. 

 

Podívejme se znovu na epištolu Galatským. O této epištole vždy mluvíme jako o velkém zdroji 

poučení o doktríně ospravedlnění vírou: ale všimli jste si někdy, jak tam doktrína Ducha svatého drží 

nejvýznamnější místo? Pavel se ptá galatské církve: „Přijali jste Ducha skrze skutky zákona, nebo 

slyšením víry?“ Bylo to slyšení víry, které je vedlo k plnému prožití moci Ducha. Když se snažili 

ospravedlnit skrze skutky zákona, „vypadli z milosti“. „Protože my skrze Ducha očekáváme naději 

na spravedlnost z víry.“ A na konci páté kapitoly je nám řečeno: „Pokud žijeme v Duchu, v Duchu 

také choďme.“ 

 

Znovu, pokud jdeme do epištoly Korintským, najdeme Pavla, jak se ptá křesťanů v Korintu: „Nevíte, 

že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás?“ Když se podíváme do epištoly Efezským, 

najdeme učení o Duchu svatém zmíněné dvanáctkrát. Je to Duch, který dává pečeť Božímu lidu: 

„Byla vám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.“ Osvěcuje je: „Aby vám Bůh dal ducha 

moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.“ Žid i pohan skrze Krista „mají v jednom Duchu přístup 

k  Otci.“ Jsou „spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.“ Jsou „posíleni mocí skrze svého Ducha na 

vnitřním člověku.“ „S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 

a  usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje.“ Nezarmucováním svatého Ducha Božího 

zachováme svoji pečeť pro den vykoupení. Plni Ducha zpívejme společně žalmy, chvalozpěvy 

a  duchovní písně. Zpívejme Pánu, chvalme ho z celého srdce. Jen pozorně prostudujte tyto epištoly 

a  zjistíte, že to, co říkám, je pravda – že apoštol Pavel vynakládal veliké úsilí, aby přivedl křesťany 

k  Duchu svatému jako k vyvrcholení křesťanského života. 

 

Byl to Duch svatý, který byl dán církvi o Letnicích; a je to Duch svatý, který nyní dává letniční 

požehnání. Je to tato moc, daná pro požehnání člověka, která vytvořila takový nádherný život, lásku 

a sebeobětování v rané církvi; a to je důvod, proč se díváme zpět na ty dny jako na nejkrásnější část 

historie církve. A je to stejný Duch moci, který musí přebývat v srdcích všech věřících v naší době, 

aby církvi dal její skutečné postavení. Žádejme tedy Boha, aby každý služebník a křesťanský 

pracovník mohl být obdařen mocí Ducha svatého; aby nás mohl zkoumat a vyzkoušet a umožnit nám 

upřímně odpovědět na otázku: „Znám to naplnění Duchem svatým, přebývá ve mně, jak to Bůh 

chce?“ Ať se každý z nás zeptá sám sebe: „Je to mým velkým úsilím, abych poznal Ducha svatého, 

který ve mně přebývá, a dokázal pomoci ostatním, aby se poddali stejnému přebývání Ducha svatého, 

a ten mohl plně zjevit Krista v jeho božské zachraňující a zachovávající síle?“ Nebude muset každý 

přiznat: „Pane, já tomu moc nerozumím. V mé práci a v kázání se to projevuje příliš málo“? Milovaní 

bratři: „První povinností duchovního je pokorně prosit Boha, aby vše, čeho chce dosáhnout u svých 

posluchačů, bylo nejprve skutečně a plně dosaženo u něho samého.“ A druhá povinnost je vést ty, 



kteří jsou probuzeni a přivedeni ke Kristu, k úplnému poznání přítomnosti a přebývání Ducha 

svatého. 

 

Pokud se máme opravdu vyrovnat s těmito dvěma velkými principy, jsou před námi další otázky, 

které jsou velmi důležité. A první otázka zní: „Proč je tomu tak, že v církvi Kristově je tak málo 

praktického poznání moci Ducha svatého?“ Nemluvím s vámi, bratři, jako bych si myslel, že v tomto 

ohledu nemáte zdravé učení. Mluvím s vámi jako s těmi, kdo věří v Ducha svatého jako třetí osobu 

věčně požehnané Trojice. Ale mluvím s vámi s jistotou jako s těmi, kteří ochotně přiznají, že pravda, 

přítomnost a moc Ducha svatého není v církvi uznávaná, jak by měla být. Pak je otázkou: Proč není 

tak uznávaná? Odpovídám, že kvůli své duchovnosti. Pro pochopení lidskou myslí je to jedna 

z  nejobtížnějších pravd v Bibli. Bůh zjevil sám sebe prostřednictvím stvoření v celém vesmíru. Zjevil 

sám sebe, když se vtělil v Krista – a to je předmětem studia osoby, slova a práce Krista, přišlého 

v  těle! Ale tajemné přebývání Ducha svatého, skryté v hlubinách života věřícího, o kolik nesnadněji 

je pochopitelné! 

 

V časných letničních dnech církve bylo toto poznání intuitivní; oni měli Ducha v moci. Brzy poté se 

však duch světa vplížil do církve a ovládl ji. Následovala hluboká temnota formálnosti a pověr 

v  římskokatolické církvi, když duch světa zcela zvítězil v tom, co bylo nesprávně nazýváno církví 

Kristovou. Reformace ve dnech Luthera obnovila pravdu o ospravedlnění vírou v Krista; ale učení 

o Duchu svatém tehdy nezískalo své správné místo, protože Bůh neodhaluje veškerou pravdu 

najednou. V reformovaných církvích zůstalo stále hodně ducha světa; ale nyní Bůh probouzí církev, 

aby usilovala o plnější biblické pojetí místa a moci Ducha svatého. Prostřednictvím knih a diskuzí 

a  kongresů je mnoho srdcí pohnutých. 

 

Bratří, je naší výsadou účastnit se tohoto velkého hnutí; a zapojme se do práce vážněji než kdy jindy. 

Ať každý z nás považuje za svůj velký úkol při kázání Krista vést lidi k uznání Ducha svatého, který 

jediný může oslavit Krista. Mohu se pokusit oslavit Krista při svém kázání, ale bez Ducha Božího to 

nic nepřinese. Mohu naléhat na lidi, aby praktikovali svatost a všechny křesťanské ctnosti, ale veškeré 

mé přesvědčování přinese velmi málo, pokud jim nepomůžu uvěřit, že v nich musí přebývat Duch 

svatý v každém okamžiku, aby jim umožnil žít Kristův život. Hlavním důvodem, proč byl Duch svatý 

dán z nebe, bylo to, aby nám zjevil přítomnost Krista Ježíše. Když byl Ježíš vtělen, jeho učedníci byli 

příliš pod mocí těla, než aby Kristovi umožnili získat příbytek ve svých srdcích. Bylo nutné, řekl, aby 

odešel, aby Duch mohl přijít; a slíbil těm, kteří Ho milovali a dodržovali Jeho přikázání, že s Duchem 

přijde On, a také přijde Otec, a učiní si u nich svůj příbytek. Je tedy velkým dílem Ducha svatého 

odhalit Otce a Syna v srdcích Božího lidu. Budeme-li věřit a učit lidi, že Duch Svatý jim může 

v  každém okamžiku učinit Krista skutečností, lidé se naučí uvěřit a přijmout Kristovu přítomnost 

a  moc, o nichž nyní vědí příliš málo. 

 

Pak se objeví další otázka. Co můžeme očekávat, až bude Duch svatý řádně uznán a přijat? Pokládám 

tuto otázku, protože jsem si často se značným zájmem – a mohu říci, s trochou úzkosti, čehosi všiml. 

Někdy slyším muže, kteří se vážně modlí za křest Duchem svatým, aby jim dal moc pro jejich práci. 

Milovaní bratři, potřebujeme tuto moc nejen pro práci, ale pro náš každodenní život. Pamatujte, že to 

musíme mít pořád. V dobách Starého zákona přicházel Duch s mocí na proroky a jiné inspirované 

muže, ale nepřebýval v nich trvale. Stejně tak v Korintské církvi přišel Duch svatý s mocí a působil 

zázračnými dary, a přesto měli jen malou míru Jeho posvěcující milosti. Pamatujete si tělesné spory, 

závist a rozdělení, které tam byly. Měli dary poznání a moudrosti a další, ale běda – pýcha, neláska 

a  další hříchy smutně kazily charakter mnoha z nich. A co nás to učí? Člověk může být obdarovaný 

velkou mocí k práci, ale jen velmi málo Ducha v něm přebývá. V 1. Korintským 13. je nám 

připomínáno, že můžeme mít víru, která přenáší hory, ale pokud nemilujeme, nejsme nic. Musíme 

mít lásku, která přináší Ježíšovu pokoru a sebeobětování. Nedávejme na první místo dary, které 

můžeme mít; pokud tak učiníme, budeme mít velmi malé požehnání. Na prvním místě bychom však 

měli usilovat, aby Duch Boží přišel jako světlo a síla svatosti od živého Ježíše. Nechť je prvním dílem 



Ducha svatého, aby vás pokořil hluboko do prachu, takže celý váš život bude čekáním na Boha 

s citlivým, zlomeným srdcem, ve vědomí milosti přicházející shora. 

 

Nehledejte velké dary; potřebujete něco hlubšího. Nestačí, že strom zvedá své větve k nebi a je hodně 

pokrytý listy; ale chceme, aby jeho kořeny se nořily hluboko do půdy. Ať myšlenka na přebývání 

Ducha svatého v nás a naše naděje na naplnění Duchem je v nás vždy doprovázena zlomeným 

a  zkroušeným srdcem. Skloňme se před Bohem velmi hluboko a čekejme, až nás Jeho milost naplní 

a posvětí. Nechceme sílu, kterou by nám Bůh mohl dovolit používat, zatímco naše nitro je 

neposvěcené. Chceme, aby se nám Bůh dal plně. V pravý čas může přijít zvláštní dar; ale my chceme 

nejprve a teď sílu Ducha Svatého, který v nás vytváří něco mocnějšího a účinnějšího než jakýkoli 

takový dar. Měli bychom proto hledat nejen křest moci, ale křest svatosti; měli bychom usilovat o to, 

aby vnitřní přirozenost byla posvěcena Ježíšovým přebýváním, a pak další síla přijde podle potřeby.  

 

Je tady třetí otázka. Předpokládejme, že mi někdo řekne: „Vydal jsem sám sebe, abych byl naplněn 

Duchem, a nemám pocit, že by v mém stavu byl nějaký rozdíl; nezakouším žádnou změnu, o které 

bych mohl mluvit. Co si o tom mám myslet? Neznamená to, že moje poddání se nebylo upřímné?“ 

Ne, to si nemysli. „Ale co tedy? Bůh nedává žádnou odpověď?“ Milovaný, Bůh dává odpověď, ale 

není to vždy v určitých měsících nebo letech. „Co bych tedy měl udělat?“ Zůstaň v pozici, kterou jsi 

zaujal před Bohem, a udržuj ji každý den. Říkej: „Bože, dal jsem sám sebe, abych byl naplněn, tady 

jsem jako prázdná nádoba, důvěřující, a očekávám, že budu naplněn Tebou.“ Zaujímej tuto pozici 

každý den a každou hodinu. Požádej Boha, aby to napsal napříč tvým srdcem. Vydej se Bohu jako 

prázdná, posvěcená nádoba, aby ji naplnil Duchem svatým. Zaujímej tuto pozici neustále. Je možné, 

že nejsi úplně připraven. Požádej Boha, aby tě očistil; aby ti dal milost oddělit se od všeho hříšného 

– od nevěry nebo od jakýchkoli překážek. Potom zaujmi své postavení před Bohem a řekni: „Můj 

Bože, Ty jsi věrný. Vstoupil jsem do smlouvy s Tebou, abys mě naplnil svým Duchem svatým, 

a  věřím, že to splníš.“ Bratří, říkám to sobě a každému služebníkovi evangelia a každému 

spolupracovníkovi, muži nebo ženě, že pokud přijdeme k Bohu s úplným odevzdáním, s odvahou 

a  vírou, Boží zaslíbení musí být splněno. 

 

Kdybyste se mě chtěli zeptat na vlastní zkušenost, řekl bych toto: Byly chvíle, kdy jsem sám těžko 

věděl, co si mám myslet o Boží odpovědi na mou modlitbu v této věci; ale našel jsem radost a sílu 

zaujmout a udržet své postavení a říct: „Bože můj, vydal jsem se Tobě. Byla to Tvá vlastní milost, 

která mě přivedla ke Kristu; a já stojím před tebou v důvěře, že dodržíš svou smlouvu se mnou až do 

konce. Jsem prázdná nádoba; Ty jsi Bůh, který vše naplňuje.“ Bůh je věrný a zaslíbené požehnání 

dává ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem. Milovaní, nespokojte se s ničím menším než 

s plně zdravým a plně duchovním životem. „Buďte naplnění Duchem.“ 

 

Dovolte mi, abych se nyní vrátil ke dvěma vyjádřením, kterými jsem začal: „První povinností 

duchovního je pokorně prosit Boha, aby vše, čeho chce dosáhnout u svých posluchačů, bylo nejprve 

skutečně a plně dosaženo u něho samého.“ Bratří, ptám se vás, není touhou vašich srdcí mít 

shromáždění věřících naplněné Duchem svatým? Není to vaše nepřetržitá modlitba za Kristovu 

církev, ve které sloužíte, aby ji mohl ovládnout Duch Svatý, samotný Duch Božího Syna, duch, který 

nesmýšlí světsky, ale nebeským způsobem; a aby Duch vítězství a moci nad hříchem mohl naplnit 

své děti? Pokud chcete, aby se to stalo, vaší první povinností je mít to sami. 

 

A pak druhá věta: „První povinností duchovního, když vidí lidi probuzené a přivedené ke Kristu, je 

vést je k poznání Ducha svatého.“ Jak mohu dělat svou práci úspěšně? Dokážu si představit, jaká 

výsada je být veden Duchem Božím ve všem, co dělám. Při studiu Bible, modlitbě, návštěvě, 

organizování nebo v čemkoli, co dělám, je Bůh ochoten mě vést svým Svatým Duchem. Někdy je to 

ponižující zážitek, když jsem nepozorný a nečekám na požehnání; když se to stane, může mě Bůh 

znovu přivést zpět. Existuje však také požehnaná zkušenost vedení Boží rukou, často skrze hlubokou 

temnotu, Jeho Duchem svatým. Pojďme mezi lidi jako muži Boží, kteří mohou kázat nejen o knize 



a  o tom, čemu věří ve svých srdcích, že je pravda, ale můžeme kázat, co jsme a co je naše vlastní 

zkušenost. Ježíš nás nazývá svými svědky; co to znamená? Duch Svatý přinesl lidem z nebe účast na 

slávě a radosti vznešeného Krista. Petr a ostatní, kteří s Ním mluvili, byli naplněni tímto nebeským 

Duchem; a tak Kristus mluvil v nich a dokonal pro ně dílo. Ó bratří, jestliže jsme vy a já Kristovi, 

měli bychom zaujmout svá místa a uplatnit své výsady. Jsme svědky pravdy, které věříme, svědkové 

skutečnosti, co Ježíš dělá a kým je, Jeho přítomnosti v našich vlastních duších. Pokud jsme ochotni 

být takovými svědky pro Krista, pojďme k našemu Bohu, učiňme vyznání a poddejme se a s vírou 

žádejme, co pro nás Bůh má jako pro služebníky evangelia a pracovníky v Jeho službě. Bůh se ukáže 

věrný. I v této chvíli se dotkne našich srdcí hlubokým vědomím Jeho věrnosti a Jeho přítomnosti a  dá 

každému hladovému a důvěřujícímu to, co neustále potřebujeme. 

 

 

VIII. ZASVĚCENÍ 

 

„Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází 

všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.“  1 Paralipomenon 29:14 

 

Být schopen nabídnout Bohu cokoli, je dokonalým tajemstvím. Zasvěcení je zázrak milosti. „Všechny 

věci pocházejí od tebe a ze tvého vlastního ti dáváme.“ V těchto slovech jsou čtyři velmi cenné 

myšlenky, které se chci pokusit ti objasnit: 

 

1. Bůh je vlastníkem všeho a dává nám vše. 

2. Nemáme nic jiného než to, co dostáváme – ale vše, co potřebujeme, můžeme získat od Boha. 

3. Je naší výsadou a ctí vrátit Bohu to, co od něho dostáváme. 

4. Bůh má ze svého vlastnictví dvojnásobnou radost, když od nás přijímá zpět to, co nám dal. 

 

A když to aplikuji na svůj život – na své tělo, na své bohatství, majetek, na celé své bytí se všemi 

jeho schopnostmi, pak chápu, co by zasvěcení mělo být. 

 

1. Je to Boží sláva a jeho samotná přirozenost, že vždy DÁVÁ. Bůh je vlastníkem všeho. Mimo Boha 

neexistuje žádná moc, žádné bohatství, žádná dobrota, žádná láska. Je to samotná Boží podstata, že 

nežije sám pro sebe, ale pro své stvoření. Má lásku, která vždy ráda dává. Zde přicházíme k prvnímu 

kroku zasvěcení. Musím vidět, že všechno, co mám, mi dal On. Musím se naučit věřit v Boha jako 

velkého vlastníka a dárce všeho. Dovol mi se u toho chvíli zdržet. Nemám nic než to, co skutečně 

a  určitě patří Bohu. Stejně jako lidé říkají, „tyto peníze v mé peněžence patří mně,“ tak Bůh je 

vlastníkem všeho. Je to Jeho a jedině Jeho. A je to jeho život a potěšení, že vždy dává. Ach, přijmi tu 

vzácnou myšlenku – není nic, co Bůh má, co nechce dát. Je to Jeho povaha, a proto když tě Bůh 

požádá o cokoli, musí to On sám dát jako první a On to udělá. Nikdy se neboj, ať Bůh žádá o cokoliv, 

protože Bůh žádá jen to, co je jeho vlastní; to, co od tebe žádá, abys dal, ti nejprve sám dá. Majitel, 

vlastník a dárce všeho! To je náš Bůh. Můžeš to aplikovat na sebe a své schopnosti, na vše, co jsi 

a  co máš. Studuj to, věř tomu, žij v tom, každý den, každou hodinu, každý okamžik. 

 

2. Stejně jako je přirozenost a sláva Boží vždy dávat, je přirozenost a sláva člověka neustále přijímat. 

Proč nás Bůh stvořil? Byli jsme stvořeni, abychom každý z nás byli nádobou, do které Bůh může 

vylít svůj život, svou krásu, štěstí, lásku. Jsme stvořeni, abychom byli každý nádobou a nádrží 

božského nebeského života a požehnání, kolik jen Bůh může do nás vložit. Porozuměli jsme tomu, 

že naším velkým úkolem – účelem našeho stvoření – musí být vždy přijímat? Pokud do toho v plné 

míře vstoupíme, naučí nás to některé cenné věci. Jedna věc – je naprostá pošetilost být pyšný nebo 

domýšlivý. Co je to za nápad! Předpokládejme, že jsem si půjčil velmi krásné šaty a chodil jsem se 

chlubit, jako by to byly moje vlastní. Můžete říci: „Jaký blázen!“ A tady je věčný Bůh, který vlastní 

vše, co máme. Odvážíme se povyšovat kvůli tomu, co je všechno jeho? Jaká je to požehnaná lekce, 

která nás učí, jaká je naše pozice! Máme co do činění s Bohem, jehož přirozenost je být vždy 



dávajícím, a moje být vždy přijímajícím. Stejně jako zámek a klíč zapadají do sebe, Bůh Dárce a já 

přijímající zapadáme do sebe. Jak často se znepokojujeme věcmi a modlitbou za ně, místo toho, 

abychom se vrátili ke kořenům věcí a říkali: „Pane, jen toužím být nádobou toho, co pro mě zamýšlí 

Boží vůle; síly a darů a lásky a Ducha Božího.“ Co může být jednodušší? Přijďte jako nádoba 

očištěná, prázdná a pokorná. Přijď, a pak Bůh bude mít potěšení dávat. Pokud to tak mohu s úctou 

říct, nemůže si pomoci; je to Jeho slib, Jeho povaha. Požehnání z Něho vždy vytéká. Víte, že voda 

vždy teče na nejnižší místa. Kdybychom jen byli vyprázdnění a nízko, nic než nádoby, jaký 

požehnaný život bychom mohli žít! Den co den Ho chválím – Ty dáváš a já přijímám. Ty udílíš a já 

se těším z přijímání. Kolik desítek tisíc lidí dnes ráno řeklo: „Jak krásný den! Pojďme otevřít okna 

a  přivést dovnitř světlo, teplo a veselí!“ Kéž se naše srdce naučí každou chvíli pít ve světle a slunci 

Boží lásky. 

 

„Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází 

všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.“   

 

3. Když Bůh dá vše a já vše přijmu, pak je třetí myšlenka velmi jednoduchá – musím vše vrátit zpět. 

Jaká výsada, že kvůli tomu, že mě držel v lásce a vztahu milosti s Ním, a dával mi potěšení ze služby 

Jemu, věčný Bůh řekne: „Pojď a přines mi zpátky vše, co dávám.“ A přesto lidé říkají: „Ach, to 

musím všechno vrátit?“ Bratře, nevíš, že není žádné štěstí ani požehnání kromě toho, když dáváme 

Bohu! David to cítil. Řekl: „Pane, jaké nevýslovná výsada je, že Ti smím vrátit, co je Tvé vlastní!“ 

Jen přijmout a poté poskytnout zpět v lásce Jemu jako Bohu to, co dává. Víte, k čemu vás Bůh 

potřebuje? Lidé říkají: „Nedává nám Bůh všechny dobré dary, abychom si jich užili?“ Ale víte, že 

realita požitku je ve vrácení zpět? Stačí se podívat na Ježíše – Bůh mu dal úžasné tělo. Zachoval ho 

svaté a dal ho jako oběť Bohu. V tom je krása toho, mít tělo. Bůh ti dal duši a krása toho mít duši je 

v tom, že ji můžete vrátit Bohu. Lidé mluví o obtížích, s nimiž se setkávají, protože mají silnou vůlí. 

Nikdy nemůžete mít příliš silnou vůli, ale problémem je, že nedáme tu silnou vůli Bohu, aby z ní 

udělal nádobu, do které může vylít a vyleje svého Ducha, kolik se vejde, aby mohl vykonávat 

nádhernou službu pro Sebe samého. 

 

Máme nyní tři myšlenky: Bůh dává vše; já dostávám vše; já se vzdávám všeho. Uděláte to hned teď? 

Neřekne každé srdce: „Můj Bože, nauč mě, abych se vzdal všeho“? Vezměte svou hlavu, svou mysl 

se vší schopností mluvení, svůj majetek, své srdce s jeho zálibami – to nejlepší a nejtajnější – zlato 

a  stříbro, všechno, a položte to Bohu k nohám a řekněte: „Pane, tady je smlouva mezi mnou a Tebou. 

Ty jsi rád, když dáš vše, a já jsem rád, když všechno vrátím.“ Bůh nás to učí. Pokud bychom se naučili 

tuto jednoduchou lekci, skončilo by tolik potíží s hledáním Boží vůle a skončilo by celé naše váhání, 

protože by bylo napsáno, ne na našich čelech, ale přes naše srdce: „Bůh může se mnou udělat, co Ho 

potěší. Patřím Jemu se vším, co mám.“ Místo toho, abychom vždy říkali Bohu: „Dej, dej, dej,“ měli 

bychom říci: „Ano, Pane, Ty dáváš, Ty miluješ dávat, a já miluju vracet zpět.“ Vyzkoušejte tento 

život a zjistěte, zda to není ten nejlepší život. 

 

4. Bůh dává vše, já přijímám vše, dávám vše. Nyní přichází čtvrtá myšlenka: Bůh se tak raduje z toho, 

co Mu dáme. Nejsem to jen já, kdo je přijímající a dávající, ale Bůh je také Dárce a Přijímající, 

a  mohu-li to říci s úctou, má více radosti z přijímání zpět než z dávání. S naší malou vírou si často 

myslíme, že se to vrací k Bohu zpět pošpiněné. Bůh říká: „Ne, vrací se to krásné a oslavené“. Vydání 

se Jeho drahého dítěte, s jeho touhami a díkůvzdáním, přináší Bohu novou hodnotu a krásu. Ach! 

Dítě Boží, nevíš, jak vzácný je dar, který přinášíš svému Otci, v jeho očích. Což jsem neviděl matku, 

jak dala koláč, a dítě přišlo a nabídlo jí kousek, že se s ní podělí? Jaký je to pro matku cenný dárek! 

A váš Bůh, ach, mí přátelé, váš Bůh, Jeho srdce, Jeho otcovské milující srdce, touží, touží, touží, 

abyste mu dali všechno. Nejedná se o požadavek. Je to požadavek, ale není to požadavek tvrdého 

Mistra, je to volání milujícího Otce, který ví, že každý dar, který přinesete Bohu, vás přivede blíž 

k  Němu samému a každé odevzdání, které uděláte, otevře vaše srdce šířeji k získání více Jeho 

duchovních darů. Ach, přátelé! Dar Bohu má v jeho očích nekonečnou hodnotu. Potěší ho. Vidí 



trápení své duše a je uspokojen. A to vám přináší nevyslovitelné požehnání. To jsou myšlenky, které 

náš text ukazuje; nyní přichází praktické použití. Jaké z toho plyne poučení? Dovídáme se, jaká je 

skutečná povaha křesťanského života. 

 

Být a zůstávat v neustálé závislosti na Bohu. Staň se ničím, začni chápat, že nejsi ničím jiným než 

pozemskou nádobou, do které Bůh vloží zářivý poklad své lásky. Blahoslavený muž, který ví, co to 

je být ničím, být jen prázdnou nádobou, která je tu, aby si ji Bůh použil. Pracujte, říká apoštol, protože 

to je Bůh, který ve vás působí chtění i činění. Bratří, pojďte dnes večer a zaujměte postoj hluboké, 

hluboké závislosti na Bohu. A pak zaujměte postoj důvěry a očekávání jako děti. Spolehněte se na 

svého Boha, že pro vás udělá vše, co od Něho s touhou očekáváte. Cti Boha jako Boha, který dává 

štědře. Cti Boha a věř, že od tebe nepožaduje nic jiného než to, co sám dá jako první. A pak přijde 

chvála a odevzdání se a zasvěcení. Chval Ho za to! Ať je každá oběť Jemu obětí díků. Co budeme 

zasvěcovat? Především naše životy. Možná jsou muži a ženy – mladí muži a ženy – jejichž srdce se 

ptají: „Co chceš, abych udělal – mám říct, že budu misionářem?“ Ne, ve skutečnosti tě nežádám, abys 

to udělal. Jednej s Bohem, přijď k Němu a řekni: „Pane, Ty jsi nade vším, patřím Tobě, jsem Ti 

naprosto k dispozici.“ Vydej sám sebe. Možná je mnoho lidí, kteří nemohou jít jako misionáři, ale 

ach, přijďte, vydejte se Bohu, aby byli všichni zasvěceni dílu Jeho království. Pokloňme se před Ním. 

Dejme mu všechny své síly – hlavu, abychom mysleli na Jeho království, naše srdce, abychom chodili 

v lásce k lidem, a jakkoli slabý můžeš být, přijď a řekni: „Pane, tady jsem, abych žil a zemřel pro 

Tvoje Království.“ Někteří mluví o naplnění Duchem svatým a modlí se za to. Nechte je více se 

modlit a více věřit. Ale pamatujte, že Duch svatý přišel, aby naplnil lidi, aby byli posly Království, 

a  nemůžete očekávat, že budete naplněni Duchem, pokud nechcete žít pro Kristovo království. 

Nemůžete očekávat, že veškerá ta láska a pokoj a radost z nebe přijdou do vašeho života a budou 

vašimi poklady, pokud je úplně nevydáte Království Božímu, a nebudete je mít a používat pouze pro 

Něho. Duše zcela odevzdaná Bohu, ta přijme do své prázdnoty plnost Ducha svatého. Drazí přátelé, 

musíme zasvětit nejen sebe, tělo a duši, ale vše, co máme. Někteří z vás mohou mít děti; možná máte 

jediné dítě a bojíte se samotné myšlenky pustit je. Dávejte pozor, dávejte pozor: Bůh si zaslouží vaši 

důvěru, vaši lásku a vaše vydání se. Žádám vás, vezměte své děti a řekněte Ježíšovi: „Cokoliv Pane, 

co Tebe potěší.“ Vychovávejte své děti pro Ježíše. Bůh vám v tom pomůže. Možná je všechny 

nepřijme, ale přijme vůli a vaší duši to přinese bohaté požehnání. Pak jsou tu peníze. Když slyším 

žádosti o peníze od každé společnosti, když slyším výpočty, kolik křesťané Anglie utrácejí na 

potěšení, a jak malé částky dávají na misie, říkám, že je v tom něco strašného. Boží děti s takovým 

bohatstvím a pohodlím a rozdávají tak málo! Chvála Bohu za každou výjimku! Ale je mnoho lidí, 

kteří dávají jen velmi málo a nikdy nedávají tolik, aby je to něco stálo a pocítili to. Ach, přátelé! Naše 

dávání musí být úměrné Božímu dávání. Dává vám všechno. Předložme to v naší modlitbě zasvěcení: 

„Pane, vezmi si všechno, každý cent, který mám. Je to všechno tvoje.“ Říkejme často: „Je to všechno 

Jeho.“ Možná nevíte, kolik byste měli dát. Vzdejte se všeho, dejte vše do Jeho rukou a On vás bude 

učit, pokud budete čekat. 

 

Tuto vzácnou zprávu jsme slyšeli z Davidových úst. My křesťané devatenáctého století, naučili jsme 

se poznat našeho Boha, který je ochoten dát všechno? Bůh nám v tom pomoz. 

 

A pak druhá zpráva. Nemáme nic, co jsme nedostali, a můžeme přijmout vše, pokud jsme ochotni 

stát před Bohem a vzít to. 

 

Za třetí. Cokoli jste dostali od Boha, vraťte to zpět. Přináší to vaší duši dvojí požehnání. 

 

Za čtvrté. Cokoli Bůh od nás dostane zpět, přichází k Němu v nebi a dává mu nekonečnou radost 

a  štěstí, protože vidí, že jeho cíl byl dosažen. Pojďme v duchu Davida, s duchem Ježíše Krista v nás. 

Modleme se naši modlitbu zasvěcení. A ať Požehnaný Duch dá každému z nás milost, aby přemýšlel 

a mluvil správným způsobem a dělal to, co bude v Otcových očích milé. 
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Andrew Murray se narodil 9. května 1828 v Graaff Reinet v Jižní Africe. Murray zanechal ohromné 

křesťanské dědictví. Jeho otec byl knězem nizozemské reformované církve. Každý týden četl své 

rodině zprávy o probuzeních a pravidelně se modlil, aby probuzení přišlo do Jižní Afriky. Neustále 

tudy projížděli misionáři, včetně Davida Livingstona. 

 

V roce 1838, když bylo Murrayovi deset, jel se svým bratrem Johnem studovat do Skotska. Učili se 

u svého strýce, reverenda Johna Murrayho. Na jaře roku 1840 přišel do Skotska do Aberdeenu kazatel 

probuzení William C. Burns. Burns udělal na Andrewa hluboký dojem. Pobýval v domě jeho strýce 

a strávili dlouhé večery sdílením se o Božím díle. Burns sloužil při velkém probuzení v Kilsythu roku 

1839. Jeho srdce bylo neustále zlomené kvůli ztracenými a plakal a modlil se celé hodiny za jejich 

spasení. Andrew s obdivem poslouchal, jak Burns káže, a viděl model toho, čím by se chtěl stát. 

Andrew a John navštěvovali Marischal College a promovali v roce 1844. 

 

Oba bratři pak odešli do Utrechtu v Holandsku, kde studovali teologii. Stali se součástí horlivé 

skupiny zvané „Sechor Dabar“ (Pamatujte na Slovo). Zde našli jiné se stejnou vášní pro ztracené 

a pro Boží slovo. Dostaly se k nim zprávy o probuzení, které se odehrávalo v německém Möttlingenu 

pod vedením Johanna Blumhardta. Začalo mimořádným duchovním osvobozením a vedlo 

k probuzení, uzdravením a zázrakům. Andrew a John se s Blumhardtem setkali a viděli na vlastní oči, 

jak jedná Boží moc. 

 

V roce 1848 byli oba bratři vysvěceni a vrátili se do Jižní Afriky. Andrew byl cestujícím služebníkem, 

vydával se na koni na několik týdnů trvající cesty, aby pořádal shromáždění pro jihoafrické farmáře 

hovořící nizozemsky. Bylo to období hlubokého sebezpytování a rozvoje jeho zapálení pro modlitbu 

a evangelium. V roce 1856 se oženil s Emmou Rutherfordovou, dcerou anglického faráře. V roce 

1860 Andrew přijal místo pastora ve Worcesteru. Přišel do církve v době, na kterou byla naplánovaná 

konference o probuzení a misiích. Část z toho, co bylo sdíleno, se týkala probuzení v Severní Americe 

a Evropě. Pastoři volali po tom, aby také v Jižní Africe došlo k probuzení. Probuzení vypuklo, ale ne 

tak, jak Andrew očekával. Zdálo se mu, že chybí řád, ale Bůh Andrewa ujistil, že je to jeho dílo. 

Andrew měl po této zkušenosti úplně jiný pohled na probuzení. V roce 1877 odcestoval do Spojených 

států a hovořil na konferencích hnutí svatosti po celé zemi. 

 

Murrayův život byl kázání a vyučování. Pak přišla tragédie. V roce 1879 onemocněl a byl postižen 

jeho krk. Ztratil hlas a začaly dva „tiché roky“. Tyto roky formovaly Murraye novým způsobem. 

Odevzdal všechno Bohu. Přišel na místo hluboké pokory a lásky k Bohu a k ostatním. Setkal se s Otto 

Stockmayerem, aby lépe porozuměl teologii uzdravování. V roce 1881 odešel do Londýna do 

Bethshanu, kde byl domov pro uzdravování vírou, vedený W. E. Boardmanem. Byl tam úplně 

uzdraven a už nikdy neměl s krkem problémy. Od té chvíle věděl, že Boží dary jsou pro věřící i dnes 

a učil a psal o nich. V 1882 se zúčastnil konference v Keswicku. Tato konference zdůrazňovala témata 

„Svatost“ a „Hlubší život“. Nakonec se tam roku 1895 stal hlavním řečníkem. 

 

Murray rozsáhle cestoval a kázal. Dvakrát měl autonehodu a následkem toho kulhal. Bůh se rozhodl 

toto neuzdravit. Nakonec se soustředil na psaní knih, protože byl plodným spisovatelem. V letech 

1858 až 1917 napsal přes 240 knih a traktátů. Mnohé z nich jsou považovány za klasiku a dodnes se 

vydávají. Jeho knihy se dotkly mnoha lidí, kteří z nich čerpali. 18. ledna 1917 Andrew Murray zemřel, 

chválíc Boha. 

 

 

 


