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MÝM DUCHEM

PŘEDMLUVA

Byla jsem požádána o krátkou předmluvu k manželově knize MÝM DUCHEM. Vyhovuji ráda, 
protože příběh jejího vzniku je nádherný – je téměř neuvěřitelným dokladem Spasitelových slov: 
„Má síla se stává dokonalou ve slabosti.“
Bydleli jsme ve třech místnostech nad modlitebnou v Sipingjie v Mandžusku. Na sklonku podzimu 
nečekaně přijel z Kanady náš syn Fred. O pár dní později se Dr. Goforth z vrátil Mukdenu, kde zažil
hrozné chvíle v rukách japonského zubaře. Počasí se znenadání extrémně ochladilo a Dr. Goforth si 
nachladil čelist. V dalších dnech vážně onemocněl, nějaký čas měl bezvládnou pravou paži. 
Ulevovalo se mu jen když chodil po místnosti s rukou u úst.
Jednou jsem vešla do obýváku a zastihla Freda, jak překotně píše na stroji, zatímco jeho otec ve 
velkých bolestech chodí po pokoji a vypráví o probuzení. Energicky jsem protestovala, na což 
nebrali zřetel – tak byli odhodláni příběh zapsat. Nijak se nesnažili o literární styl – oběma zřejmě 
šlo jen o to, aby zaznamenali fakta. Fred později svůj záznam přepsal, přečetl otci a opravil. 
Dokončení hlavního rukopisu zabralo několik týdnů. První úvodní kapitolu a poslední kapitolu 
napsal Dr. Goforth později sám.
Dr. Goforth na nás všechny velice zapůsobil zápalem svého ducha a schopností své paměti v 
takovém utrpení. Vždycky když mohl vykonat něco hodnotného v čase vytržení z jeho milované 
evangelizační práce, bylo to pro nás důvodem, abychom s ním vzdávali díky.

Rosalind Goforthová
Toronto, Kanada

Kapitola I
NA ÚVOD

V této knize hovoříme o výsledcích, jež jsou mimořádné. Když Všemocný Duch působí 
svrchovanou mocí na srdce a svědomí lidí, výsledek musí být mimořádný. Dr. A. T. Schofield ve 
svém Probuzení Miss Dyerové v Indii říká: „Je třeba mít na paměti, že od časů Letnic neexistuje 
záznam o náhlé a přímé práci Ducha Božího v lidských duších, jež by nebyla provázena událostmi 
více či méně mimořádnými. To je – když se nad věcí zamyslíme – jen a jen přirozené. Nemůžeme 
čekat, že mimořádný příval Božího světla a moci, jež hluboce zasahuje city a mění životy lidí, 
nebude mít nevšední výsledky. Očekávat, že skutečné Probuzení nebudou provázet události zcela se
vymykající naší zkušenosti, je jako očekávat, že hurikán, zemětřesení nebo povodeň nepřinesou nic 
mimořádného.“
Pravděpodobně žádné hnutí Ducha od Letnic nebylo tak plodné jako probuzení moravských bratří v
osmnáctém století. Četli jsme o tom, že v neděli 10. srpna 1727 v poledne, „když pastor Rothe vedl 
shromáždění v Herrnhutu, přemohla ho podivuhodná a drtivá moc Pána, a padl do prachu před 
Bohem a s ním padlo celé shromáždění v extázi citu. V tomto rozpoložení pokračovali až do 
půlnoci, v modlitbách, zpěvu, pláči a vroucích prosbách.“
Zprávy, jež máme o „Svátku lásky ve Fetter Lane“ v Londýně na Nový rok 1739, nám dávají 
nahlédnout do počátků dalšího velkého hnutí, jež spadají do stejného období. Dozvídáme se z nich, 
že shromáždění se zúčastnilo asi šedesát moravských bratří spolu se sedmi oxfordskými metodisty, 
jmenovitě Johnem a Charlesem Wesleyovými, Georgem Whitefieldem, Wesleyem Hallem, 
Benjaminem Inghamem, Charlesem Kinchinem a Richardem Hitchinsem – všichni jmenovaní byli 



ordinovaní duchovní anglikánské církve: „Asi ve tři hodiny ráno, když jsme pokračovali v 
neustálých modlitbách, se na nás mocně vylila Boží moc, a to tak, že mnozí plakali nesmírnou 
radostí, a mnozí padli na zem. Jakmile jsme se trochu vzpamatovali z té posvátné bázně a úžasu nad
přítomností jeho vznešenosti, počali jsme jedním hlasem volat – ,Chválíme tě, ó Bože, uznáváme tě
jako svého Pána!'
Byl jsem student na Knox College, když pan Moody během zimy roku 1883 vedl třídenní setkání v 
Torontu. Jedno z jeho posledních shromáždění bylo nesmírně působivé, doposud jsem nic 
podobného nezažil. Myslím, že ten den ve shromáždění snad jediné oko nezůstalo suché. Z těch, 
kdo se pokoušeli modlit, se skoro každý zanedlouho podvolil.
Avšak přestože mluvíme o projevech Ducha o Letnicích jako o něčem mimořádném, přece tvrdíme, 
že Letnice byly normální křesťanství. Když se Duch svatý ujal vlády namísto Krista, přineslo to 
výsledky, jež byly v Božím plánu. Všichni byli posílení mocí Jeho Ducha ve vnitřním člověku. 
Kristus pak vírou přebýval v jejich srdcích, a jejich kořen a základ byl v lásce. Byli vrchovatě 
naplnění plností Boží, a Bůh v nich a skrze ně působil, jak by si nikdy nedokázali představit, v 
„míře vrchovaté“. Jakékoli málo by zde snižovalo zásluhy Kalvárie jejich Pána. Záměrem Ducha 
svatého bylo oslavovat Pána Ježíše Krista každý den od korunovace až po jeho příchod. Je 
nemyslitelné, že by se unavil v konání dobra. Jsem přesvědčen, že Boží moc, jež se projevila v 
církvi o Letnicích, nebyla ani víc, ani méně než to, co by se mělo projevovat v církvi dnes. 
Normální křesťanství, jak je plánoval náš Pán, nemělo začít v Duchu a pokračovat v těle. Jeho 
Chrám nikdy nebyl budován mocí ani silou, ale vždy Jeho Duchem.
Sám Pán se střetl se Satanem a porazil ho poté, co byl naplněn Duchem. A žádné Boží dítě nikdy 
nezvítězilo nad nepřítelem, pokud nebylo posíleno ze stejného zdroje. Náš Pán nedovolil svým 
vyvoleným učedníkům svědčit v Jeho Jménu, dokud jim nebyla dána moc shůry. Je pravda, že před 
tímto dnem se vyskytovaly „znovuzrozené“ děti Otce a měly pečeť Ducha. Nebyly však účinně 
působícími spolupracovníky Pána a ani jimi být nemohly, dokud je nenaplnil Duch. Toto Boží 
zplnomocnění je určeno pro nás stejně jako pro ně. I my můžeme konat skutky, jež konal náš Pán, 
ba i větší. Písmo mi nesděluje nic jiného, než že plánem Pána Ježíše bylo, aby Duch svatý mezi 
námi pokračoval stejně mocnými projevy jako o Letnicích. Jeden má pronásledovat tisíc a dva mají 
obrátit na útěk deset tisíc jako v dávných dobách. Čas nezměnil nic na skutečnosti, že „Ježíš Kristus
je stejný včera, dnes a navěky“.
„Bude to ale trvalé?“ Nevíra tuhle otázku klade stále znova! Samozřejmě, že působení bude trvat – 
pokud člověk bude věrný. Když krví vykoupení služebníci Krista přenechají Kristu absolutní vládu,
všechny zdroje božství aktivně působí ke slávě Beránka, jenž byl zabit. Účinnost křtu Ducha 
svatého a ohně umírá v každé duši, pouze když jej ta duše vědomě zháší. Trvaly Letnice? Chtěl 
Bůh, aby netrvaly? Letnice byly od Boha. Od Boha bylo i wesleyovské probuzení. Ne Bohu, ale 
člověku musíme klást za vinu žalostné počínání, jímž se zanesla řečiště požehnání, mající počátek v
těchto velkých hnutích. Dovedeme si představit někoho, kdo je rozhodnut spolupracovat s Bohem 
jen potud, pokud to „bude trvalé“? Na jednom místě v Mandžusku, kde Duch svatý sestoupil na lidi 
s mimořádnou mocí, čínští evangelisté šli a zeptali se misionáře, proč jim neřekl, že Duch bude 
působit tak mocně. Misionář kajícně odvětil, že on sám nevěděl, že to je možné. Jak trapné – 
absolvovat „školu proroků“ a nevědět, že Duch svatý může dát moc hlásat zvěst proroků!
Sbor duchovních v jednom městě v mé vlasti mě jednou pozval, abych vyprávěl, jak Duch přispěl k 
práci v Číně. Ve své řeči jsem je ubezpečil, že nemám důvod považovat se za zvláštního oblíbence 
Všemohoucího. Vyjádřil jsem jistotu, že to, co Bůh vykonal skrze mne v Číně, může a chce vykonat
skrze ně v Kanadě. Tedy že každý duchovní by měl mít víru a odvahu očekávat od Boha Ducha 
svatého, který probudí Jeho lid. Poukázal jsem dále, že John Wesley a jeho kolegové byli jen 
obyčejní lidé, dokud se jejich srdcí nedotknul Boží oheň. V tu chvíli mne přerušil jeden význačný 
metodista. „Ale pane!“ zvolal. „Chcete snad říci, že dnes nekážeme lépe, než kdy kázal John 
Wesley?“ Odpověděl jsem otázkou: „Máte výsledky Johna Wesleye?“
Při jiné příležitosti jsem byl požádán, abych promluvil na Presbyteriánském synodu v Torontu. Za 
své téma jsem si zvolil probuzení v Chantehfu v roce 1908. Vzpomínám na to probuzení jako snad 
nejmocnější vylití Ducha, jaké jsem kdy zažil. Během těchto úžasných deseti dní mi v sedmi 



různých momentech bylo zabráněno mluvit kvůli velikému podvolení mezi lidmi. Když jsem 
hovořil k synodu, profesor teologie sedící u sousedního stolu vypadal všelijak, jen ne šťastně. Moje 
líčení usvědčující moci Ducha svatého v čínském posluchačstvu zřejmě napínala jeho nervy k 
prasknutí. Vím, že tam byl ještě jeden profesor z téhož semináře, který seděl v jiné části budovy, a 
že i on na své židli seděl jako na jehlách. Myslím, že nakonec se otočil a zasyčel – „Krysy!“ To se 
nebezpečně blížilo hříchu proti Duchu svatému. I když budeme maximálně shovívaví – dá se od 
takových proroků čekat, že ze své školy vyšlou mladé proroky naplněné poselstvím Ducha svatého?
Můžeme se divit, že spiritualita je na tom v křesťanstvu tak špatně? Třicet dva procent 
protestantských církví ve Spojených státech v roce 1927 nehlásila nárůst členů. Návštěvnost kostelů
v Británii není ani poloviční ve srovnání s dobou před pětadvaceti lety. Nemůže tu být žádná 
alternativa: buďto probuzení Duchem svatým, nebo odpadlictví.
Jsme přesvědčeni, že většina křesťanů žije na mnohem nižší úrovni, než pro ně plánoval Mistr. Jen 
nemnozí skutečně „mají své vlastnictví“. Nikdo se nemůže obléci vítěznou mocí, jen ve křtu 
Duchem svatým a ohněm – a nikdo nemůže mít takový křest, aniž by to věděl. A tak mnoho členů 
církve zřejmě zná jen křest vodou, přestože velký Předchůdce řekl: „Já křtím vodou na pokání, ale 
ten, kdo přichází po mně, je mocnější než já . . . . On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ 
Bohužel! Obáváme se, že mnozí vůdcové neznají pro sebe a pro svá stáda nic víc než „křest Janův“.
Při vší naší církevní pýše a sebedůvěře, co z naší budovy by vydrželo zkoušku ohněm?
Nemůžeme dost silně zdůraznit, jak jsme přesvědčeni, že všechny překážky v církvi jdou na vrub 
hříchu. Z následujících kapitol bude patrné, jak Duch svatý vynáší všechny hříchy na světlo. 
Skutečně otřesným faktem je, že všechny hříchy, jež najdeme mimo církev, se nacházejí – byť v 
menší míře – také v církvi. Z obavy, že někteří by mohli soudit příliš příkře, zdůrazňujeme, že 
mnoho z čínských církví, o nichž je řeč, se odvrátily od pohanství teprve v minulé generaci. Na 
druhou stranu si nenamlouvejme, že ve starých zavedených církvích doma ve vlasti je všechno v 
pořádku. Hřích jednotlivých členů církve, ať už doma, nebo v cizině, zarmucuje a zháší Ducha 
svatého. Domnívám se, že bychom ztratili mnoho ze své samolibosti, kdybychom zjistili, že pýcha, 
žárlivost, zlostnost, pomlouvání, chamtivost a příbuzné špatnosti jsou stejně ohavné v Božích očích 
jako takzvané těžké hříchy. Každý hřích ve věřícím, jakýkoli, maří spasitelské dílo Kristovo. 
Nejdrásavější nářek, který jsem kdy slyšel, přišel od čínských křesťanů, když jim Duch svatý 
ukázal, že jejich hřích křižuje Božího syna znovu. „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, 
jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás oddělují od vašeho Boha,
vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší“ (Iz 59, 1 – 2). Zvrácenost církví a jejich 
vina za prolitou krev mohou být odstraněny Duchem Soudu a Žáru.
Vzhledem k důležitosti, jež je v této knize připisována vyznání hříchů, by snad bylo dobré objasnit 
můj osobní pohled na tuto věc. Před několika lety jsem měl zahájit sérii shromáždění v jednom 
významném středisku v Číně, když ke mně přišla hostující misionářka s čímsi, co nazvala 
„stoprocentní plán, jak pohnout s lidmi“. Její nápad spočíval v tom, že napřed já vyznám své hříchy,
pak ona vyzná své, a poté jsem měl přesvědčit všechny misionáře, aby i oni vyznali své hříchy. 
Čínští vůdcové by samozřejmě následovali, a ta misionářka si byla jista, že v ten moment se všichni
podvolí. Odpověděl jsem, že Pán mě nevede, abych věci viděl v tomto světle. „Kdybych měl nějaké
hříchy, které překážejí, pak překážejí v Chenanu, kde mě znají. Totéž platí pro vás. Takže čím dřív 
se vrátíme do svého působiště a odstraníme je z cesty, tím lépe. Vyznávat své hříchy před tímto 
publikem, které nás nezná, by bylo jen marnění drahého času. A navíc, kdo jsem já, že mám tyhle 
misionáře nutit, aby veřejně vyznávali své hříchy, když podle všeho, co vím, zřejmě žijí blíž Bohu 
než já? Duch Boží nepotřebuje, abych fungoval jako jeho detektiv. Pokud zde misionáři mají hříchy,
které jsou na překážku, pak se můžeme spolehnout, že Duch je přiměje, aby se jich zbavili. To je ale
jeho věc, ne naše.“ Nikdy jsem neviděl nic tak dojemného jako poslední setkání, kdy se ti misionáři 
jeden po druhém se před lidmi podvolili a vyznali věci, jež byly překážkou v jejich životech.
Máme silný pocit, že hříchy spáchané před obrácením jsou pod krví svatého Božího Syna a neměly 
by být nikdy vyznávány. Když to děláme, znevažujeme jeho oběť na Kalvárii. Slýchali jsme členy 
církve přiznávat se k hříchům, kterých se dopustili před vstupem do církve. Takoví se ale nikdy 
znovu nenarodili, a usvědčení Ducha svatého, jež inspirovalo a provázelo jejich vyznání, obvykle 



mělo povahu vzbuzující posvátnou bázeň a nikdy se neminulo hlubokým účinkem na posluchače. 
Na základě svých pozorování se navíc domníváme, že jakémukoli očekávání účinků na druhé musí 
předcházet hluboké usvědčení mezi opravdovými učedníky Krista. Z vlastní zkušenosti můžeme 
říci, že vždycky, když byla první podmínka splněna, neobrácení v posluchačstvu se zcela podvolili. 
Kdyby nebylo sto dvaceti věřících, kteří dosáhli tohoto stupně, nebyly by žádné Letnice. Čínští 
křesťané mluví o této práci Ducha ne jako o soudu, ale jako o „hsiao šen pan“, malém soudu, takže 
zůstává otevřený prostor pro očišťující účinek předrahé krve.
Věříme rovněž, že pokud jde o tajný hřích, to jest hřích, o němž ví pouze konkrétní duše a Bůh, 
vyznat jej u soukromého oltáře zpravidla stačí pro odpouštění a očištění. Říkáme zpravidla, protože 
jsme znali mnoho takových, obvykle šlo o lidi zodpovědné za spásu druhých, tedy o duchovní a 
různé osoby ve vedení církve, pro které tajné vyznání hříchů nebylo dostačující. Jejich bolestné 
veřejné zpovědi prostě ukázaly, že přinejmenším v jejich případě pouze jedna cesta vedla k úlevě.
Pokud jde o hřích jednotlivce, Písmo hovoří jasně: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se 
rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se 
svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar“ (Mt 5, 23-24). Je zcela marné se modlit, když 
víme, že jsme ublížili druhému. Odčiňme nejdříve to, jak jsme druhému ublížili, a pak teprve se 
odvažme předstoupit před Boha, ať už před oltářem soukromým, nebo veřejným. Jsem si jist, že 
probuzení propukne ve většině církví, když toto budeme dělat. A znovu, pokud jde o veřejné hříchy,
zkušenost nám ukázala, že tyto mohou být odstraněny jen veřejnou zpovědí. Je pravda, že se to 
rovná ukřižování. Avšak svou vědomou neposlušností jsme veřejně zostudili Pána Slávy, a toto je 
cena, kterou musíme zaplatit.
Před několika lety, když jsem hovořil k velkému shromáždění duchovních a starších v mé vlasti, 
naléhavě jsem mluvil o tom, že Bůh žádá silněji zdůrazňovat hřích. O několik hodin později určité 
shromáždění duchovních nastolilo toto téma, a já vím, že v následném sporu velká většina usoudila,
že církev hřích příliš zdůrazňovala. Myšlenky lidské jsou ovšem jiné než myšlenky Boží. Kalvárie 
je Jeho důraz na hřích. Jistě, protože Syn Boží, který se nedopustil hříchu, musel být pro nás učiněn 
hříchem, je přehnaný důraz na hřích ve své podstatě nemožný. Právě Johna Wesleye, když 
předstupoval před Krále, slýchali šeptat:
„Jsem první z hříšníků,
Ježíš však za mne zemřel!“
Někdy se na stránkách této knihy hovoří o posedlosti démonem. Všichni víme, že to je nepopulární 
téma. Když před třiceti lety vyšla kniha Dr. Neviuse „Démonská posedlost“, redaktor jednoho 
známého časopisu napsal: „Máme tu další příklad, jak ochotně se někteří lidé odřezávají od 
záchranné kotvy svého rozumu.“ To, co jsme na vlastní oči viděli, nás vede k závěru, že ne Dr. 
Nevius, ale zmíněný redaktor se odřízl od záchranné kotvy – od kotvy své víry. Opět si dovolujeme 
citovat ze slavného specialisty z Harley Street Dr. Schofielda. „Myslím,“ řekl, „že kdo zná Východ, 
ten nepochybuje, že moc Satanova je zde neoddiskutovatelná . . . Šílenství je obecné slovo, jež 
pokrývá jakoukoli odchylku od duševního zdraví, já však myslím, že se pod něj vejde i něco víc. 
Moje zkušenost dokonce i v Anglii ukazuje, a myslím, že to přesvědčivě dokazuje i přímá zkušenost
všech kvalifikovaných lidí s duševními nemocemi, že tu a tam se vyskytne případ evidentní 
„posedlosti“ nějakým zlým duchem.  . . . Patřím k těm, kdo věří, že se takové případy dějí, a navíc 
že démoni mohou a mají být „vymítáni“ a jejich obětem má být vráceno duševní zdraví . . .“
Jiní označovali práci, k níž mě Bůh vedl, jako pouhý emocionalismus. Bráníme se pouze tím, že 
citujeme z několika dopisů, které napsali misionáři v Mandžusku svým přátelům ve vlasti během 
Probuzení v roce 1908.
„Až dosud jsem měl hrůzu z hysterie a přehnaných emocí v náboženství a první výlev žalu 
některých lidí, kteří se modlili, mě značně podráždil. Nevěděl jsem, co za tím vším vězí. Nakonec 
však začalo být zcela jasné, že v srdcích lidí nepůsobí nic jiného než mocný Duch Boží.“
„Mějte na paměti, že Číňan je nesmírně citlivý, pokud jde o veřejné mínění, že tu byli muži, ale také
ženy, kteří se stavěli proti každému předsudku, v sevření opečovávané tradice „ztráty tváře“, kteří 
se v očích veřejnosti snižovali, a tu si uvědomíte trochu z toho zázraku a úžasu, který misii naplnil.“



„Do církve vstoupila moc, kterou nemůžeme ovládat, i kdybychom chtěli. Pro apatického 
licoměrného Číňana je to zázrak, když vybočí ze svých zaběhaných kolejí a vyzná hříchy tak, jak by
ho k tomu nepřinutilo žádné mučení vládních úřadů. Protože Číňan, který se sníží k tomu, aby v 
slzách prosil o modlitby svých souvěrců, se vymyká jakémukoli lidskému vysvětlení.“
„Jsme tím zázrakem naprosto uchváceni . . .  Četli jsme o probuzení ve Walesu, v Indii a u našich 
nejbližších sousedů v Koreji, ale když se požehnání snese v plnosti a svobodně tak, jak k tomu 
došlo v několika posledních dnech u nás, má to nový význam.“
„Možná řeknete, že to je nějaká náboženská hysterie. To také někteří z nás řekli, když jsme se o 
probuzení poprvé doslechli. Jenže jsme tu, asi šedesát skotských a irských presbyteriánů, kteří to 
viděli – lidé všech možných povah – a jakkoli se mnozí z nás od toho zprvu distancovali, každý, 
kdo viděl a slyšel to, co my, v minulém týdnu denně, si je jist, že existuje jen jediné vysvětlení, a to 
Duch svatý, jenž se projevil tak, jak se nám o tom nikdy ani nesnilo. Nemáme žádné právo 
kritizovat. Netroufáme si. Před očima máme větu z Kréda, nyní v celé své nepominutelné a strašné 
vážnosti: „Věřím v Ducha svatého.“

Kapitola II
OBDOBÍ INTENZÍVNÍCH PŘÍPRAV

Po návratu do Číny na podzim roku 1901, poté co jsem se vzpamatoval z hrůzných následků 
martyria boxerského povstání, jsem začal prožívat narůstající nespokojenost s plody své práce. V 
raných pionýrských dobách jsem se povzbuzoval jistotou, že sklizni musí vždy předcházet doba 
setby, a byl jsem ochoten vytrvat ve zjevně bezvýsledném boji. Uběhlo však třináct let a sklizeň se 
zdála přinejmenším vzdálenější než kdy dřív. Cítil jsem jistotu, že přede mnou je cosi většího – kéž 
bych měl vizi toho, co mě čeká, a víru, abych to pochopil. Neustále se mi vracela slova Pána: 
„Amen, amen, pravím vám, ten, kdo ve mně věří, bude konat věci, které já konám. Ba ještě větší 
věci bude konat . . .“ A vždycky jsem si bolestně uvědomil, jak málo mám právo rozpoznat v tom, 
co jsem celé roky dělal, ekvivalent oněch „větších věcí“.
Ve svém neklidu a nespokojenosti jsem byl veden k intenzívnějšímu studiu Písma. Každá pasáž, 
mající nějaký vztah k ceně, jakou má nástup moci, a cestě, která k němu vede, mi dávala žít a 
dýchat. V knihovně jsem měl spoustu knih o Probuzení. Ty jsem četl znovu a znovu. Stalo se mi to 
takovou posedlostí, že se moje žena začala obávat, že to moje mysl nevydrží. Velkou inspirací pro 
mne byly zprávy o Probuzení ve Walesu v roce 1904 a 1905. Probuzení očividně nebylo věcí 
minulosti. Postupně jsem si začínal uvědomovat, že jsem načal zdroj, v němž jsou nekonečné 
možnosti.
Na sklonku podzimu roku 1905 mi jeden přítel v Indii poslal Eddyho drobnou brožurku s výběrem 
z „Finneyho autobiografie a přednáškách o Probuzení“. To byla poslední kapka, jež ve mně roznítila
oheň. Na titulní straně té brožurky stál výrok hovořící v tom smyslu, že křesťané, kteří očekávají 
velkou sklizeň duší, když jen prosí a nestarají se o plnění zákonů duchovní sklizně, jsou jako 
farmář, který se modlí o časnou sklizeň a neřídí se zákony přírody. „Pokud má Finney pravdu,“ 
umínil jsem si, „pak musím objevit ty zákony a řídit se jimi, ať to stojí co to stojí.“ Začátkem roku 
1906, když jsem se chystal k účasti v intenzívní evangelizační práci, kterou naše misie každoročně 
konala na velkém modlářském trhu v Hsun Hsien, mi bratr misionář půjčil celou Finneyovu 
„Autobiografii“. Nejsem s to vylíčit, jak velkou cenu ta kniha pro mne měla. V průběhu naší práce 
na trhu jsme z ní my misionáři četli každý den kousek.
Právě na tomto trhu jsem začal vidět známky prvních mocnějších hnutí v srdcích lidí. Jednou, když 
jsem kázal na 1. Tim 2, 17, se zdálo, že se má slova mnohých hluboce dotkla.
Jednoho evangelistu za mnou slyšeli v úžasu šeptat: „Můj Bože, ti lidé jsou pohnutí jako by 
naslouchali Petrovu kázání o Letnicích.“ Týž večer jsem v jednom z pronajatých sálů hovořil k 
publiku, jež zaplnilo celou budovu. Hovořil jsem na text 1. Petrova 2, 24: „On na svém těle vzal 
naše hříchy na kříž.“ Jistota jako by byla vepsána do každé tváře. Nakonec, když jsem vyzval k 
rozhodnutím, celý sál vstal jako jeden muž a volal: „Chceme následovat tohoto Ježíše, který za nás 



zemřel.“ Očekával jsem, že jeden z evangelistů bude připraven mne vystřídat. Jaké však bylo moje 
překvapení, když jsem se otočil a celý sbor, celkem deset osob, stál bez hnutí a užasle zíral. Nechali
jsme jednoho, aby řídil shromáždění, a my ostatní jsme odešli do vnitřní místnosti, abychom se 
modlili. Několik minut bylo naprosté ticho. Všichni zřejmě byli příliš ohromeni, aby něco řekli. 
Nakonec jeden evangelista selhávajícím hlasem prohlásil: „Bratři, ten, k němuž jsme se tak dlouho 
modlili, tu dnes večer mocně zapůsobil. Pamatujme však na to, že máme-li si jeho přítomnost 
udržet, musíme postupovat velmi opatrně.“
Na podzim roku 1906, když jsem byl nějaký čas skleslý kvůli chladu a neplodnosti mých působišť, 
jsem se chystal vydat na okružní cestu, abych viděl, co by se dalo udělat pro jejich oživení. Mezi 
mnou a Pánem však byla jedna záležitost, kterou bylo třeba urovnat, než mě bude moci použít. 
Nemusím zacházet do detailů. Postačí když řeknu, že mezi mnou a jedním bratrem misionářem byla
neshoda. Byl jsem upřímně přesvědčen, že mám pravdu. (To je samozřejmě velmi lidské. V každém
sporu je vždy bezpečné dělit se na půl.) Každopádně tlak ze strany Ducha byl naprosto zřejmý.  
Nutil mě, abych šel a věc dal do pořádku. Já Bohu stále odporoval, že chyba je na straně toho 
druhého, a ne u mne. On měl přijít ke mně, ne já k němu.
Tlak pokračoval. „Ale Pane,“ odporoval jsem, „on přišel do mé pracovny a v slzách přiznal svou 
chybu. Není tím věc urovnaná?“ Jako bych ho slyšel říci: „Ty pokrytče! Víš, že nemiluješ všechny 
jako bratry, jak jsem ti přikázal.“ Stál jsem si dál na svém. Chyba byla na straně toho druhého. 
Setrvával jsem ve vzdoru. Tím se samozřejmě ode mě nedalo čekat, že to budu nějak řešit. Pak 
přišlo konečné slovo: Jestliže tu věc neurovnáš předtím, než vyrazíš na cestu, počítej s fiaskem. 
Nemohu tě provázet.“ To mi trochu srazilo hřebínek. Neměl jsem vůbec dobrý pocit z toho, že se 
vydám na dlouhou a těžkou cestu bez Jeho pomoci. Věděl jsem, že sám se budu snažit nadarmo.
Večer před tím než jsem vyrazil, jsem měl vést modlitební shromáždění pro čínské křesťany. Celou 
cestu ke kostelu jsem byl pod tlakem: „Jdi a urovnej tu věc, abych s tebou mohl zítra jet. A přece 
jsem nepovolil. Během chvalozpěvu a čtení Písma bylo všechno dobré. Jakmile jsem však otevřel 
ústa k modlitbě, začal jsem být zmatený, protože Duch mi celou dobu říkal: „Ty pokrytče! Proč to 
neurovnáš?“ Ještě těžší to bylo při krátké úvodní modlitbě. Nakonec, když jsem byl asi v polovině 
své řeči, začalo být břímě nesnesitelné a já se podvolil. „Pane,“ slíbil jsem v srdci, „hned po 
shromáždění půjdu a tu záležitost dám do pořádku.“ V publiku v tu chvíli jako by něco prasklo. 
Moji čínští posluchači nemohli vědět, co se v mém srdci děje. A přece se celá atmosféra změnila. 
Hned po shromáždění lidé, ochotní k modlitbě, jeden po druhém povstávali, a vzápětí propukali v 
pláč. A po téměř dvaceti letech našeho misijního působení mezi obyvateli Chenanu a marného 
toužení jsme viděli slzy pokání kanoucí po čínských tvářích.
Shromáždění tehdy skončilo pozdě večer. Jakmile jsem mohl odejít, pospíchal jsem k domu mého 
bratra misionáře, světla však už byla zhasnuta a celá rodina spala. Nechtěl jsem je budit a šel jsem 
domů. Obtíž se však vyřešila. Druhý den ráno před rozedněním jsem už byl na cestě k první misijní 
stanici. Výsledek cesty dalece předčil to, v co jsem se odvažoval doufat. V každém místě se projevil
duch soudu. Špatné věci byly napravovány a pokřivené narovnávány. V jednom místě jsem mohl 
pobýt jediný večer, ale v ten večer se všichni přítomní podvolili. V následujícím roce se počet osob 
v jedné misijní stanici zdvojnásobil. V jiné přibylo padesát čtyři členů a v další osmdesát osm.
Jen několik měsíců po dokončení této cesty náboženský svět uchvátil nádherný příběh korejského 
probuzení. Sekretář zahraniční misie naší církve Dr. R. P. MacKay, jenž byl tou dobou na návštěvě 
v Číně, mne požádal, abych ho do Koreje provázel. Nemusím složitě vysvětlovat, jak jsem se z 
takové příležitosti radoval. Korejské hnutí v mém životě sehrálo obrovskou roli, protože mi přímo v
terénu ukázalo nezměrné možnosti metody probuzení. Jedna věc je číst o Probuzení v knihách. Být 
očitým svědkem toho, jak působí, je něco zcela jiného. Korea mne stejně jako řadu jiných 
přesvědčila, že v Božím plánu je zapálit celý svět.
Nebyl jsem v Koreji dlouho, když jsem byl přiveden zpět ke zdroji, z něhož toto velké hnutí 
prýštilo. Pan Swallen z Pingyangu mi řekl, jak se misionáři z jeho stanice, jak metodisté, tak 
presbyteriáni, po zprávách o velkém probuzení v indickém Kassia Hills rozhodli, že se budou každý
den v poledne modlit, dokud podobné požehnání nebude vylito i na ně. „Když jsme se modlili asi 
měsíc, řekl pan Swallen, „jeden bratr navrhl, abychom modlitební setkání ukončili. Řekl: ,Modlíme 



se už měsíc a nic neobvyklého z toho nevzešlo. Zabere nám to spoustu času. Myslím, že to nemá 
smysl. Pokračujme ve své práci jako obvykle a modleme se každý doma v době, která nám 
vyhovuje.' Návrh se zdál rozumný. Většina z nás se však rozhodla, že místo abychom modlitební 
setkání přerušili, budeme modlitbě věnovat více času, nikoli méně. Toto jsme měli na zřeteli, když 
jsme posunuli modlitební čas z poledne na čtvrtou hodinu. Měli jsme pak prostor modlit se až do 
večeře, pokud jsme chtěli. U toho jsme setrvali, až nakonec po měsících čekání přišla odpověď.“
Pokud si vzpomínám, byli tito misionáří v Pingyangu obyčejní, všední lidé. Nevšiml jsem si mezi 
nimi nikoho výjimečného. Zdálo se, že žijí a pracují jako jiní misionáři. To, čím se lišili, byla 
modlitba. Jeden večer jsme Dr. MacKay a já byli pozváni k návštěvě misijního modlitebního 
shromáždění. Nikdy jsem nepociťoval Boží přítomnost jako toho večera. Ti misionáři jako by nás 
přinesli přímo před Boží trůn. Zdálo se, jako by komunikovali s Bohem tváří v tvář. Cestou zpátky 
do sídla našeho hostitele Dr. MacKay nějakou dobu mlčel. Viděl jsem, že je hluboce rozrušen. 
Posléze hlasem plným pohnutí prohlásil: „To byla úchvatná modlitba! Vy misionáři v Chenanu se k 
tak vysoké úrovni nikde nepřibližujete.“
Velice na mne zapůsobila praktická povaha hnutí. Brzy jsem viděl, že to není žádný divoký poryv 
„náboženského entuziasmu“, který pohasne, sotva začal. Byly tam samozřejmě obvyklé vnější 
projevy, jež nevyhnutelně provázejí taková fenomenální vylití duchovní moci. Za tím vším však stál
prostý fakt, že zde byly desetitisíce korejských mužů a žen, jejichž životy byly zcela proměněny 
dotekem Božího ohně. Viděl jsem veliké kostely pro patnáct set lidí tak nacpané, že bylo nutno 
konat dvě bohoslužby, jednu pro muže a jednu pro ženy. Všichni zřejmě nesmírně dychtili ty 
„šťastné proudy“ šířit. I malí chlapci vybíhali k lidem na ulici a snažně je prosili, aby přijali Krista 
jako svého Spasitele. Obzvláště mne zasáhla jejich nesmírná štědrost. Chudoba Korejců je 
příslovečná. Přesto mi jeden misionář řekl, že se obává mluvit k nim o penězích. Dávali už tolik. 
Všude jsem viděl patrnou lásku k Božímu slovu. Každý zřejmě u sebe nosil Bibli. A vším tím 
prostupoval nádherný duch modlitby.
Zpátky do Chenanu jsme s Dr. MacKayem zvolili severní trasu přes Mandžusko. A já myslel jen a 
jen na jednu věc. Bůh si nepotrpí na jedince. Určitě chce požehnat Číně tak jako Koreji. Rozhodl 
jsem se, že kamkoli přijdu, toto zahrnu do svého poselství. V Mukdenu jsem jednoho nedělního 
rána vyprávěl příběh korejského probuzení velkému shromáždění. Zdálo se, že jsou hluboce 
pohnutí, a požádali mne, abych znovu přijel v únoru následujícího roku a vedl týden zvláštních 
shromáždění. V Liaoyangu se příběh setkal se stejně vřelým přijetím a i zde jsem dostal pozvání, 
abych se v následujícím roce vrátil a přednesl sérii promluv o probuzení. Pokračovali jsme na jih a 
přišli jsme do Peitaiho, kde jsem příběh vyprávěl znovu, tentokrát velkému sboru misionářů. 
Vyprávění zanechalo hluboký dojem. Několik misionářů se sešlo a usneslo, že se budou modlit.
V závěru zájezdu do Changtehfu mne čekal dopis od misionářů v Kikungshanu – velmi stáli o to, 
abych přijel vyprávět také k nim. V neděli večer při mé promluvě v Kikungshanu jsem
si v závěru všiml, že jsem značně překročil velkorysý časový limit, který jsem si sám stanovil. 
Nechtěl jsem proto lidi dále zdržovat, takže jsem vynechal závěrečný hymnus a prostě jsem pronesl 
požehnání. K mému překvapení se však nejméně šest minut nikdo nepohnul. V celém shromáždění 
jako by zavládlo hrobové ticho. Pak se tu a tam začaly ozývat potlačované vzlyky. Po chvíli 
misionáři začali vstávat a v slzách si navzájem vyznávat své hříchy. Do svých domovů jsme se 
začali rozcházet až pozdě v noci.
Na další týden byla naplánovaná konference s rozvrhem připravených proslovů. Když se však 
misionáři v pondělí ráno sešli, bylo rozhodnuto, že připravený harmonogram necháme být a prostě 
budeme pokračovat v modlitbě směrem, jaký nám ukáže Pán. Nikdy jsem mezi bratry misionáři v 
Číně nezažil úžasnější dny. Dřív než jsme se rozešli do jednotlivých misijních stanic rozesetých po 
celé zemi, rozhodli jsme se, že ať jsme kde jsme nebo ať děláme to či ono, budeme se každý den ve 
čtyři hodiny odpoledne modlit, dokud na čínskou církev nesestoupí Boží požehnání.



Kapitola III
ZAČÁTEK HNUTÍ V MANDŽUSKU

Když jsem se v únoru roku 1908 vydával na dlouho cestu do Mandžuska, v srdci jsem byl 
přesvědčen, že mám od Boha poselství, jež musím zvěstovat jeho lidu. Neměl jsem však metodu. 
Nevěděl jsem, jak vést probuzení. Uměl jsem přednést řeč a nechat lidi, aby se modlili, ale to bylo 
všechno.
Večer, kdy jsem přijel do Mukdenu, jsem já a můj hostitel misionář hovořili v jeho pracovně. S 
vyhlídkou na to, co mám před sebou, jsem samozřejmě byl velice napjatý. Mému hostiteli však jako
by myšlenka probuzení byla podivně lhostejná. Obzvláště toho večera se rozhodl udělat na mne 
dojem osvíceností svých teologických názorů. „Víte, Goforthe,“ řekl, „ve vaší misii je jeden strašný
tlučhuba.“ „Jak se jmenuje? Mac… jak dál?“ „Je to MacKenzie?“ otázal jsem se. „Určitě myslíte 
jeho? Ten člověk rozhodně není tlučhuba. Je považován za jednoho z vůdčích teologů v Číně.“ 
„Ne,“ pravil, „MacKenzie to není. Aha, vzpomínám si, je to Mackay.“ „Ale Mackay je náš sekretář 
pro zahraničí,“ odvětil jsem „a jeho řeč bude v každé zemi více než přijatelná.“ „No,“ pokračoval, 
„já ho slyšel na konferenci v Šanghaji. Člověče, jeho teologie je stará jako svět.“ „Myslím, že tady 
bychom měli raději skončit,“ řekl jsem. „Moje teologie je stará jako Mackayova. Fakticky je stará 
jako sám Všemohoucí.“
Zjistil jsem také, že manželka mého hostitele není zastánkyní shromáždění a že den před mým 
příjezdem odcestovala na návštěvu přátel v sousedním městě. Nemohl jsem se ubránit myšlence, že 
pokud se postoj toho domu odráží v myslích dalších misionářů, vyhlídky na probuzení jsou 
přinejmenším nepříliš povzbudivé.
Čekala však na mne ještě další zklamání. Když jsem v předchozím roce obdržel pozvání, abych 
vedl sérii zvláštních shromáždění v Mukdenu, stanovil jsem si podmínky, za prvé to, že dvě odnože 
presbyteriánské církve v Mukdenu, skotská a irská, se musejí k bohoslužbám spojit, a za druhé, že 
cesta k tomu má být připravována modlitbou. Představte si mé zklamání, když jsem dotazováním 
zjistil, že se žádné mimořádné modlitební shromáždění nekonalo. Poslední kapkou pro mou již tak 
kolísající víru bylo, když jsem po večerní bohoslužbě v den zahájení shledal, že se ony dva 
presbyteriánské sbory nesjednotily. Šel jsem do svého pokoje a poklekl jsem u svého lůžka. 
Nedokázal jsem zadržet slzy a v pláči jsem volal k Bohu: „K čemu jsem sem jezdil? Tihle lidé nic 
nehledají. Nijak netouží po požehnání. Co mohu dělat?“ Na to jako by přímo ke mně přišel hlas: „Je
to tvoje práce, nebo moje? Copak nedokážu konat svrchované dílo? ,Volej ke mně a odpovím ti. 
Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.' (Jer 33, 3).“
Druhý den časně ráno mne přišel navštívit jeden ze starších. Jakmile jsme byli sami, propukl v pláč.
„Za boxerského povstání jsem byl sborový pokladník. Boxeři přišli a všechno zničili, včetně 
účetních knih. Věděl jsem, že mohu klidně spát. Měl jsem u sebe určité církevní fondy, které jsem 
mohl zapřít. Od té doby jsem peníze používal pro svou potřebu. Včera během vaší promluvy jako 
by mě sžíral oheň. Včera v noci jsem nezamhouřil oka. Uvědomil jsem si, že se mi uleví, jedině 
když svůj hřích vyznám před církví a škodu plně nahradím.“
Po mé promluvě toho rána starší předstoupil před všechny lidi a odhalil svůj hřích. Účinek byl 
okamžitý. Další člen shromáždění dal průchod pronikavému nářku, pak jako by ho však něco 
zadrželo a uklidnil se bez toho, že by vyznal hříchy. Pak mnozí propukali v pláč a jeden druhého 
následoval v modlitbě a vyznání. Po celý třetí den hnutí nabíralo na intenzitě. Misionář, u něhož 
jsem pobýval, mi řekl: „To nás uvádí v úžas. Je to jako skotské Probuzení v roce 1859. Nechtěl 
byste nechat být své připravené promluvy a odteď nám dovolil bohoslužby díkůvzdání?“ „Pokud 
situaci chápu správně,“ odpověděl jsem, „čas díkůvzdání je ještě daleko. Myslím, že je tu ještě 
hodně skrytého hříchu, který je potřeba odkrýt. Nechte mě pokračovat v mých promluvách, a až s 
nimi budu hotov, dělejte si děkovné bohoslužby podle libosti.“
Čtvrtý den ráno se sešlo neobvykle početné shromáždění. Lidé zřejmě byli napjatí a plní očekávání. 
Během chvalozpěvu bezprostředně před mým kázáním mi vnitřní hlas pošeptal: „Tahle setkání mají
fenomenální úspěch. Proslaví tě nejen v Číně, ale po celém světě.“ Člověk ve mně zareagoval a já 



pocítil chvilkový nával pocitu uspokojení. Vzápětí jsem uviděl, že to je ďábel a že působí svým 
nejzáludnějším způsobem, tím, že mi navrhuje, abych se o slávu dělil s Pánem Ježíšem Kristem. 
Pokušení jsem odrazil a odpověděl: „Satane, zapamatuj si jednou pro vždy, že chci být tím 
nejnicotnějším atomem letícím vesmírem, jen aby můj Mistr mohl být oslaven tak, jak mu náleží.“ 
Hned na to chvalozpěv skončil a já povstal, abych začal hovořit.
Po celou dobu mého kázání jsem si intenzívně uvědomoval Boží přítomnost. Nakonec jsem lidem 
řekl: „Můžete se modlit.“ Jeden člověk vzápětí vstal ze svého místa, se sklopenou hlavou a               
slzami tekoucími po tvářích přišel dopředu a obrátil se tváří ke shromáždění. Byl to onen člen 
staršovstva, který před dvěma dny tak strašně plakal. Jakoby puzen nějakou silou mimo něj zvolal: 
„Dopustil jsem se cizoložství. Třikrát jsem se pokusil otrávit svou ženu.“ Pak roztrhl zlaté náramky 
na svém zápěstí a z prstu sundal zlatý prsten a položil je na talíř určený pro sbírku se slovy: „K 
čemu jsou mně, staršímu církve, takové tretky?“ Pak vyndal svou kartu staršího, roztrhal ji na 
kousky a hodil je na podlahu. „Máte ve svých domovech moje karty?“ volal. „Buďte tak laskavi a 
roztrhejte je. Znesvětil jsem svatý úřad. Tímto rezignuji na svoje členství ve staršovstvu.“
Několik minut po tomto šokujícím svědectví se nikdo nepohnul. Pak jeden po druhém vstávali, 
všichni členové staršovstva a nabízeli svoje rezignace. To hlavní v jejich zpovědích bylo: 
„Nezhřešili jsme sice tak jako náš bratr, přesto však jsme zhřešili a nejsme hodni nadále zastávat 
svatý úřad.“ Pak jeden po druhém vstávali diákoni a rezignovali na svůj úřad. „I my jsme nehodní,“ 
vyznávali. Po celé dny jsem si všímal, jak je podlaha pod domácím pastorem mokrá od slz. Nyní 
vstal a zlomeným tónem řekl: „Je to moje vina. Kdybych byl člověkem na svém místě, tento sbor 
by na tom nebyl tak, jak na tom dnes je. Nejsem způsobilý k tomu, abych byl nadále vaším 
pastorem. I já musím rezignovat.“
Následovala jedna z nejdojemnějších scén mého života. Z různých míst shromáždění se ozývalo 
volání: „To je v pořádku, pastore. Ustanovujeme vás naším pastorem.“ Volání pokračovalo, až to 
vypadalo, že všichni se snaží podepřít zhrouceného muže ujištěním, že jejich víra a důvěra v něho 
byly obnoveny. Následovalo volání, aby povstali členové staršovstva, a když kající vůdcové na 
svých místech se skloněnými hlavami povstali, znovu zazněl spontánní hlas důvěry: „Starší, 
ustanovujeme vás, abyste byli našimi staršími.“ Pak přišli na řadu diákoni. „Diákoni, ustanovujeme 
vás, abyste byli našimi diákony.“ Tak byla obnovena harmonie a důvěra. Na člena staršovstva, jehož
vyznání mělo takový účinek, se obrátil jeden z jeho přátel s výčitkou. „Co tě vedlo k tomu, abys tak
pohaněl sebe i svou rodinu?“ ptal se. „Co jsem mohl dělat?“ odpověděl člen staršovstva.
Velkou radost mi udělala změna, kterou jsem během shromáždění zaznamenal v postoji mého 
hostitele misionáře. Jednou ráno, když jsme se modlili za různé lidi, tento misionář předstoupil a 
volal: „Modlete se za nás misionáře, protože to potřebujeme víc než kdokoli z vás.“ Jeho žena, o 
jejímž nezájmu o shromáždění jsem se již zmiňoval, přijela zpátky z návštěvy několik dní před tím, 
než bohoslužby skončily. Nebylo však pozdě. Její srdce bylo získáno, takže začala být ještě víc 
posvěcená než její manžel.
Během jednoho z posledních dní těchto shromáždění domácí pastor řekl lidem: „Všichni víte, kolik 
starších a členů tohoto sboru odpadlo. Kéž by existoval nějaký způsob, jak je přivést zpět.“ Na ta 
slova celé shromáždění povstalo jako jeden muž a spojilo se v modlitbě za ztracené ovce. Modlili 
se, jako by na ničem nezáleželo tolik jako na zbloudilých duších. Bylo to jako když matka prosí za 
návrat svého vzpurného syna. Toho roku se navrátily stovky odpadlých členů. Většina z nich 
vyznala, že podle svého mínění předtím nikdy doopravdy nevěřili.
V liaoyangském sboru byl jeden člen staršovstva, který se krátce před mým příjezdem přestěhoval 
do nového bytu v den Páně. Misionáři se na něj obrátili a vyčítali mu, že dávat takový nedobrý 
příklad se velmi špatně slučuje s jeho postavením. Člena staršovstva to velice rozezlilo a tvrdil, že 
neděle byl jediný den, kdy měl na něco takového čas. Druhý den ráno se tento člen staršovstva před 
sborem podvolil a vyznal svůj hřích. Řekl, že měl na stěhování čas ve všední den, jenže ho lákalo 
využít den Páně. Za nějaký čas po mém odjezdu z Liaoyangu tento člen staršovstva pořádal řadu 
setkání se středoškoláky. Dozvěděl jsem se, že výsledek byl vskutku vynikající.
Po vyznání tohoto člena staršovstva na druhý den začal tlak prudce narůstat. Pátý den ráno jeden 
starý odpadlík vykřikl v agonii: „Já ho zabil.“ Pak učinil zpověď. Ukázalo se, že je lékař. Se svým 



sousedem žili v nepřátelství. Jednou ho zavolali, aby sousedovi předepsal nějaký lék, protože 
onemocněl. Lékař dal sousedovi jed, a soused zemřel. Dopad takového odhalení je snazší si 
představit než popsat. Během několika minut jako by se celý sbor ocitl v zápase soudu. Lidé všude 
volali prosby o milost a vyznávali své hříchy.
Po posledním setkání mi stálý misionář pan Douglas řekl cestou zpátky do sídla misie: „Skláním se 
až k zemi. Před mýma očima se děje skotské probuzení z roku 1859. Sám jsem u toho nebyl, ale 
můj otec mi o něm často vypravoval. Říkal, že lidé celý den pracovali na poli, pospíchali domů, 
najedli se a pospíchali do kostela, kde zůstali až do půlnoci. Moje slabá víra mi však nedovolila 
očekávat něco takového tady.“ Pak mi podal dopis, který dostal před několika dny od Dr. Moffatta z
Pingyangu v Koreji. „Chci, abyste věděl,“ psalo se v něm, že až budou probíhat shromáždění v 
Liaoyangu, moji lidé zde, celé tři tisíce, se budou modlit, aby na vás sestoupilo co největší bohatství
Božího požehnání.“
Probuzením v Liaoyangu započalo hnutí, jež se šířilo po celém okolí. Skupiny probuzených 
křesťanů chodily sem a tam a kázaly s velkým úspěchem evangelium. V jedné misijní stanici byl 
křesťan, který měl nechvalně proslulého špatného syna. Během shromáždění, pořádaného jednou z 
probuzeneckých skupin v jeho vesnici, se mladík zcela podvolil, vyznal své hříchy a mocně vyznal 
Krista. Jeho konverze viditelně zapůsobila na celou vesnici. Pohané si říkali na ulicích: „Přišel 
křesťanský Bůh. Proč jenom vstoupil do toho ničemy a vyhnal z něho všechnu špatnost? Teď je 
jako ostatní křesťané. Jestli nechceš, aby se ti vedlo taky tak, drž se raději od toho houfu dál.“
V téže vesnici žil jeden křesťan, který si před lety vypůjčil od pohanského souseda značnou sumu 
peněz. Později vyznal, že tehdy neměl v úmyslu dluh vracet. V důsledku svědectví probuzeneckých 
skupin však byl přiveden k tomu, aby znovu posvětil svůj život – jeho první krok byl, že spočítal 
celkový úrok za svůj dluh, šel k věřiteli a všechno zaplatil. 
V jiné vesnici v tomtéž regionu byla jedna nechvalně známá postava, široce známá svým 
fenomenálním úspěchem v hazardní hře. Ten člověk jednou osedlal svého osla a vydal se na sever 
pro peníze od některých svých obětí, jež tím směrem žily. Dojel však jen na konec vesnice a osel se 
zastavil. Hráč osla kopal a bil a proklínal jej, ale ničeho nedosáhl. Zvíře bylo neústupné. Na sever 
nepůjde. Toho muže pak napadlo, že i na jihu jsou nějaké vesnice, kde mu dluží peníze. A tak osla 
otočil a bez problémů vyrazil. Všechno šlo hladce až ke křižovatce, od níž jedna cesta vedla na 
jihovýchod a druhá na jihozápad. Hráč myslel na vesnici ležící při cestě na jihozápad. Proto svého 
oře nutil vyrazit právě na tuto cestu. Osel se však opět rozhodl jinak. Jeho pánovi bylo jasné, že 
pokud má postoupit byť jen o palec dál, musí jet na jihovýchod. Ani rány, ani přemlouvání neměla 
žádný účinek. „Dobrá, ať je po tvém,“ řekl ten člověk znechuceně, „pokud se nepletu, i tam jsou 
nějací lidé, kteří mi dluží peníze.“ A tak pokračovali. Po chvíli přišli do vesnice. Pokračovali po 
hlavní ulici, až přišli před malý křesťanský kostel. Tam se osel zastavil, a ať muž dělal co dělal, 
nepřinutil ho jít ani o krok dál. Muž v zoufalství sesedl. V tom kostele vedli právě bohoslužbu 
nějací křesťané, kteří navštěvovali setkání v Liaoyangu. Hráč stál užaslý přede dveřmi a slyšel zpěv.
Byl čím dál zvědavější a rozhodl se vstoupit a podívat se, co se děje. Boží moc byla toho dne 
přítomná. Hráč uslyšel člověka, který v slzách vyznával své hříchy, a jiného, se zářící tváří, 
hovořícího o radosti a míru, který vstoupil do jeho života. Toho člověka se zmocnila mocná jistota. 
Vstal a vyznal své hříchy a vyprávěl, jak byl na shromáždění přiveden. „Nechápu, jak je to možné, 
ale vím, že toto je hlas Boží,“ volal. 

Kapitola IV
VÍTĚZSTVÍ DUCHA V MANDŽUSKU

Krátce po mém příjezdu do Kwangningu mi jeden misionář řekl: „Dorazily k nám zvěsti o 
setkáních v Mukdenu a Liaoyangu. Myslím, že bude lepší vám hned na začátku říci, abyste tady 
podobné výsledky nečekal. Jsme suší presbyteriáni ze severu Irska a naši lidé jsou jako my. 
Dokonce ani naši vůdcové se nebudou modlit, pokud je k tomu individuálně nevyzvete. A co se týče
modlení žen – to je věc zhola neznámá!“ Řekl jsem na to: „Jenže já nikdy nikoho nežádám, aby se 



modlil. Pouze od člověka čekám, že se bude modlit, když  ho přiměje Pán.“ Misionář na to řekl: 
„Výborně, připravte se na setkání quakerů.“
Druhý den ráno, když jsem přednesl své kázání, jsem řekl lidem: „Prosím, abychom se nemodlili 
žádnou z vašich obvyklých modliteb. Pokud znáte nějaké modlitby zpaměti, které jste se léta 
modlívali, pro tuto chvíli na ně zapomeňme. Na ty teď není čas. Pokud ale ve vás Duch Boží působí
tak, že cítíte potřebu vyslovit to, co se děje ve vašem srdci, pak neváhejte. Pro tento druh modlitby 
čas máme. Tedy – shromáždění je otevřené pro modlitbu.“ Osm mužů a žen hned vstalo a jeden po 
druhém se modlili. Misionáři užasli. Přiznali, že nikdy nic podobného neviděli. Po večerním kázání 
téhož dne se jeden po druhém modlilo přes dvacet mužů a žen. Následující den se zúčastnili 
dokonce i školáci a školačky.
Třetí den byla touha modlit se tak silná, že nikdo nevydržel čekat s modlitbou až do chvíle, kdy 
předchozí modlitebník vyslovil „Amen“. Jedna misionářka mi pošeptala: „Muži se modlí tak 
překotně, že ženy ani nemohou otevřít ústa. Nechcete jim říct, aby se trochu drželi zpátky a dali 
ženám možnosti?“ Odvětil jsem, že na závěr každého kázání pokud možno svěřuji vedení 
shromáždění Duchu svatému, a proto se necítím oprávněn zasahovat. V tu chvíli ovšem jedna žena 
začala a asi patnáct minut se pak muži museli mírnit. Po jednom takovém setkání údajně jeden 
hostující misionář podotkl: „Takovou modlitbu jsem ještě nikdy neslyšel. Bylo to, jako by ti lidé 
najednou pochopili, že dveře k Trůnu milosrdenství jsou otevřené, a velice chtěli předložit všechna 
svá vyznání a prosby, než se zavřou.“
Po večerním shromáždění třetího dne spolu rozmlouvalo několik misionářů. „Nechápu, jak je 
možné, že naši čínští vůdcové jsou tyto dny tak tiší,“ řekl jeden. „ Všechny modlitby zatím vyslovili
jen řadoví členové sboru. Při modlitebních shromážděných konaných před příchodem pana 
Gofortha se vůdcové zpátky nedrželi. Proč by tedy měli být teď zticha?“ Řekl jsem na to: „Podle 
mne si můžete být jisti, že vaši vůdcové mají nějaké překážky. Jejich němotu působí hřích.“ Jedna 
misionářka se hned ohradila: „Ale jděte, pane Goforthe. Snad si nemyslíte, že uvěříme, že jsou mezi
našimi vůdci takoví hříšnici, jako se našli v Mukdenu a Liaoyangu. Kdyby to tak bylo, museli 
bychom se stydět.“
Čtvrtý den jsme začali odpolední shromáždění kolem čtvrté hodiny. Po mém kázání se začala 
projevovat stejně hluboká intenzita modlitby. Po asi jedné a půl hodině modliteb se stala divná věc. 
Více než polovina sboru padla na kolena. Zvláštní, říkám si, byla to totiž presbyteriánská církev, ve 
které jsou lidé zvyklí při modlitbě stát. Nicméně jsem měl pocit, že to je pokyn Ducha, a tak jsem 
naznačil, že pokud chtějí, mohou si kleknout všichni – to také udělali.
Pak povstal jeden člen staršovstva a řekl jinému, který seděl na pódiu: „Na našich schůzích dělala 
vždycky problémy moje špatná nálada. Odpusťte mi, prosím.“ Oslovený člen staršovstva zvolal: 
„Už to neříkejte, prosím. Mám na tom stejnou vinu jako vy. Vy byste měl odpouštět mně.“
Následovalo několikaminutové ticho, a pak jeden klečící muž vstal a jasným hlasem, ačkoli měl 
slzy na krajíčku, se začal modlit. Toho muže jsem si několik dní všímal, i když jsem nevěděl, kdo to
je. Měl působivou, inteligentní tvář, v níž byla očividně vepsána úzkost. „Ó Bože,“ zvolal, „ty víš, 
jaké je moje postavení – jsem kazatel. Když jsem přišel na tato setkání, rozhodl jsem se, že stůj co 
stůj udržím svoje hříchy v tajnosti. Věděl jsem, že když vyznám své hříchy, bude to hanba nejen pro
mne, ale i pro mou rodinu a církev. Už je však nemohu skrývat. Dopustil jsem se cizoložství . . .  
Ale to není všechno. V jedné misijní stanici jeden diákon spáchal strašný hřích, který Ti bránil 
působit. Mou jednoznačnou povinností bylo nahlásit záležitost misii, jenže ten diákon mi koupil 
kožešinové roucho a já je přijal a držel jazyk za zuby. Nemohu je však už dál nosit.“ Na to ze sebe 
strhl roucho a odhodil je, jako by bylo nakaženo morem. Pak se dál modlil s takovou horoucností, 
až byli všichni posluchači jakoby zachváceni ohněm. Setkání skončilo až v deset hodin večer a 
dohromady trvalo celých šest hodin.
Na těchto setkáních bylo přítomno neobvykle mnoho lidí, jež nepatřili k církvi – jejich zvědavost 
bezpochyby vyvolaly zvláštní pověsti, jež kolovaly po celém okrese. Když jejich počet narůstal, pan
H. začal mít obavy a shromáždil je u dveří, aby je mohl vykázat, pokud by začali rušit. Jeho obavy 
však byly bezdůvodné, protože jakmile mezi křesťany nastal pohyb, začali být i oni usvědčováni, 
podvolovali se a prosili o milosrdenství.



Další pozoruhodná věc na dění onoho památného večera bylo to, jak usvědčení dolehlo na určité 
křesťany, kteří z různých důvodů nemohli shromáždění navštívit. Byl mezi nimi i prominentní člen 
staršovstva. Někdy v čase, kdy dění ve sboru vrcholilo, tento člen staršovstva začal pociťovat 
intenzívní bolest, tak silnou, že dospěl k přesvědčení, že umírá. Jak ležel na posteli a svíjel se v 
agonii, jeho utlumené svědomí se probralo a připomněl se mu čas, kdy dohlížel na stavbu 
modlitebny. Bylo tam tolik dříví a tolik cihel a dalšího materiálu, po kterém zatoužil a který použil 
na stavbu svého vlastního domu. Protože ten zoufalý muž nebyl schopen psát, nechal svého syna, 
aby sepsal seznam všech věcí, jež ukradl, a ten mladý muž mu pak musel slíbit, že následující den 
jeho zpověď nahlas přečte před sborem. Druhý den však onomu členu staršovstva bylo lépe. 
Statečně předstoupil a učinil zpověď, čímž hluboce zapůsobil na celou církev.
Po shromážděních skupiny probuzených křesťanů cestovaly po okolí. Ve všech misijních stanicích s
výjimkou jediné bylo výsledkem hluboké duchovní hnutí. Když se skupiny vrátily do města, toto 
jediné místo se stalo předmětem zvláštních modliteb. Pak byla do té vesnice vyslána další skupina a
spustilo se tam hnutí, jež zcela zastínilo všechno, co se odehrávalo v ostatních stanicích.
V jedné vesnici nedaleko Kwangningu byl jeden mladý muž, který měl velice špatnou pověst. Jeho 
otec byl křesťan, což jen podtrhovalo skandálnost jeho života. Vedle jiných neblahých aktivit byl 
spojován s tlupou banditů, kteří si v jeho domě vybudovali jakési ústředí, kde mohli probírat plány a
dělit se o lup. Pověsti o tom nakonec dospěly k uším místního mandarína, který nechal mladíka 
zajmout a mučit, aby se přiznal. Bylo použito mnoho způsobů mučení, avšak bez úspěchu. 
Neprozradil nic. Zoufalý mandarín nakonec pozval jednoho misionáře, aby zkusil, co se dá dělat. 
Misionář na muže naléhal a přel se s ním, avšak on dál odmítal promluvit. Jeho odvaha tváří v tvář 
všemu, co vytrpěl rukou představitelů moci, byla pozoruhodná. „Pokračujte a zabijte mě,“ řekl 
mandarínovi, „nemyslete si ale, že mě přinutíte mluvit. Máte na mě zlost, protože můj otec je 
křesťan. To je vaše jediná omluva za moje zatčení.“
Odvážný postoj mladíka na mandarína tak zapůsobil, že začal mít pochybnosti o jeho skutečné vině.
Tak či tak se rozhodl propustit ho. Nedlouho poté okres navštívila probuzenecká skupina z 
Kwangningu. Mladý desperát po dlouhém přemlouvání přistoupil na to, že navštíví jedno 
shromáždění. Byl usvědčen, předstoupil před své vesnické sousedy a přiznal se ke všemu. Pak šel 
za panem H., který skupinu vedl, a prosil, aby ho směl doprovázet z místa na místo a vyprávět svůj 
příběh. Pan H. se mi později přiznal, že zprvu poněkud váhal toho člověka přijmout, tak špatná totiž
byla jeho pověst. Nakonec se ale rozhodl vzít ho. Svého rozhodnutí určitě nemusel litovat. Mladý 
bývalý bandita se stal duší skupiny. Každý, kdo slyšel jeho příběh, byl pohnut.
Hnutí se začalo rozvíjet hned od prvního shromáždění v Chinchow, kde byl stejně mocný 
modlitební duch, stejná úzkost vedoucí ke zbavení se překážek hříchu, jež byly tak patrné v jiných 
stanicích. Ráno třetího dne jsem dostal anonymní dopis se žádostí, abychom se zvlášť veřejně 
modlili za kazatele a jeho ženu (byla zmíněna jejich jména), kteří svými prudkými hádkami bránili 
práci v jedné z nejdůležitějších odloučených stanic misie. Můj informátor rovněž zmínil předního 
diákona a jeho bratra, kteří stejnou chybou způsobili ustrnutí práce v další stanici. Dopis 
zdůrazňoval závažnost celé věci a poukazoval na to, že zatím co se mnozí řadoví členové církve 
obrátili a učinili vyznání, vůdcové si pečlivě udržují chladný odstup. Pisatel dopisu závěrem navrhl,
abych hříšníky označil jménem, aby bylo možné se za ně všeobecně přimlouvat.
Byl jsem v jistém smyslu rád, že mám jakousi představu, kde vězí problém, samozřejmě jsem si 
však uvědomoval, že uposlechnout návrh dopisu by byla vážná chyba. Svěřil jsem hnutí vedení 
Ducha svatého – nebylo mou věcí, abych zasahoval. Hned po mém kázání to odpoledne jeden 
člověk povstal a vyslovil dojemnou zpovědní modlitbu. Prohlásil, že jeho výbušná povaha ho 
odcizila Bohu. Byl tak prudký, že se jeho žena neodvažovala žít s ním v jedné místnosti. Byl to 
onen kazatel, kvůli němuž měl zřejmě anonymní pisatel takovou obavu. Hned po shromáždění šel 
kajícný vůdce domů a záležitosti se svou ženou urovnal. Krátce na to se mi doneslo, že v té stanici 
nastalo probuzení.
Sotva kazatel skončil svou zpověď, vstal další muž a označil svou hněvivost za tak zlou, že jeho 
vlastnímu bratrovi znemožňuje s ním vycházet. Prý se snažil vést svého bratra spíše silou a hněvem 



než láskou. Na to přiběhl z jiné části kostela jeden mladý muž a vrhl se ostatním k nohám, vzlykal a
prosil o odpuštění. Byli to diákon a jeho bratr.
O dalším incidentu se jen zmíním. Několik měsíců před mým příjezdem do Chinchow si lékařka v 
misijní nemocnici náhle uvědomila, že se jí takřka před nosem ztrácí drahý lék. Zavolala si svou 
asistentku, ukázala na místnost, kde byl lék uložen, a řekla: „Vy a já jsme jediné, kdo mají na 
starosti klíče od té místnosti. Mnoho léků chybí. Můžete mi to nějak vysvětlit?“ Dívka se velice 
rozhněvala a rozkřikla se: „No tohle! Vy mě obviňujete, že jsem zlodějka!“ Z misie pak odešla a 
dávala najevo, že se její hrdý duch nedokáže smířit s nespravedlností, jež se jí stala. Skutečnosti této
poněkud nechutné historie brzy vešly ve známost. Ukázalo se, že dívka léky kradla na nátlak svého 
otce, starého odpadlého křesťana a známého lékaře ve městě. Ten člověk si získal značnou klientelu
tím, že po celém městě inzeroval, že používá jen „drahé zahraniční léky“.
Každý den v průběhu shromáždění byl dívce poslán vzkaz s pozváním, aby přišla, a se sdělením, že 
její přátelé na ni stále pamatují v modlitbách. Objevila se však až poslední den. Ukázali mi ji při 
dopoledním shromáždění. Ihned na mne zapůsobil její jemný zjev a síla charakteru patrná v její 
tváři. Nemohlo jí být více než dvacet. Po celou bohoslužbu seděla na svém místě strnule a se 
vzpurným výrazem, jako by říkala: „K ničemu mě nedonutíte. Říkejte si co chcete, já nemám z čeho
se zpovídat.“
V poledne se misionáři zvlášť modlili, aby Pán dívku přivedl i na odpolední shromáždění. Když 
jsem přišel zahájit bohoslužbu, seděla v přední řadě. Asi v polovině mého kázání jí poklesla hlava a 
začaly jí téci slzy. V modlitební chvíli po mém kázání prostor zcela obsadili muži. Cítil jsem, že 
dívce je třeba dát možnost zbavit se břemene, které na ní očividně leželo, a oznámil jsem, že bude 
následovat chvalozpěv. Když skončil, řekl jsem mužům: „Buďte trpěliví, bratři, a dejte ženám 
možnost trochu se modlit.“ Tehdy ta mladá žena vstala, obrátila se ke shromážděným a pravila: 
„Mám mnoho co vyznávat. Nejsem však hodna, abych se zpovídala ve stoje. Musím si kleknout.“ A
tak poklekla na pódium a vypověděla celý svůj nešťastný příběh. Asi dva měsíce na to jsem se 
dověděl o její smrti. Nějaká vnitřní nemoc ji připravila o životní sílu a nakonec ji odvedla na onen 
svět. Jaká tragédie to mohla být, kdyby ta mladá žena odolala Božímu Duchu a šla se s ním setkat s 
neodpuštěným hříchem.
Dr. Walter Philips, jenž byl přítomen na dvou shromážděních v Chinchow píše: „S probuzením jsem
se poprvé setkal v Chinchow. Shromáždění tam probíhala týden a já do nich spadl bez přípravy 
rovnýma nohama,  upřímně, musím dodat, že s vrozenou silnou zaujatostí proti ,probuzenecké 
hysterii' ve všech formách, takže moje svědectví je přinejmenším nezaujaté.“
Hned po vstupu do kostela jste si uvědomili cosi neobvyklého. Prostor byl zaplněný až ke dveřím a 
v každé tváři byla patrná napjatá zbožná pozornost. Samotný zpěv pulzoval novou radostí a energií. 
Lidé pří modlitbě klečeli zprvu tiše, brzy se však tu a tam začali modlit nahlas. Hlasy narůstaly a 
nabíraly na síle a mísily se v jednotné velké vlně úpěnlivých proseb, jež mohutněla, až to bylo 
téměř burácení, a pak se zas ztišila do tlumeného vzlykání. Nyní již chápu, proč byla podlaha tak 
mokrá – byla mokrá rybníky slz! I vzduch byl jakoby elektrizovaný – říkám to naprosto vážně – a 
tělem prochvívaly nahoru a dolů podivné záchvěvy.“
„A pak, nad vzlyky, se začal nějaký muž nervózním a přiškrceným hlasem veřejně zpovídat. 
Nemám slova, kterými bych vyjádřil bázeň a hrůzu a lítost těchto lidí, kteří se zpovídali. 
Nešokovala mě ani tak nesmírnost odkrytých hříchů či hloubka nepravosti … Šokovala mne agónie 
kajícníka, jeho sténání a nářek a hlas zachvívající se vzlyky. Šokoval mě pohled na lidi přinucené k 
tomu, aby se ponížili, a navzdory odporu zřejmě hnané k tomu, aby obnažili své srdce tak, že to 
dojímalo a vhánělo do očí trpké slzy. Nikdy jsem nezažil nic srdceryvnějšího, víc nervy drásajícího, 
než divadlo těchto duší svlečených před jejich druhy donaha.“
„A tak to šlo celé hodiny, až to bylo pro přihlížejícího takřka nesnesitelné. Na zemi ležel veliký 
silný farmář, tloukl hlavou o prkna a bezpřestání naříkal: ,Pane! Pane!' Nějaká žena se choulila a 
skoro šeptala, a nějaký malý školák vzlykal: ,Neumím milovat nepřátele. Minulý týden jsem učiteli 
ukradl čtyřpenci. Pořád se rvu a kleju. Pastore, starší a diákoni, prosím vás, modlete se za mě!' A 
pak se zas vzedmul ten úžasně hluboký varhanní tón jednotné modlitby. A vždycky, když modlitba 



polevila, ucho zachytil tlumený spodní tón tichých vzlyků, zoufalé prosby mužů a žen, kteří – aniž 
by vnímali, co se kolem nich děje – zápasili o mír.“
Křesťanské společenství v Shinminfu bylo během boxerského povstání roku 1900 těžce 
pronásledováno. Padesát čtyři křesťanů podstoupilo mučednickou smrt. Ti, kdo přežili, sestavili 
seznam čítající 250 jmen (těch, kdo se podíleli na masakru). Mnozí doufali, že se jednoho dne 
dočkají naprosté a úplné odplaty.
Krize přišla odpoledne čtvrtého dne. Znovu jsem měl pocit, že jsem svědkem soudu. Když 
shromáždění trvalo už tři hodiny, pronesl jsem požehnání.  Odevšad se ale začal ozývat nářek: 
„Slitujte se, prosím, a nechte shromáždění pokračovat. Několik dní jsme nemohli spát. A nebudeme 
spát další noc, když nám teď nedáte možnost zbavit se hříchu.“ Požádal jsem jednu misionářku, aby
vzala ženy a dívky do dívčí školy a aby tam pokračovaly, dokud tlak nepoleví. Připadalo mi, že 
jinak není naděje, že by shromáždění skončilo. Zatímco ženy a dívky vycházely ven, přišel jeden 
evangelista a klekl si před pódiem. Na první pohled upřímně vyznal několik hříchů, břemeno, jež ho
očividně tížilo, se však stále nedařilo sejmout. Řekl jsem mu: „Protože jsi vyznal své hříchy, Bůh je 
věrný a spravedlivý, odpouští ti tvoje hříchy a snímá z tebe nepravost. Jdi v pokoji.“ On zoufale 
zanaříkal: „Já ale nevyznal můj nejhorší hřích. Neodpustil jsem.“ Řekl jsem mu: „Pak ti, 
samozřejmě, Bůh neodpustí.“ „Jenže pro mne je lidsky nemožné odpustit,“ pokračoval on. „Za 
boxerského povstání přišel jeden muž a zavraždil mého otce, od té doby se cítím povinen pomstít 
otcovu smrt. Hned druhý den mi jeden přítel napsal: „Kde je tvá synovská úcta? Zavraždili ti otce, a
ty si žiješ a nemstíš ho. Nejsi hoden, abys byl můj přítel!“ Já tomu člověku prostě nemohu odpustit. 
Musím ho zničit.“ Odvětil jsem: „Obávám se, že z Božího slova je jasné, že ti Bůh nemůže 
odpustit.“ Na to ten člověk už nic neřekl, zůstal však na kolenou a vzlykal.
Pak přišel jeden školák a řekl: „V roce 1900 přišli do mého domu boxeři a zabili mého otce. Od té 
doby jsem cítil, že musím dospět a tu křivdu pomstít. Avšak v těchto posledních dnech mě Duch 
svatý tak zarmoutil, že jsem nemohl jíst ani spát nebo cokoli dělat. Vím, že ode mne chce, abych 
kvůli Ježíši odpustil vrahům. Modlete se za mě.“ Další chlapec vyprávěl, jak boxeři přišli do jeho 
domu a zabili otce, matku a staršího bratra. Celkem devět chlapců takto vystoupilo a vyprávěli, jak 
byli před jejich očima zavražděni jejich otcové, matky, bratři a sestry a jak od té doby žili v naději, 
že jednou dosáhnou odplaty. Všichni však vyznali, že jsou strašlivě sklíčeni a prosili nás, abychom 
se za ně modlili, aby mohli dostat milost odpustit těm, kdo jim ublížili.
Když ženy a dívky odešly, setkání pokračovalo dvě a půl hodiny. Až do konce to byl jeden proud 
vyznání. A evangelista celou dobu klečel u pódia a plakal. Na závěr shromáždění se konečně zvedl a
obrátil se ke shromáždění. Jeho tvář byla ztrhaná a ztrápená.
„Rozhodl jsem se,“ zvolal. „Nebudu mít klid, dokud nezabiji muže, který zavraždil mého otce.“ 
Myslel jsem si, že toho člověka vidím naposled. Když jsem ale druhý den ráno vešel do kostela, stál
u pódia a tvář mu zářila jako to ráno. Požádal o dovolení říci několik slov, než začnu kázat. Obrátil 
se ke školákům a pravil: „Chlapci, kteří jste učinili vyznání včera večer a prosili jste o milost 
odpustit vraždu svých milovaných, prosím vás, předstupte!“ Těch devět chlapců opustilo svá místa 
a postavilo se v řadě před něj.
„Včera večer jsem poslouchal vaše vyznání, chlapci,“ řekl evangelista. „Slyšel jsem vás říkat, že 
chcete odpustit těm, kdo zabili vaše blízké. Pak jste slyšeli vy mě, představitele církve, jak 
prohlašuji, že nedokážu odpustit a že nebudu mít pokoj, dokud nepomstím smrt svého otce. Když 
jsem po bohoslužbě přišel domů, myslel jsem na to, jak si je ďábel jistý, že mého příkladu využije a
přiměje vás k posměchu. Lidé řeknou, že jste příliš mladí, abyste se v sobě vyznali. Pak ukážou na 
mě jako inteligentního muže, který se v sobě jistě vyzná, a řeknou: ,On nevěří tomu bláznovství o 
odpouštění nepřátelům.' A tak. Aby vás ďábel neoklamal, koupil jsem těchto devět zpěvníků, a 
každému z vás teď jeden daruji v naději, že kdykoli zpěvník otevřete, abyste z jeho stránek chválili 
Boha, vzpomenete si, jak já, evangelista, jsem dostal od Boha milost odpustit vrahovi mého otce.“
Hned na to byl dopředu přinesen jmenný seznam osob, proti kterým křesťané plánovali pomstu – 
seznam byl roztrhán na kusy a rozšlapán.
Místo odpočinku Williama C. Burnse v Newchwangu označuje skromný náhrobní kámen. Bylo to 
místo, kde naposled pracoval pro svého Pána. Jako by všude, kam tento velký evangelista přišel, ať 



už doma nebo v Číně, všichni, se kterými se dostal do styku, byli přivedeni ke spásnému poznání 
Krista. Dokonce i pohanský truhlář, který zhotovil jeho rakev, nebyl výjimkou, a když jsem tam 
přijel, byl členem staršovstva.
Poté co se Pán tak mocně projevil v Mukdenu, mi jeden misionář řekl: „Bůh nám tam jistě 
požehnal, obávám se však, že v Newchangu nic nezmůže. Církev je tam tak mrtvá, že by měla být 
sprovozena ze světa!“ Na to jsem odvětil: „Znáte Boží moc. Jen se modlete a v Newchangu se 
projeví milost.“ Na konci shromáždění v Liaoyangu jsem slyšel stejný příběh. „Chválíme Boha za 
to, co pro nás udělal,“ řekli misionáři. „Od Newchangu však skutečně nemá cenu si cokoli slibovat. 
Probuzení je jim skutečně na hony vzdáleno.“ Znovu jsem odvětil: „Vždyť jste viděli Boží moc. 
Proč se za to nemodlíte?“ V Kwangningu a Chinchow a Shinminfu to bylo stejné. Newchang byl 
příliš mrtvý. Bylo to beznadějné.
Pan Hunter z Kwangningu jel do Newchwangu napřed, aby vedl řadu speciálních modlitebních 
shromáždění. Když jsme se krátce po mém příjezdu sešli u večeře, viděl jsem, že překypuje 
novinkami. „Děly se tu divné věci,“ zvolal a tvář mu svítila radostí. „Hned v den modlitebního 
shromáždění se mocně podvolila jedna žena, jež v roce 1900 zapřela Pána, aby si zachránila život. 
Modlila se, aby dostala druhou možnost položit svůj život pro svého Mistra. Také jeden křesťanský 
dodavatel v slzách vyznal, že ošidil jeden koncern o 200 dolarů a přísahal, že ještě ten den peníze 
vrátí.“
Shromáždění začalo druhý den ráno. Přišel jsem na kazatelnu a jako obvykle jsem se na chvíli 
sklonil k modlitbě. Když jsem vzhlédl, připadalo mi, že všichni muži, ženy i děti se zmítají mukách 
soudu. Slzy proudily a byly vyznávány všechny možné hříchy. Jak to vysvětlit? Kdo to způsobil? 
Tohle byla církev, o které se mluvilo jako o mrtvé a beznadějné. A přece, aniž by bylo řečeno jediné
slovo nebo byla zazpívána píseň nebo pronesena modlitba, stala se tahle pozoruhodná věc. Jak jinak
to vysvětlit, než že Duch Boží vyslyšel v Mukdenu a Liaoyangu a všude jinde modlitby svých 
probuzených dětí, jež viděly, co dokáže, a ve světle toho vidění prosily za sesterskou církev v nouzi.

Kapitola V
POKÁNÍ A VYZNÁVÁNÍ HŘÍCHŮ V SHANSI

Shansi bylo známo jako „čínská provincie mučedníků“. V roce 1900 ji spravoval nechvalně známý 
guvernér Yu Hsien. Svým pronásledováním křesťanské církve tento muž předčil všechny čínské 
představitele. V jeho provincii bylo vedle mnoha domácích křesťanů popraveno více než sto 
misionářů.
Před několika lety jsem v Honanu hovořil s vynikajícím čínským vzdělancem z Šahansi. Byl velice 
blízko království. „Jsem přesvědčen,“ řekl a v očích měl slzy, „že pro nás hříšníky není jiná cesta ke
spáse než skrze Spasitele Ježíše Krista.“ Řekl mi, že následkem hrozného masakru, jenž se odehrál 
v guvernérově yamenu v Taiyuanfu v roce 1900, byl přiveden k tomu, aby se podíval do Písma. 
Řekl, že byl náhodou přítomen na dvoře, když přivezli asi šedesát misionářů a shromáždili je, aby 
čekali na popravu. Silně na něj zapůsobila jejich úžasná nebojácnost. Žádná panika, žádné prosby o 
smilování. Římští katolíci a protestanti – čekali na smrt s dokonalým klidem.
Řekl dále, že těsně před vypuknutím krveprolití asi třináctiletá zlatovlasá dívenka předstoupila před 
guvernéra. „Proč nás hodláte zabít?“ zeptala se hlasem, který dolehl až do nejodlehlejších koutů 
dvora. „Nepřišli snad naši lékaři z dalekých zemí, aby darovali život vašim lidem? Bylo vyléčeno 
mnoho beznadějně nemocných. Některým slepým byl vrácen zrak a do tisíců vašich domovů bylo 
přineseno zdraví a štěstí tím, co naši lékaři vykonali. Chcete nás zabít pro toto dobro, jež bylo 
vykonáno?“ Guvernérova hlava byla skloněná. Neměl co říci. Opravdu se nedalo nic říci. Dívka 
pokračovala: „Guvernére, vy často hovoříte o synovské úctě. Vy sám jste prohlašoval, že mezi 
stovkami ctností synovská úcta je ta nejvyšší. Jenže v téhle provincii máte stovky mladých mužů 
závislých na opiu a hazardních hráčů. Mohou projevovat synovskou úctu? Mohou milovat svoje 
rodiče a plnit jejich vůli? Naši misionáři přišli z cizích zemí a dali jim sílu žít správně a milovat a 
poslouchat svoje rodiče. Máme snad být zabiti pro tohle dobro, jež bylo vykonáno?“



Guvernér se přitom kroutil. Každé slovo jako by se mu zarývalo do živého masa. Tahle statečná řeč 
nebyla jen obrana, byl to rozsudek. Tato dívka vyhlásila soud a guvernér byl na lavici 
obžalovaných. Drama však trvalo jen chvilku. Voják, který stál poblíž, popadl dívku za vlasy a 
jediným máchnutím meče jí usekl hlavu. To byl signál, jenž odstartoval masakr.
„To odpoledne bylo před mýma očima zabito padesát devět mužů, žen a dětí,“ pokračoval učenec. 
„I v okamžicích smrti jako by si všechny tváře podržely pokojný úsměv. Viděl jsem jednu paní, jak 
vesele hovoří s chlapečkem držícím se její ruky. Pak přišla na řadu a její tělo padlo na zem yamenu. 
Hošík, bez sebemenší známky pláče v tváři, stál zpříma a dál se pevně držel matčina pásku. Další 
rána, a rozbité tělíčko leží vedle matky. Jaký tedy div, že taková úžasná statečnost mne přivedla 
zkoumat vaše Písmo a přivedla mne k víře, že Bible je v pravdě Boží slovo?“
Ve světle někdejších událostí je tedy asi pochopitelné, že jsem cítil takřka posvátnou úctu, když 
jsem na podzim roku 1908 přijel do Taiyuanu, abych vedl sérii zvláštních shromáždění. Kvůli krvi 
mučedníků prolité zde před osmi lety to pro mne byla posvátná půda. Bylo úchvatné, jak mocně 
Duch Boží působil v taiyuanské církvi během těchto dní. Jeho přítomnost se projevovala tak zjevně,
že bylo celkem obvyklé zaslechnout lidi ve městě, jak si povídají, že přišel „nový Ježíš“. Měli proto
ten důvod, že mnoho let lidé prohlašující se za křesťany podváděli své sousedy a měli s nimi spory. 
Někteří dokonce zašli tak daleko, že zlořečili svým rodičům a bili své ženy. Vypadalo to, jako by 
ten předešlý Ježíš byl příliš starý a ztratil mnoho své moci, aby je udržel v pořádku. Avšak tento 
„nový Ježíš“ podle všeho dělal úžasné věci. Působil to, že všichni staří odpadlíci předstupovali před
celou církev a vyznávali své hříchy, a pak hned šli za svými pohanskými sousedy a vraceli, co byli 
dlužni a prosili o odpuštění všechny, kterým ublížili. Největším překvapením však bylo, že se 
dokonce neváhali ponížit před svými manželkami a žádali je o prominutí toho, jak špatně s nimi 
zacházeli. Tímto způsobem probuzení pomohlo přesvědčit velké množství lidí mimo církev, že Živý
Bůh přišel ke svému lidu.
Můj program v Shansi byl tak zorganizován, že jsem měl v Hsichow jen jeden den. Nezdálo se 
pravděpodobné, že by výsledkem tak krátké doby mohl být nějaký posun, který by stál za řeč. 
Varovali mě také, že v církvi v Hsichow je několik vážných překážek. Manželkou jednoho předního
učitele misijní školy byla podle všeho žena známá nezvladatelným hněvem. Nějakou dobu před 
mým příjezdem v jednom ze svých hrozných výbuchů vzteku oslepla. Svými ustavičnými spory 
působila potíže nalevo napravo. Misionáři ovšem věděli, že když jí něco řeknou, bude po čínském 
způsobu chodit sem a tam ulicí a vykřikovat o nich všechny možné zlé věci. Proto se rozhodli 
nechat ji být.
Nejvážnější obtíže, jimž museli misionáři čelit, vyvstávaly ve spojitosti s jednáním jistého pana 
Kuo, který byl po léta jedním z nejvlivnějších členů církve. Během boxerského povstání v roce 
1900 projevil neobvyklou statečnost a vykonal velmi mnoho pro upokojení a posílení bratrů 
křesťanů během měsíců nejhoršího pronásledování. Poté co spojenci obsadili Peking a císařovna 
vdova utekla na západ do Sianfu a úředníci se všude začali bát a snažit se odčinit zlo, jež se sneslo 
na hlavy nešťastných křesťanů, byl tento pan Kuo často zván do rezidence místního mandarína na 
poradu. Pan Kuo a mandarín se dosti spřátelili a pan Kuo byl někdy pozván, aby zůstal na jídlo a 
byl nucen pít. Pak se začalo stávat, že se z yamenu vracel hrozně opilý, sotva schopný dopotácet se 
domů. Jednou po opileckém návratu z takového večírku skoro zabil svou ženu. Misionáři nakonec 
začali mít pocit, že je jejich povinností promluvit panu Kuovi do duše a vyčíst mu, že nejde 
správnou cestou. Rozlítil se a opustil církev a polovina členů odešla s ním.
Po mém příjezdu do Hsichow jsem panu Kuovi poslal vzkaz, že jsem slyšel o jeho hrdinství za 
boxerského povstání a že velmi stojím o setkání s ním, a také že doufám v jeho přítomnost na 
bohoslužbě následující den, protože to bude pravděpodobně jediná příležitost, jak ho poznat. Druhý 
den ráno mi ho na bohoslužbě ukázali. Odpoledne přišel zas. To odpoledne jsem kázal na „Odvalte 
kámen“, což byl text, který mě napadl při cestě do Hsichow. Asi do poloviny mého kázání pan Kuo 
vypadal vcelku spokojeně. Pak jako by se ho něco dotklo, po tvářích mu začaly kanout slzy a hlava 
mu poklesla.
Po kázání jsem otevřel prostor modlitbě. Několik lidí zareagovalo, jejich modlitby však byly ty 
nejnudnější  a nejneživotnější, jaké jsem kdy slyšel. Ten den bylo výjimečné vedro a z většiny z nás 



se proudem lil pot. Mezi posluchači bylo neobvykle mnoho miminek – vypadalo to, že všechna 
pláčou nejsilnějším možným způsobem. Na sousedním dvorku vyl pes, jako by ho trhali na kusy. 
Člověk se nemohl zbavit pocitu, že toho je příliš na to, aby v něčem takovém mohl působit Duch 
svatý. A přece jsem se po celou dobu spolu s ostatními misionáři v duchu modlil, aby se to 
odpoledne Jeho moc nějak projevila.
Pan Kuo se právě začal modlit. Všechna miminka jako by rázem usnula. Pes buďto utekl, nebo ho 
zbavili trápení. Nějak jsme také zapomněli na horko. Když pak zkroušeně pokračoval vyznáním 
svého hříchu, ve shromáždění bylo ticho jako v hrobě. Když skončil, všude se ozývaly potlačované 
vzlyky. Po chvíli se v zadní části budovy začala modlit nějaká žena. Její bledá tvář zmáčená slzami 
vyjadřovala, že hlubina jejího srdce byla zasažena. Zkroušeně se přiznala ke svému hříšnému hněvu
a k tomu, jak Bohu bránila v působení. Byla to učitelova žena.
Po bohoslužbě jsme šli s panem Kuo ulicí. „Víte,“ řekl mi, „já prostě nechápu, co se to se mnou 
odpoledne stalo. Znenadání jako by mne uvnitř něco hrozně pálilo. Měl jsem pocit, že vzplanu, 
když hned nevyznám své hříchy a nesmířím se s Bohem.“ . . . „Není mé slovo jako oheň, je výrok 
Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?“ (Jer. 23, 29).
Když jsem přijel do Chuwuhsienu, ukázalo se, že se sjeli misionáři a čínští vůdcové ze tří různých 
provincií. Vedoucí misionářka v Chuwu slečna Stelmanová mi řekla: „Modlili jsme se zde za 
probuzení bezvýsledně. Jestli nám Bůh nesešle probuzení tentokrát, nevím, jak bychom mohli 
pokračovat v modlitbě. Vyčerpali jsme všechna modlitební zaslíbení v Jeho Knize.“ Z nezbytných 
důvodů jsem tam měl pouze čtyři dny. Všichni jsme však předložili věc Pánu a prosili, aby působil 
rychle.
Mé zahajovací kázání bylo na téma „Co Pán udělal pro svůj lid v Chinchow v Mandžusku. 
Nemluvil jsem dlouho, když po mnoha tvářích začaly stékat slzy a hlavy se skláněly v usvědčení. 
Během času otevřeného pro modlitbu, jenž následoval po mém kázání, se podvolili všichni, kdo se 
modlili. Tak se věci daly do pohybu a pokračovalo to od shromáždění ke shromáždění po celé čtyři 
dny. Byly vyznávány a odstraňovány všechny možné hříchy. Na jedno shromáždění přišel okresní 
soudce oblečený v civilních šatech a poslouchal, jak se lidé přiznávají k vraždě, krádeži a 
všemožným jiným zločinům. Jeho úžas neznal hranic, protože jak řekl později, musel by ty lidi 
téměř ubít k smrti, aby se mu s něčím takovým přiznali.
Někdy, ačkoli shromáždění trvala třeba tři hodiny i déle, lidé hned šli zpátky do svých pokojů, 
zavřeli se a pokračovali v modlitbě. Když jste šli pozdě večer areálem, nacházeli jste tu i onde 
skupiny pohroužené v modlitbě. Dlouho před rozbřeskem to bylo stejné. V upřímnosti a naléhavosti
svých modliteb mi lidé v Chuwu připomínali Korejce, které jsme poslouchal v Pingyangu. Jednou 
na shromáždění přivedli bývalého člena staršovstva, který krátce předtím opustil církev. Když 
čínské úřady platily odškodné křesťanům za ztráty, jež utrpěli rukou boxerů, tento člověk prohlásil, 
že byl oloupen o majetek v hodnotě pěti tisíc tealů. Jeden diákon, který ho dobře znal, říkal, že 
celkově nepřišel o víc než o sto tealů. Soud mu přiznal kompenzaci tisíc pět set tealů. Od té doby to 
s ním šlo s kopce. Když jsem přijel do Chuwu, byl závislý na opiu a jeho žena také.
Na shromáždění, které bývalý člen staršovstva navštívil, se jeden křesťan po druhém v slzách 
modlil za jeho návrat. Byly to ty nejdojemnější modlitby, jaké jsem kdy slyšel. Neviděl jsem, že by 
se ten člověk dal přesvědčit. Najednou však vyskočil, pronesl pár odporných kleteb a v hněvu 
opustil kostel. Nikdy víc jsem o něm neslyšel.
Když jsem z Chuwu odjel, ředitel chlapecké školy, velmi silně zasažený během těchto dní, začal 
každý den vstávat dlouho před rozbřeskem, aby se modlil, a za svítání přiměl chlapce, aby se k 
němu přidali. Tak to trvalo asi dvacet dní, až na ně byl konečně vylit Duch svatý. Spory se urovnaly.
Ukradené věci byly navráceny majitelům. Jeden chlapec krutě zbil sousedova psa, a nemohl jinak 
než jít za sousedem a přiznat svou chybu. Další ukradl sousedovi kuře. A tak mu nezbývalo než jít 
za sousedem a uhradit mu je.
V čase mého pobytu v Chuwu dívčí škola ještě neotevřela po letních prázdninách. Učitelé se však 
shromáždění zúčastnili a některými setkání silně otřásla. Když se dívky přijely z prázdnin, učitelé 
jim při ranním modlitebním shromáždění pověděli, jak Bůh konal. Dívky žádaly, aby se mohly den 
postit a modlit, aby i ony mohly obdržet požehnání. Učitelé věc předložili slečně Stalmanové, a ta 



řekla: „Vyčkejme den či dva a my se za to budeme modlit.“ Následující ráno, když se dívky 
shromáždily k modlitbě, na ně sestoupil Duch svatý, a ony pak nevstaly z kolenou až do pozdního 
odpoledne.
V Hungtungshienu po mnoho let působil věrně a se skvělými výsledky pastor Hsi. Po smrti pastora 
Hsi byl na jeho místo ustanoven jeden člen staršovstva jménem Hsu. Nový pastor byl člověk 
pokrokových názorů. Snažil se svou církev proslavit po celé provincii. Mezi jejími členy neměli být
žádní chudí. Rolníkům říkal: „Pán vám dal skvělou půdu. Navrhuji vám, abyste přestali pěstovat 
pšenici. Nejsou za ni skoro žádné peníze. Pěstujte místo ní opium. Vy jako křesťané samozřejmě 
nebudete opium kouřit. Ale když je poptávka, proč jí nevyhovět. A navíc, když budete pěstovat 
opium, budete mít všichni víc peněz na rozkvět naší církve.
Co člověk zaseje, to také sklidí. Lidé uposlechli pastorovu radu a za pár let se dostavil ten 
nevyhnutelný důsledek, že z některých se stali opioví narkomani. Tím vše neskončilo. Podle 
pokynů pastora Hsu církev ve městě také zřídila velký finanční ústav. Po nějakou dobu prosperoval.
Pak vůdcové začali být chamtiví a vytiskli falešné peníze. Banka zkrachovala a pověst církve či její 
zbytky vzaly za své s ní. Tento skandál byl pro trpělivost misionářů poslední kapkou. Pastor Hsu 
byl propuštěn a závislí na opiu vyloučeni z církve.
Během mých několika dní v Hungtungu se projevil Spalující Duch. Skryté hříchy byly neustále 
odkrývány. Jednou, když se lidé modlili a kostel jako by naplnila hluboká duchovní atmosféra, 
jeden misionář sedící vedle mě zašeptal, že bývalý pastor právě vstoupil. Od okamžiku, kdy ten 
muž vkročil do budovy, jako by veškerý pocit Boží přítomnosti zmizel. Sám ďábel přišel, aby 
převzal vládu nad shromážděním. Trvalo to skoro půl hodiny. Pak šel ven a muži i ženy všude 
kolem se okamžitě začali podvolovat pod tíhou usvědčení z hříchu a vědomí Boží blízkosti se 
vrátilo.
Uvádím to jako šokující příklad zabraňující síly v nekajícném vůdci. Krátce na to bývalý pastor 
přizval na pohřeb svého otce buddhistické a taoistické kněze a po celé provincii hlásal, že ho 
misionáři oklamali a v křesťanství že nic není.

Kapitola VI
VYLITÍ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ NA CHANGTEHFU

Uvědomuji si, že po návštěvě Koreje v roce 1907 jsem se vrátil do své domovské stanice se zvláštně
intenzívním pocitem očekávání. Když jsem v neděli ráno vyprávěl o probuzení, čínští vůdcové 
shromáždění po bohoslužbě kolem mne trvali na tom, že jim okamžitě musím poskytnout týden 
zvláštních shromáždění. Věc byla tlumočena také ostatním misionářům ve stanici. Ano, můžeme 
mít shromáždění, když chceme. Do běžného provozu je však třeba zasahovat co možná nejméně. 
Školy samozřejmě neměly být zavřené, aby žáci mohli navštěvovat setkání. Vřelá podpora, jíž mne 
zahrnuli čínští vůdcové, nicméně jen posílila netečnost jiných stran. Na úžasné dny, které jsem s 
nimi prožil, často vzpomínám.

Shromáždění skončila v sobotu. Následující den jsem hovořil k celému sboru při obvyklé nedělní 
bohoslužbě. Od samého začátku jsem měl pocit, že mluvím do kamenné zdi. Asi v polovině svého 
kázání jsem řekl: „Duchu Božímu něco brání. Nemá smysl, abych dál mluvil. Mohl by se někdo z 
bratří pomodlit?“ Zaznělo několik modliteb, avšak byly to běžné modlitby, očividně bez 
duchovního cíle. „Přestaňte!“ zvolal jsem. „Mezi přítomnými je jasně někdo, kdo brání Bohu.“ 
Pronesl jsem požehnání a shromáždění se rozešlo.
Během následujících měsíců nastala v postoji mých bratří misionářů viditelná změna. Zajisté již 
nebylo možné zavírat oči před faktem, že duchovní stav stanice hluboko klesl. Zvláště chlapecká 
škola vzbuzovala nemalé obavy. Bylo téměř nemožné udržet tam sebemenší zdání disciplíny. 
Někteří starší studenti utekli. Další tajně plánovali následovat jejich příklad. Nakonec misionáři 
došli k závěru, že pokud se nestane něco, co by změnilo rozpoložení žáků, školu by bylo lepší 



zavřít. Na jaře 1908 jsem byl pozván, abych vedl desetidenní sérii shromáždění a byla mi přislíbena 
plná podpora.
V Mandžusku i jinde mi někdy kladli otázku: „Věříte, že se dočkáte stejných projevů moci Ducha v 
Honanu, kde znají vaše chyby a slabosti, jako v jiných místech, kde jste poměrně neznámý?“ Byla 
to těžká otázka. Jak se čas shromáždění v Changtehu blížil, začínalo mi být hodně úzko. Časně ráno
v den prvního shromáždění jsem neklidně chodil sem a tam po pokoji a myšlenky mi v hlavě vířily. 
Často jsem slyšel, že lidé vzali Bibli, namátkou ji otevřeli a našli text zdánlivě napsaný do jejich 
momentální nouze: tohle jsem však nikdy neměl ve zvyku. To ráno jsem však cítil, možná jako 
nikdy předtím, potřebu Božího světla, jež by posílilo moji kolísající víru.
Když jsem sáhl po Bibli, bylo to, jako by se sama otevřela. Moje oči upoutala slova: „Od východu 
slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody“ (Mat 1, 11). To byla jasně uspokojivá 
odpověď a má víra se vzchopila. Přesto po chvíli začala vyvstávat pochybnost. Jako by mi nějaký 
hlas říkal, že není pochyb, že text se týká i Honanu. Nebylo ale trochu troufalé vztahovat jej i na 
mou vlastní stanici Changteh? Znovu jsem sáhl po Bibli. Dost zvláštně se otevřela na stejném místě.
Tentokrát můj zrak zachytil slova následující hned za těmi, která jsem již zmínil. „Na každém 
místě…!“ To znamená tuto stanici, řekl jsem si. Nějak jsem věděl, že tentokrát Bůh zatřese 
Changtehem.
V přípravách, jež vykonali pro shromáždění, si misionáři vedli nanejvýš chvályhodně. Pokud jde o 
čínské vůdce, jejich podpora byla ještě nadšenější než předtím. Měli pocit, že kostel je se svou 
kapacitou pro pouhých šest set osob příliš malý, a tak ze své vlastní iniciativy vztyčili v přilehlém 
dvoře velký přístřešek z rohoží.
Křesťané přicházeli na bohoslužby ze všech části regionu. Školy byly zavřené a dokonce i 
nemocnice učinily opatření, jež umožňovala mnoha členům personálu navštívit shromáždění. Přijeli
hostující misionáři a čínští vůdcové, někteří z velké dálky.
Od samého začátku se zdálo, jako by si Bůh vybral Changteh pro zvláštní vylití Božího požehnání. 
Ráno druhého dne se mnoho lidí obrátilo a vyznalo své hříchy. Mezi nimi i pan Fan, známý 
vzdělanec a učitel v dívčí škole. Ten večer na modlitebním shromáždění misionářů dvě misionářky, 
jež spolu již dlouho nemluvily, poprosily jedna druhou o odpuštění a urovnaly svůj spor. Na tomtéž 
shromáždění ředitelka dívčí školy vyznala hříchy, o nichž si myslela, že brání Božímu působení. 
Když jsme cestou na večerní bohoslužbu šli kolem dívčí školy, dolehl k nám zvuk, jako by se 
všechny dívky modlily a vyznávaly hříchy.
Celý třetí a čtvrtý den se prohluboval pocit Boží přítomnosti. Pan Hu, jeden z vůdčích hlasatelů 
evangelia, byl požádán, aby vedl hlavní modlitební shromáždění večer čtvrtého dne. Když vstal, 
aby shromáždění zahájil, řekl: „Dříve než se pokusím vést toto shromáždění, musím vyznat své 
vlastní hříchy. Když se k nám donesly zvěsti o mandžuském probuzení, řekl jsem ostatním 
evangelistům: „Toto není dílo Ducha svatého. To jen pan Goforth jakousi uhrančivou mocí 
manipuluje posluchače. Ubezpečuji vás, že až přijde do Changteh, narazí na Hu Feng Hua, který 
rozlišuje a má svůj vlastní rozum. Hypnotismus na něj nezabere.“
„Druhý den ráno,“ pokračoval, „když jsem viděl učitele Fana, vzdělaného muže z mé vesnice, jak 
se válí v prachu, vzlyká jako děcko a vyznává své hříchy, byl jsem velice znechucen. Ujišťoval jsem
se, že to nemůže být Duch Boží. Bylo to jen podlézání cizinci. Postupem dne jsem měl k tomu, co 
se dělo, stále větší despekt. Co to je za lidi, myslel jsem si, že dávají volný průchod něčemu 
takovému!
Třetí den, když dění nabralo na intenzitě a lidé jako by byli uchvacování proti své vůli, mi začalo 
být trochu úzko. Postupně se mi v mysli začínala formulovat myšlenka: ,Co když se pletu? Co když
se ukáže, že se skutečně stavím na odpor Bohu?' Včera v noci jsem nezamhouřil oka a ráno jsem 
byl jako šílený. Místo abych šel na shromáždění, zamířil jsem ven do polí, nevěda, kam jdu. Muka v
mé hlavě začala být ještě trýznivější. Vrátil jsem se a vstoupil do místnosti evangelistů. Byl tam 
evangelista Cheng. ,Co to se mnou je?' zeptal jsem se.,Blázním?',Nevěřím, že blázníte,' odvětil.
,Prostě si klekněte a brzy přijdete na to, co vám chybí.' Zatímco se modlil, moje srdce se obrátilo a 
já plakal jako děcko. Uvědomil jsem si, že jsem vzdoroval Svatému duchu Božímu.“



Zbožně jsem doufal, že po takové zpovědi budou následovat velké věci. K mému velkému zklamání
povstal k modlitbě jeden bezvýznamný člen církve, jehož život rozhodně nebyl čestný. Brzy však 
začalo být zřejmé, že Bůh si vybral tuto skromnou nádobu, aby ten večer konal své dílo. Odpoledne,
ačkoli jsem tomu v tu chvíli nevěřil, ten člověk prožil hrozný otřes a pronesl velmi zkroušené 
vyznání. Teď vzlykal. Vypadalo to, jako by dostal vizi Spasitele: „Pane!“ volal. „Stojíš venku přede 
dveřmi a trpělivě klepeš! Tak to nemá být. Chrám patří tobě. Dal jsi svůj život, abys je vykoupil. 
Jestliže jsi venku, pak uvnitř musí být někdo, komu dávají přednost před tebou.“ Tímhle tónem 
pokračoval několik minut. A jak se modlil, další a další v posluchačstvu se podvolili v agonii 
usvědčení. Nikdy jsem neslyšel modlitbu, jež se zdála ryzeji inspirovaná.
Náhle, k mému velkému rozčarování, přestal a posadil se. S určitostí jsem cítil, že nedokončil svou 
práci. Uběhlo deset minut a ten muž vstal znovu. Byla to stejná vize,  tentokrát však jako by celá 
jeho bytost byla v tranzu. „Pane!“ volal. „Ty pořád čekáš? Ty, který jsi Pánem všeho! Jedno jediné 
tvé slovo by nás hříšníky smetlo z povrchu zemského. Jak je možné, že ti stále klademe odpor a 
zabraňujeme ti vejít do tvého chrámu?“ Na ta slova se všechno posluchačstvo podvolilo a roztálo 
jako vosk.
Abych ukázal, jak opatrně musí i člověk těšící se největší přízni našlapovat v přítomnosti Pána, 
zmíním událost, k níž došlo následující večer. Krátce poté, co bylo shromáždění vyzváno k 
modlitbě, jsem uslyšel zvláštní sténavý zvuk. Vzhlédl jsem a uviděl toho člověka, jehož si Pán tak 
úžasně použil předešlý večer, jak hrozně úpí a dělá všelijaké rytmické pohyby. Pozoroval jsem ho, a
on sebou najednou hodil na zem. Bylo jasné, že se ho zmocnil ďábel. S vědomím toho, jak mocně 
jeho modlitba zapůsobila předchozí večer, se zřejmě rozhodl předvést tentokrát něco skutečně 
mimořádného. I když jsem velice nerad zasahoval, bál jsem se, že když ho nechám, bude mít za 
chvíli imitátory. Šel jsem k němu, z ostra jsem ho plácl do boku a řekl: „Vstaň a modli se slušně.“ 
Hned přestal a zahanbeně se odplížil na své místo.

Pátý den se tolik lidí modlilo a vyznávalo hříchy, že jsem skoro neměl čas na kázání. Jedna z 
nejúžasnějších zpovědí toho dne přišla od ředitele chlapecké školy. Byl to člověk, kterého jsme 
pokládali takřka za dokonalého. A přece nyní před velkým publikem včetně svých vlastních žáků 
vyslovil jednu z nejpokornějších a nejdrásavějších zpovědí, jaké jsem kdy slyšel. Přes soumrakem 
jeho školu zachvátil oheň probuzení.
Jak shromáždění pokračovala, mnozí, jimž bylo požehnáno, pospíchali do svých vesnic a 
přemlouvali příbuzné a přátele, aby s nimi šli hned do Changteh, neboť „přišel Duch Boží“. Jiní, 
kteří nechtěli odejít, si najímali posly, aby šli do jejich domovů a přivedli jejich rodiny. Sedmý den 
začalo být hnutí tak mocné, že dopoledne ani odpoledne jsem neměl šanci kázat. Faktem je, že až 
do konce bylo tolik lidí v tísni, kteří se vyznávali, že obvykle se nedalo vyhradit na shromáždění 
méně než tři hodiny.
Sedmý večer vystoupil na pódium Dr. L. a požádal o možnost říci několik slov. V projevu ke sboru 
pravil: „Od počátku tohoto hnutí, jež bylo spojeno s panem Goforthem, jsem odmítal věřit, že 
pochází z Ducha svatého nebo je jím vedeno. Můj závěr byl, že je výsledkem hypnotického 
působení, jež pan Goforth dokáže uplatnit na své posluchače. Avšak to, co jsem tu viděl v 
posledních dnech, mne přesvědčilo, i proti mé vůli, že jsem se mýlil. Připisoval jsem člověku něco, 
co může způsobit jedině Bůh. Chci teď říci, že celým svým srdcem věřím, že toto hnutí je vpravdě 
dílo Ducha Božího.“ Pak se obrátil ke mně a přede všemi mne požádal o odpuštění. Poté znovu 
promluvil k posluchačům: „Také vás chci poprosit o odpuštění. Ublížil jsem vám tím, jak jsem si 
představoval, že můžete být pohnutí, tak jak jste v těchto dnech byli, jinou mocí než mocí Boží.“
Zvěst o tom, co se děje v Changteh, se roznesla po celé zemi, a neustále přicházely nové skupiny 
křesťanů ze všech koutů oblasti. Mnozí nově příchozí byli usvědčeni, sotva vstoupili do areálu. 
Lidé se někdy modlili ve svých pokojích celé hodiny před začátkem shromáždění. Pak, když nastal 
čas, šli a přednesli svou zpověď.
A zase, osmý den, jsem viděl, že není možné, abych kázal. Ráno dokonce i školáci vstávali v 
lavicích a v slzách vyznávali všechny možné hříchy. To bylo příliš na Dr. M. Na závěr shromáždění 
prohlásil: „Po tom, co jsem dnes ráno slyšel, se těchto shromáždění nemohu účastnit. Nemohlo to 



být nic jiného, než že do těch chlapců vstoupil ďábel. Jak by mohli vědět něco o všech těch věcech, 
k nimž se tu přiznávali? Slyšeli zpovědi dospělých a pak prostě papouškovali.“ Řekl jsem: „Dejte 
pozor, doktore, abyste se ve svých soudech neunáhlil. Koneckonců, jak máme změřit hloubku 
školákova srdce?“
Dr. M. byl ustanoven, aby řídil odpolední shromáždění. Zaujal ten post až po dlouhém přemlouvání.
Odpoledne další a další z jeho i z ostatních evangelistů hovořilo, jak bolestně je zasáhly zpovědi 
školáků. „Nu, to bylo pro mne velké zjevení,“ řekl Dr. M. po shromáždění. „Už nikdy nebudu 
popírat to, o čem vím, že je působení Božího Ducha.“
Podle původního plánu shromáždění měla trvat osm dní. Osmý den se ale všichni shodli, že bychom
měli několik dalších dní pokračovat. Během těchto posledních dní mnoho těch, kdo až do té chvíle 
vzdorovali, cítili, že půda je zde pro ně příliš horká a pokusili se utéci. Zjistili však, jak těžké je 
utéci před hledajícím Bohem. Někteří urazili jen část cesty k domovu, když tlak začal být natolik 
nesnesitelný, že se otočili a vrátili. Jiní dojeli až domů, ale když nenašli klid, vrátili se do Changteh.
Jeden bohatý muž, jemuž se myšlenka veřejné zpovědi obzvlášť hnusila, ujel několik mil z města, 
když si uvědomil, že jet dál je marné. Vrátil se, postavil se vzadu ve stanu a se slzami kanoucími po 
tvářích na mne zavolal: „Pastore, mám čekat, až všichni ti lidé přede mnou budou hotovi?“ 
Odpověděl jsem, že protože přišli dřív, je jedině správné, abychom je dřív vyslechli. „Ale pastore,“ 
řekl, „já nemohu čekat. Pokud nebudu moci teď hned říci svoje hříchy, roztrhne mě to.“ Na to jsem 
pravil: „Pokud je to takhle, myslím, že bude lepší, když vás vyslechneme a ostatní budou muset být 
trpěliví.“ Následovala zpověď – jako proud z protrhnuvší se hráze, jež se snažila jej zadržet.
 Během shromáždění sbor často zachvátily velké vlny modlitby. Někdo plakal: „Modlete se za mou 
misijní stanici. Jsme tam tak chladní a mrtví.“ Jiný vyprávěl, že jeho otec a matka jsou neobrácení a
prosil lidi, aby se k němu připojili v modlitbě za ně. Ihned se ozývalo mnoho hlasů z celého 
posluchačstva. Jako by se takovému naléhání nedalo odolat. Mnozí z našich nejvlivnějších čínských
vůdců byli proti těmto shromážděním a předem prohlašovali, že v žádném případě nehodlají přijít. 
Za tyto lidi byly pronášeny zvláštní modlitby. A jak si vzpomínám, jedny z nejzkroušenějších 
zpovědí z celého hnutí vzešly od nich.
Všechny možné spory byly urovnány a bezpočet křivd bylo napraveno. Ačkoli mnozí vyznávali 
těžké hříchy, břemena většiny se týkala zanedbané povinnosti. Otázka šabatu, desátku, svědectví 
druhým, správný příklad, zanedbávání Bible, zbožná modlitba za milované a přátele – takovéto věci
mnozí velmi zkroušeně vyznávali.
Bylo rovněž pozoruhodné, jak dokonce lidé zvenčí, kteří přišli do areálu pouze ze zvědavosti, byli 
často usvědčeni. Mnozí z nich jako by cítili nezvladatelný tlak, jenž je nutil vejít do stanu, vyznat 
hříchy a uznat Krista jako Spasitele. V nemocnici ležel jeden mladý muž, jemuž obě nohy uřízl 
vlak. Z pokoje na oddělení nebylo možné, aby zaslechl hlas. Přesto během jednoho shromáždění, 
když dění ve stanu vrcholilo, byl usvědčen z hříchu a obrátil se.
Jakákoli zpráva o dění v Changteh by byla neúplná, kdyby v ní chyběl příběh o tom, jak Bůh jednal 
s mým starým přítelem Wang Ee z Takwanchwangu, vesnice vzdálené asi dvacet pět mil 
jihovýchodně od naší stanice. Wang Ee byl jeden z našich nejsilnějších obrácených. Nebyl v našem 
domě častější a vítanější návštěvník než on. Po řadu let po jeho obrácení se Pánově věci dařilo v 
jeho vesnici velice dobře. Někteří pověstní hříšníci byli spaseni a v roce 1900 ve vesnici bylo 
devatenáct rodin vyznávajících Krista. V domácnosti Wang Ee z osmadvaceti členů se všichni až na
dva stali křesťany.
V roce 1900 propukly boxerské nepokoje. Čínští vůdcové nás ihned nabádali, abychom uprchli, 
dokud je čas. Přesvědčovali nás, že když zůstaneme, pravděpodobně budeme všichni, misionáři 
stejně jako čínští křesťané, zmasakrování. Pokud se nám na druhou stranu podaří dostat se do 
bezpečí, můžeme tam zůstat, dokud se bouře nepřežene, a pak se vrátit. Není zde prostor pro to, 
abych popsal všechny svízele, jimiž jsme prošli, než jsme konečně našli útočiště na pobřeží. 
Křesťané v Honanu a mezi nimi i naši přátele v Takwanchwsangu zažili velké pronásledování a 
přišli prakticky o všechno.
Po mém návratu do Changteh na jaře roku 1902 jsem okamžitě pospíchal do Takwanchwangu. To 
bylo shledání! Všichni jsme se sešli v domě Wang Ee, oni mi ukazovali svoje jizvy a já jim 



ukazoval svoje. Poté jsme si všichni klekli a chválili Boha za jeho milost. Byli bez prostředků a 
nejeden z té malé skupiny byl zabit. Cítil jsem s jistotou, že když Bůh provedl svůj lid bezpečně 
takovými zkouškami, určitě mám pro ně připravené velké věci.
Krátce po této návštěvě jsem započal evangelizaci severní části toho regionu a jižní část, v níž se 
nacházel Takwanchwang, převzal jiný misionář. A tak jsem mnoho let nemohl tu stanici opět 
navštívit. Wang Ee však často přijížděl na krátkou návštěvu. Když jsem se ptal, jak se daří dílu v 
Takwanchwangu, sklonil hlavu a odpověděl: „Obávám se, že nijak valně. Nedávejte ale, pastore, 
vinu mě. Boží čas ještě nenastal. Až nastane jeho čas, spasí lidi z mojí vesnice.“ Nějak jsem cítil, že 
překážka je v mém příteli, v čem však spočívá, jsem nedokázal určit.
Na podzim roku 1908 jsem Wang Ee napsal dopis s prosbou, aby mi prokázal zvláštní laskavost a 
přišel na shromáždění, jež se mělo konat v Changteh. Na zahajovacím setkání jsem však známou 
tvář svého přítele vyhlížel marně. Přišel však jeho syn. Řekl jsem tomu mladíkovi: „Poslal jsem 
speciálně pro tvého otce. Proč nepřišel?“ Syn odpověděl: „Otec mě poslal místo sebe. Říká, že je 
starý a brzy umře, a že chce, abych se naučil co nejvíc, abych ho po jeho smrti mohl nahradit v 
církvi.“ Třetí den se mladík zdál silně zasažen. „Jdi domů,“ řekl jsem mu, „a pověz otci, že prostě 
musí přijít, a když nepřijde, urazí svého nejlepšího přítele.“
Druhý den ráno se Wang Ee objevil. Jeho pozdrav byl chladný. „Proč jsi posílal mého syna domů?“ 
zeptal se hněvivě. „Měl by z těchto shromáždění mnohem víc, než bych měl já. Není žádný zvláštní 
důvod, abych přišel.  Nemám žádný hřích.“ Na to jsem řekl: „Wang Ee, chci tě jen požádat o jedno: 
abys tu několik dní zůstal a prostě uviděl, jestli ti Bůh nemá co říci.“
Šestý den ráno před snídaní ke mně přišel evangelista Ho a byl velice rozrušený. „Wang Ee je v 
hrozném stavu,“ řekl. Pozdě večer, když mluvil s některými z nás evangelistů, najednou padl na 
zem, jako by ho střelil. Pak už jen vzlykal a plakal nad svým hříchem. Poslal mě – mám vás 
poprosit, abyste zahájil shromáždění co možná  nejdříve a aby on mohl říci svou zpověď.“
Hned po snídani jsem pospíchal na dvůr. U dveří stanu jsem potkal Wang Ee. Po tvářích mu tekly 
slzy. Byl tak rozrušen, že skoro nedokázal vypravit slovo. Pouze sevřel mou paži. I to bylo na mne 
příliš a nemohl jsem zadržet slzy. Spolu jsme vešli do stanu. Wang Ee si klekl na pódium. Několik 
minut vzlykal a třásl se tak, že nemohl mluvit. Nakonec se sebral a plakal: „Řekl jsem pastoru 
Goforthovi, že lidé v Tagwanchwangu nebyli spaseni proto, že Boží čas ještě nepřišel. Lhal jsem 
mu. Bylo to proto, že ještě nenastal čas Wang Ee. Zhřešil jsem a zarmoutil jsem Ducha svatého. Po 
roce 1900, když mě místní úředník musel odškodnit za majetek zničený nebo ukradený boxery, 
jsem značně nadhodnotil svoje ztráty. Když jsem přišel o tři mezky, řek jsem, že jsem přišel o šest, a
dostal jsem šest. Kde mě oloupili o tři sta bušlů pšenice, tvrdil jsem, že mi ukradli šest set bušlů. 
Takhle jsem vydělal na neštěstí a uhasil Ducha svatého v srdci.“
Wang Ee zakončil prohlášením, že každý cent, který získal nepoctivě při odškodnění za škody 
napáchané boxery, použije na stavbu kostela v jeho rodné vsi. A svoje slovo dodržel.

Kapitola VII
PÁNOVA PŘÍTOMNOST A MOC V MISIJNÍCH STANICÍCH CHANGTEHFU

Po shromážděních v Changtehfu misionáři a čínští vůdcové vytvořili skupiny a cestovali po různých
odlehlých misijních stanicích. Navštívili mimo jiné určitou vesnici, kde nedávno přes sto křesťanů 
přešlo k římské církvi. Problém vznikl kvůli soudnímu procesu. Jeden nechvalně proslulý muž z 
vesnice náhle všechny překvapil tím, že vyznal Krista. Šest měsíců pak žil jako křesťan, ale 
nakonec se znovu obrátil k hříchu a byl zatčen pro loupež. Starší a diákoni církve k nám přišli a 
žádali, abychom zasáhli. Pro záchranu života toho člověka prý je potřeba jen to, abychom soudci 
řekli, že ten člověk je zapálený křesťan a určitě byl zatčen omylem. My jsme odmítli pro jeho 
záchranu křivě přísahat. A tak šli za římskokatolickým knězem. Řekl si svou cenu. Zachrání toho 
muže pod podmínkou, že všichni přestoupí k římské církvi. To slíbili. Kněz hned zašel za 
mandarínem a pár hodin na to byl muž volný. Prakticky celá církev přešla ke katolíkům a jen zbytek
zůstal věrný.



Během probuzení v Changtehfu byla tato stanice předmětem mnoha modliteb. Někdy stovky lidí 
současně úpěnlivě prosily Boha, aby ztracené ovce přivedl zpátky do stáda. Do vesnice byla vyslána
delegace, jež v podstatě přetáhla zpět hlavního člena staršovstva a hlavního diákona. Oba muži 
prožili hrozné usvědčení. Krátce poté Dr. M. v čele skupiny čínských vůdců odjel do vesnice vést 
čtyřdenní zvláštní shromáždění. Dr. M. mne pak ujistil, že nikdy neslyšel lidi tak zjevně se 
nacházející pod Duchem soudu. Více než sto jich veřejně vyznalo hříchy a celá církev se od 
římskokatolické církve vrátila zpátky.
Dr. M. a jeho skupina pokračovali do Changtsunu Projevil se tam neobvyklý zájem o shromáždění. 
Jeden den se shromáždilo až pět tisíc lidí, aby poslouchali. Bylo nutné na strategických bodech 
postavit pódia, aby se slovo dostalo ke všem. O několik let později, poté, co byla zorganizována 
církev v Changtsunu, mne pozvali, abych tam vedl sérií shromáždění k probuzení. Kostel byl 
shledán příliš malým a setkání se konala venku na velkém otevřeném dvoře nedaleko. Po několik 
dní zde nebyly absolutně žádné známky jakéhokoli duchovního pohybu. Vypadalo to, že je zde 
nějaká nevysvětlitelná překážka.
Třetího dne mi moje paní řekla: „Jde mi to na nervy. Už to tu nevydržím. Na prvním shromáždění 
jsem nebyla, ale soudě z několika drobností, jež někdo utrousil, jsi musel něčím ty lidi smrtelně 
urazit. Takové lidi jsem nikdy neviděla. Předneseš kázání a oznámíš, že je prostor otevřený 
modlitbě. Čekáš deset minut, a nic, každý mlčí jako zařezaný. Pak je necháš zazpívat chvalozpěv, 
načež zase otevřeš prostor modlitbě. Poté proneseš požehnání.  Tak to jde celé dny. To nevydržím.“
„Nevím, jak jsem je mohl urazit,“ odvětil jsem. „Pamatuji si jen, že jsem na prvním shromáždění 
řekl, že pokud umějí nazpaměť nějaké staré modlitby, byl bych rád, aby je do konce těchto setkání 
nechali stranou. Řekl jsem jim ale, že pokud je Duch Boží nutká, aby se zbavili některých věcí, o 
nichž mají důvod si myslet, že brání jeho působení tady, pak budeme jen rádi, když takovou 
modlitbu uslyšíme.“ Jak jsme hovořili, na stole přede mnou ležel můj zápisník. Právě jsem do něj 
psal poznámky. „Jen si to přečti,“ řekl jsem a podal knihu ženě. „Tohle je třetí den bez sebemenší 
známky duchovního probuzení mezi lidmi. Avšak tak jak je jisté, že je Bůh všemohoucí a jeho 
Slovo je jako kladivo, jež rozbije skálu na kousky, je také jisté, že jeho lid se před něj skloní do 
prachu.“ Moje paní mi vrátila zápisník a řekla: „Nepojedu domů. Počkám a uvidím, co Bůh bude 
dělat.“ V tu chvíli vešel čínský pastor. Byl velmi rozčilený tím, že zde nejsou žádné známky 
probuzení, a řekl nám, že vůdcům to tak leží na srdci, že to ráno začali zvláštní modlitební 
shromáždění.
Od té chvíle bylo naší jedinou obtíží to, jak shromáždění ukončit. Někdy, když už shromáždění 
trvalo tři nebo čtyři hodiny, jsem pronesl požehnání, načež se hned desítky lidí hnaly k pódiu a 
dožadovaly se, aby dostaly možnost vyznat hříchy. Každý den přicházeli ve větším počtu 
neobrácení a mnozí byli usvědčeni. Jeden křesťan mi řekl: „Před těmito setkáními se v mé vesnici 
nikdo nijak zvlášť nezajímal o evangelium. Ale dnes, když jsem přišel domů na oběd, se kolem mě 
shromáždilo asi devadesát vesničanů a žádali mě, abych jim pověděl ,o tom Ježíši a jeho spáse'. 
Mezi nově obrácenými byly i dvě známé čarodějnice. Přiměly pastora Hsi a starší, aby s nimi šli k 
nim domů a sloužili bohoslužbu. Celé jejich rodiny se obrátily k Pánu.“
Také mezi křesťanskými vůdci bylo obrácení a usvědčení ohromující. Pastor, členové staršovstva a 
diákoni snažně prosili Boha, aby jim odpustil chlad a laxnost jejich křesťanské bohoslužby. Mnozí 
se upřímně modlili za hlubší prožitek ducha bratrské lásky. Jiní zahanbeně vyznávali, jak nečetli 
Bibli, nemodlili se a nijak se nesnažili o spásu lidí kolem.
Někdy, když se lidé ptají: „A co trvalé výsledky?“, vyprávím jim o Kuo Lao Tsui. Kuo žil v malé 
vesnici asi pět mil od Changtsunu. Býval jedním z nejbohatších mužů v okrese, avšak stal se 
závislým na opiu a během krátké doby promarnil takřka všechno. Byl v takovém stavu, že i tíha 
přikrývky pro něj byla trýznivá. Nemohl spát, pokud nebyl zcela nadopován opiem. Jeho žena 
nakonec zemřela na zlomené srdce a zanechala po sobě jedno dítě. Kuo si ihned vzal druhou ženu, 
ještě ne dvacetiletou, kterou ke sňatku přinutila její rodina. Říká se, že když ubohá dívka správně 
odhadla situaci, dostala záchvat pláče, který trval několik dní. Dobře totiž věděla, že tento manžel, 
kterého jí vnutili, může kdykoli zemřít. A to by pro ni i pro dítě znamenalo, že je prodají do 
otroctví.



Během probuzení v Changtsunu mnoho Kuových sousedů navštěvovalo shromáždění a bylo 
usvědčeno. Jednoho dne čtyři noví konvertité přišli Kua navštívit a řekli mu, ať se připraví, že za 
půl hodiny budou zpátky, aby ho vzali do Changtsunu, aby „byl spasen“. Když se ti muži vrátili, ze 
všeho nejdřív zničili Kuovu opiovou dýmku a jeho opium naházeli do ohně. Kuo měl podezření, že 
to udělají, a tak si schoval nějaké morfiové pilulky do podšívky pláště. Měl v plánu, že až se ho 
svou neodolatelnou silou zmocní touha po opiu, ujistí se nejprve, že se na něj nikdo nedívá, a pak si 
jednu z těch pilulek vezme a sní ji. Jeho přátelé ale jeho triky prohlédli. Prohledali roucho, vyndali 
pilulky a rovněž je hodili do ohně.
Chudák Kuo byl nyní v hrozném stavu. „Co si počnu?“ naříkal. „Bez toho nedokážu žít.“ Jeho 
přátelé odvětili: „Budeme se za tebe modlit. Protože Kuo nesnesl ani natřásání povozu, posadili ho 
do velkého koše na krmení zvířat a čtyři ho nesli pět mil na shromáždění. Ke svému velkému 
překvapení Kuo první noc spal až do rána bez jakýchkoli potíží. Přesto to nestačilo, aby se svěřil 
Bohu. Usoudil, že v noci spal díky tomu, že mimořádná dávka opia, kterou si preventivně vzal před 
cestou, stále ještě působila. Druhou noc, když už chtěl jít spát, začal mít nesnesitelnou potřebu. Jeho
přátelé, kteří viděli jeho utrpení, s ním několikrát obešli vesnici, přivedli ho do jeho pokoje, modlili 
se s ním a uložili ho do postele. Pokojně spal celou noc. Během pěti dnů nutkavá potřeba zcela 
zmizela a Kuo byl nový člověk v Ježíši Kristu.
Po několika letech byl Kuo uznáván jako jeden z nejschopnějších kazatelů v severním Honanu. 
Pustil se také do práce a znovu získal všechen majetek, o který přišel. Při jedné příležitosti jsem ho 
slyšel vydávat svědectví velkému zástupu, který se shromáždil z jeho vesnice i z okolí. „Víte, jaká 
beznadějná troska jsem byl, když mi bylo pětačtyřicet,“ řekl. „Všechno, co jsem měl, jsem rozházel.
Moje první žena zemřela, protože jsem jí zlomil srdce. Moje druhá žena žila v ustavičné trýzni 
strachu. Čekala, že co nevidět umřu. V těch dnech bych neušel ani pět li, abych si zachránil život. 
Dnes je mi šedesát a ujdu devadesát li kdykoli a bez nejmenších potíží. Mám šťastnu ženu a čtyři 
šťastné děti. Moje dvě nejstarší dcery vyšly dívčí školu v Changteh. Můj nejmladší syn a dcera 
navštěvují tutéž školu. Ano, určitě mohu doporučit svého Spasitele, Pána Ježíše Krista, protože pro 
mě jistě udělal velké věci.“
V tomtéž okrese žil rolník jménem Yeh. Začátkem podzimu roku 1908 se Yeh dostal do soudní pře s
jistým panem Changem, který bydlel ve města Changtsun. Changové byli zámožná a vzdělaná 
rodina se značným vlivem v místě, kde žili, zatímco Yeh byl jen chudý bezvýznamný rolník. 
Changové soud vyhráli. Yeh, sžírán pocitem nespravedlnosti, se obrátil na vyšší soud v Changteh, 
aby byl případ znovu projednán. Když šel městem, potkal jednoho křesťana ze své vesnice, a ten – 
obeznámen s Yehovou záležitostí v Changteh, Yeha přemlouval, aby věc nechal jeden den být a šel s
ním na misii. Bylo to během Probuzení. Ten den jsem náhodou kázal na text: „Jestliže však 
neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mat 6, 15).
Yeh byl mocně usvědčen a hned se rozhodl, že se stane křesťanem. Myšlenky na soud s Changy ho 
přešly. Místo toho uvažoval o tom, co by měl dělat, aby je přivedl ke Kristu. Hlavní potíž 
představoval rozdíl v jejich společenském postavení, jenž téměř znemožňoval kontakt. Krátce po 
svém návratu domů, jednou Yeh procházel před domem Changových, když sám pan Chang vyšel 
ven. Yeh se zdvořile uklonil a zeptal se pana Chang na zdraví. Starý učenec na něj pohlédl s 
nejhlubším opovržením a pak se otočil a šel bez jediného slova pryč. Takové odmítnutí by odradilo 
každého, ale ne Yeha. Od té doby kdykoli potkal někoho z rodiny Changů, velice se snažil chovat 
přátelsky.
Postupem času se pan Chang dal obměkčit. Dlouhou dobu rodina nedokázala najít vysvětlení pro 
Yehovu náhlou změnu postoje. Přišel do Changtehfu s všemožnými pohrůžkami odvetou, a o pár 
dní  později se vrátil a dával najevo jen přátelskost a lásku. Co se mohlo stát? Žasli. Pak jeden člen 
rodiny přišel s novinkou, že když byl Yeh v Changtehu, dostal se na severní předměstí, kde žili „cizí
démoni“, a rozhodl se stát křesťanem. Zda toto je vysvětlení záhady, nebo není, nevěděli. Faktem 
bylo, že Yeh očividně chce nechat minulost být. Nakonec se rozhodli vyjít mu vstříc. O tři měsíce 
později Chang získal celou rodinu pro Krista.
Před závěrem kapitoly chci zmínit ještě jeden případ. Po řadu let byl stav církve v Linchangu, což 
byla naše největší misijní stanice asi třicet mil severovýchodně od Changtehfu, značně 



neuspokojivý. Nakonec jsem se rozhodl uspořádat tam týden zvláštních shromáždění. Měli jsme 
dobré důvody věřit, že neuspokojivost stavu církve šla velkou měrou na vrub špatnému životu 
jednoho diákona. Byl to mazaný chlapík a vždycky se mu podařilo zamést stopy. V neděli ráno, po 
zahájení jsme onoho diákona oslovili a naléhali jsme na něj, aby zůstal na celou sérii setkání s tím, 
že jeho pomoc pro nás bude velmi cenná. Neodpověděl, ale hned odjel domů, což bylo dvacet li 
daleko.
Nastalo pondělí a diákon nikde. Úterý – stále se ještě neobjevil. Člena staršovstva Changa to tak 
dopálilo, že se ve středu ráno sebral a diákona přivedl. Na konci dopolední bohoslužby jsem mu 
řekl: „Diákone, dva dny jste byl pryč. Nechcete s námi zůstat až do konce bohoslužeb? Jen něco 
zmateného zamumlal a šel pryč. Člen staršovstva Chang dělal, co mohl, aby ho přiměl zůstat, 
dočkal se však jen pohrdavé odpovědi: „Čekáte, že se budu ponižovat a vyznávat hříchy jako tamti 
lidé dnes ráno? To bych radši umřel.“
Později jsem zahlédl diákona a člena staršovstva venku na druhé straně zoraných polí – diákon se 
snažil utéct a člen staršovstva se ho snažil zadržet. Člen staršovstva se nakonec vzdal a vzlykajíc se 
vrátil do místnosti, kde jsem byl já a moje paní. Byl velmi sklíčený. Navrhl jsem, abychom se my tři
spojili v modlitbě za diákona. „Bůh má nad jeho případem moc,“ řekl jsem. „Vzpomeňte si, jak 
Kristus řekl, že „shodnou-li se dva nebo tři na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim
to učiní.“ (Mt 18, 19). Když jsme poklekli k tiché modlitbě, zvolal jsem: „Pane, vidíš, že ten diákon 
nezůstal na shromáždění a nedá ti tak možnost přivést ho k uvědomění si svého hříchu. A přece, i v 
jeho domově učiň, aby si uvědomil, že je dnes nejubožejším člověkem v téhle zemi. Nenech ho 
dnes v noci zamhouřit oka. Nech ho si uvědomit, že prochází peklem. A přiveď ho ráno zpět, aby 
oslavil svého Spasitele.“
Druhý den časně ráno se diákon objevil. Vypadal bídně. „Od chvíle, kdy jsem včera odešel, jsem 
zažil peklo,“ mumlal. „V noci jsem nemohl spát. Určitě jsem ten nejnešťastnější člověk v Číně.“
Když to ráno diákon vystoupil na pódium, aby vyznal své hříchy, emoce s ním tak cloumaly, že 
skoro nemohl mluvit. Postavil se k tabuli. „Mé hříchy jsou příliš velké,“ vzlykal, „nedokážu je 
prostě vyslovit. Musím je napsat.“ Velkými zřetelnými písmeny napsal: „LHÁŘ.“ Obrátil se k 
posluchačům a řekl, „Ano, jsem lhář. Lhal jsem Bohu Duchu svatému. Když se mě dotkl při 
Velkém probuzení v Changtehfu, přísahal jsem, že ve všem se budu snažit žít, jak se sluší na vůdce 
Jeho církve. Namísto toho jsem sloužil ďáblu. Jsem lhář.“ Zase se obrátil k tabuli a napsal: 
„CIZOLOŽNÍK“. Potom „VRAH“. Řekl: „Já a ještě jeden člověk jsme plánovali přepadení 
bohatého podnikatele. Chtěli jsme ho zabít a vzít mu peníze. Čekali jsme na něj dlouhé hodiny 
potmě u silnice. Naše zamýšlená oběť se však rozhodla, skoro na poslední chvíli, ten večer 
neopustit město. Jsem však vrahem ve svém srdci.“
Nelze slovy vypovědět účinek, který tato nevšední zpověď měla. Zřejmě to byla ta věc, které bylo 
potřeba, aby bylo Duchu svatému umožněno plně působit v srdcích lidí.

Kapitola VIII
ZLÍ DUCHOVÉ V HONANU PORAŽENI A VYHNÁNI

Byl jsem požádán, abych při dvou příležitostech vedl shromáždění v Kaifengu. Poprvé jsem se střetl
s nepochopitelnou překážkou trvající až do konce bohoslužby. Různí lidé byli usvědčení, 
neodehrálo se však podobné působení Ducha, jež jsem viděl v Mandžusku a v Chanteh. Během 
posledního shromáždění však jeden ze zdravotních asistentů pan Kao zavolal na kolegu: „Bůh nám 
brání kvůli nám. Jsme nepřátelé a všichni to vědí. Zbavme se té překážky.“ Ten druhý okamžitě 
vstal a vyznal svůj podíl na sporu. Hned na to se celé shromáždění obrátilo. Ten večer bylo 
přítomno velké množství lidí zvenčí, na které to obzvláště zapůsobilo. Šel jsem mezi ně a slyšel 
jsem, že se mnozí zcela odevzdávají a volají o milost.
Při mé druhé návštěvě v Kaifengu se shromáždění konala speciálně pro studenty školy pana Salee. 
Ve škole bylo asi 140 studentů, z nichž asi dvacet procent byli křesťané. Během osmi dnů, jež jsem 
s chlapci strávil, nebyly patrné žádné známky působení Ducha. Po pravdě řečeno neměli správnou 



příležitost. Japonci právě vyhlásili svých „Dvacet jedna požadavků“ a všichni byli přirozeně na 
nejvyšší míru rozrušení. V den zahájení našich setkání se ve městě konalo velké shromáždění, a 
studenti jako obvykle nesměli chybět. Byli vybrání řečníci, kteří nejsprostšími slovy uráželi Japonce
a trvali na tom, aby byly přijaty kroky na odčinění národní pohany. Mnoho studentů ze státních 
škol, chlapci i dívky,  svou vlastní krví napsali přísahu nehynoucí nenávisti vůči Japonsku.
Čtvrtý den setkání poslaly dívky ze státní školy ve městě panu Salee vzkaz, ve kterém stálo asi toto:
„Myslely jsme si, že jste muži a že se přirozeně postavíte do čela obrany své země. Teď však 
vidíme, že jsme se spletly. Jste jen banda změkčilých bab. Jsme vámi tak znechuceny, že vám 
posíláme dívčí šaty, abyste si je oblékli.“ Chlapce to tak rozrušilo, že k bráně areálu postavily 
stráže, aby zabránily ve vstupu komukoli s podezřelým balíkem. Je proto pochopitelné, že chlapci 
nebyli zrovna vstřícně naladění na poselství, jež jsem jim chtěl předat. Pan Salee měl velké 
problémy už s tím, aby školu udržel pohromadě.
Hned po setkání jsem musel odjet do Kaifengu. Pan Salee mne doprovodil na nádraží. Před 
rozloučením jsem na něj velmi naléhal, aby v setkáních pokračoval, a on slíbil, že bude. Později mi 
řekl, že cestou zpátky do školy byl v hluboké depresi. „Jestliže člověk tak zkušený nic nezmůže, co 
zmůžu já?“ myslel si. Přesto naoko slíbil pokračovat, i když neměl v úmyslu své slovo dodržet.

Po návratu do školy svolal chlapce a pronesl k nim krátký projev. Když skončil, vystoupil na 
pódium vedoucí čínských učitelů. Několik minut se nezmohl na nic než na vzlykání. Když se 
konečně ovládl, řekl: „Kouřil jsem s některými studenty cigarety. Když se o tom doslechla paní 
Salee, zavolala si mě a vyčetla mi to. Protestoval jsem, že jsem nevinný. ,Paní Salee,' řekl jsem.
,Než jsem se stal křesťanem, kouřil jsem. Od své konverze jsem však přestal. Doufám, že si 
nemyslíte, že já, křesťan a učitel, budu kouřit se studenty?' Paní Salee moje odpověď zřejmě 
uspokojila. Mne však neuspokojila. Stalo se to před rokem a od té doby kdykoli jsem se snažil 
modlit, vzpomněl jsem si na tu lež a nemohl jsem.“
Tato zpověď zřejmě měla mocný účinek. Studenty zachvátilo usvědčení, křesťany stejně jako 
nekřesťany. Jeden z nekřesťanských studentů, špatný chlapec, který stál v čele každého porušení 
kázně a špatnosti, byl hrozně zkroušený a jako první vyznal své hříchy. Mnoho chlapců následovalo
jeho příklad. Následující odpoledne padesát pět nekřesťanských studentů přišlo do kanceláře pana 
Salee a vyznalo Krista jako svého Spasitele.
Zde jsou dva příklady, v jednom městě, jak Bohu bylo zabraňováno hříchy těch, kdo se prohlašovali
za jeho učedníky. V obou případech jakmile byl hřích vynesen na světlo a bránící balvan byl 
odstraněn, Duch prorazil s plnou silou své usvědčující moci. Není snad toto zákon Božího 
království? Bez 120 těch, kdo byli jako první naplněni Duchem svatým, by nebylo možné, aby o 
Letnicích byly tři tisíce přivedeny ke spásnému poznání Ježíše Krista.
Práce v Kwangchow byla započata v devadesátých letech Italem panem Argentem. Poté, co se pan 
Argento stal křesťanem, jeho cesta vedla za hranice jeho domova. Připojil se k misii v pevninské 
Číně a byl poslán do Kwangchow, kde během několika let shromáždil kolem sebe malou skupinu 
křesťanů. Jejich zvykem bylo vstávat před svítáním a studovat společně Písmo. V roce 1900 boxeři 
pana Argenta svázali, polili ho benzínem a zapálili. Několik jeho žáků jej však přišlo zachránit, 
takže přežil. Přišel o však o zrak a na částech těla měl ošklivé popáleniny. Misie na něj naléhala, 
aby se vrátil do Evropy, ale on o tom vůbec neuvažoval. „Když nevidím,“ říkal, „mohu zde aspoň 
zůstat a modlit se za spásu svých lidí!“
Po několika letech však jeho zdraví začalo být tak poškozené, že mu nezbývalo než pro své dobro 
opustit Čínu. Se svou ženou se usídlil v Norsku. Norský soused pana Argenta mi vypravoval, jak na 
něm stále spočíval duch modlitby. Často byl vzhůru dlouho po půlnoci a modlil se za lid v 
Kwangchow. Někdy jeho žena říkala: „To nemůžeš vydržet. Jsi tak slabý. Musíš jít spát.“ Na to 
odpovídal: „Jak mohu spát, když tisíce lidí tam v Kwangchow umírají bez Ježíše?“
Když jsem do Kwangchow přijel v prosinci roku 1915, viděl jsem, jak na střechu kostela dávají 
poslední střešní tašku. Kostel mi ukázali jako příklad ovoce obětavé služby pana Argenta. Měl 1400
míst k sezení a byl vybudován výhradně z příspěvků čínských křesťanů. V té době bylo v 



Kwangchow a v okolním kraji dva tisíce křesťanů. Kromě toho bylo dvacet osm misijních stanic a 
ze všech zaměstnanců pouze dva byli placeni ze zahraničí.
Krátce po příjezdu mne představili staršímu Wenovi. Podle čínského zvyku jsem se ho zeptal na 
jeho věk. Se záblesky v očích odvětil: „Je mi teprve osmnáct.“ Měl šedé vlasy a já uvažoval, že mu 
je určitě nejméně šedesát. On dál vysvětloval: „Je to skutečně tak, že je mi osmnáct. Předtím jsem 
byl mrtvý v přestupcích a hříších. Byl jsem závislý na opiu, pijan a hazardní hráč. Moje hýření mě 
tak oslabilo, že když mne jednou potkal na ulici jeden přítel, úplně se zděsil, jak vypadám. ,Podívej,
Wene,' řekl, ,takhle to dlouho nevydržíš. Měl bys jít radši do té Ježíšovy církve a poprosit 
misionáře, aby se za tebe pomodlili.' V panice jsem se rozhodl jeho radu poslechnout. Šel jsem 
rovnou za panem Argentem a pověděl mu o své bídě. Pomodlil se za mě a od té doby mne touha po 
opiu a pití přešla. Stal se ze mne doslova nový člověk v Kristu. A žiju pro něho už osmnáct let.“
V neděli ráno, když shromáždění začala, se ukázalo, že nový kostel není dost velký, aby pojal 
zástup. Mnoho lidí po celou bohoslužbu postávalo u dveří a u oken. Hned od prvního shromáždění 
bylo zřejmé, že Duch svatý přišel v nebývalé síle. Někdy současně vzlykaly stovky lidí. 
Vzpomínám si, že vyznávané hříchy se týkaly hlavně opomíjení povinnosti modlit se a studovat 
Bibli a pečovat o duše. 
Během shromáždění v Kwangchow jsem se setkal se dvěma lidmi posedlými démonem. První byla 
manželka předního evangelisty. Evangelista byl jeden den požádán, aby řídil modlitební 
shromáždění časně ráno. Sotva shromáždění začalo, jeho žena začala křičet: „Hezky řídíš to 
modlitební shromáždění po tom, jak jsi zhřešil.“ Pokračovala vytahováním jeho minulých hříchů, 
včetně těch, jichž se dopustil před svou konverzí a vlastně i předtím, než ji poznal. „Ano?“ 
odpověděl evangelista ke zlému duchu. „Když jsem byl tvůj otrok, dělal jsem tyhle věci. Nyní ale 
už nejsem tvůj otrok. Pán Ježíš změnil moje srdce.“
Při jiné příležitosti takto žena začala uprostřed shromáždění vykřikovat všelijaké rouhavé věci a 
vůbec tropit povyk. Misijní pomocnice, jež seděla za ní, ji okřikla a vyzvala, aby přestala. S tím se 
žena otočila a pomocnici poplivala. Misionářka, jež seděla poblíž, vzala svůj kapesník a otřela s ním
pomocnici šaty. To na posedlou tak zapůsobilo, že položila hlavu na misionářčino rameno a hořce 
plakala.
Jiný posedlý byl pohan, kterého na shromáždění přivedl jeho křesťanský přítel v naději, že bude 
uzdraven. Když se při shromáždění nic mimořádného nedělo, zůstal tento člověk zticha a jen trochu
skuhral. Jakmile ale Duch Boží začal působit s usvědčující silou a lidé začali naříkat a vyznávat své 
hříchy, silně se rozzuřil. Hanebnosti, jež se mu pak řinuly ze rtů, byly strašlivé. Po jednom setkání, 
ve kterém vyrušoval víc než obvykle, zavedli posedlého do místnosti, kde jsme byli shromáždění já 
a ještě jeden misionář spolu s většinou čínských vůdců.
Pan M. vedl modlitbu. Posedlý muž chvíli pouze pokračoval ve skuhrání. Pak misionář náhodou 
použil výraz „Ježíš z Nazareta“ a ten člověk jako by upadl do té nejmučivější agonie. Totéž se 
opakovalo, když se za něj modlil starší Wen. Kdykoli bylo vysloveno „Ježíš z Nazareta“, ten muž 
jako by byl rázem mimo sebe. Nakonec člen staršovstva položil na jeho hlavu ruku a zvolal: 
„Odporný duchu, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta, vyjdi z něho.“ S tím sebou muž hodil na zem a 
válel se s pěnou u úst. Byl obklopen kruhem lidí a já na něj kvůli dlouhým čínským šatům neviděl 
pořádně. Najednou jsem ale zřetelně uslyšel zvuk, jako by zvracel. Později jsem se pozorně podíval 
a neviděl jsem známku, že by skutečně zvracel. A přece z něho cosi očividně vyšlo. Za pomoci 
několika evangelistů vstal. Byl malátný, bledý a roztřesený, avšak zcela při smyslech. O tom nebylo
pochyb. Za ženu evangelisty se také tak modlili a démona z ní vypudili. Po roce jsem dostal zprávu,
že oba pak žili jako běžní křesťané.
Během osmi dnů těchto shromáždění bylo pokřtěno 154 lidí, a několik stovek bylo toho roku 
pokřtěno již předtím. Jednou na misii přišli význační obchodníci z města, kteří do církve chodili již 
léta, ale neměli dost odvahy k poslednímu kroku, a žádali, aby se v jejich případě nelpělo na 
církevním pravidle, podle něhož musí uchazeči nejméně šest měsíců před povolením křtu vykonat 
veřejnou zpověď. „Až doposud jsme si evangeliem nebyli jisti, avšak v těchto dnech byly všechny 
naše pochyby rozptýleny,“ řekli. „Opravdu věříme, že jsme byli pokřtěni Duchem svatým a 



nedokážeme čekat šest měsíců, než budeme přijati do církve. Přijmete nás teď?“ Byli přijati a 
pokřtěni. O čtyři roky později se dvě tisícovky křesťanů rozrostly na osm tisíc.
Během setkání mou pozornost opakovaně upoutával nádherný exemplář člověka pan Yang. Ptal 
jsem se na něj a zjistil, že před svou konverzí býval profesionální boxer. Jeho pýchou a nespornou 
chloubou bylo, že žádný muž v okolí ho nedokázal poslat k zemi. Měl samozřejmě mnoho nepřátel, 
kteří se mu hleděli klidit z cesty. Pak se stal křesťanem a jeho nepřátelé usoudili, že nastal čas 
vyrovnat účty. Jednou, když byl Yang na trhu, obstoupili ho, zbili ho téměř k smrti a utekli. Jeho 
přátelé ho našli a dopravili domů. Misionáři chtěli dát pachatele násilnosti zatknout a poslat před 
soud, avšak pan Yang proti nim odmítl vznést žalobu. Jen se za ně modlil.
Za pár měsíců se tak vzpamatoval, že zase chodil. Jeho nepřátelé soptili. Mysleli, že má dost. 
Tentokrát se rozhodli jít rovnou do jeho domu a tam ho vyřídit. Toho chudáka napodruhé tak zřídili,
že jeho rodina se celé měsíce strachovala o jeho život. Přesto neoblomně trval na tom, že proti 
útočníkům se nemá nic podnikat. Jakmile se zotavil, jezdil po kraji a kázal evangelium. Zemřel 
několik let po té, co jsem ho poznal. Ještě před smrtí však přivedl mnoho svých starých nepřátel ke 
Kristu. Opustil církev se šesti sty členy v jeho vesnici a deset dalších církví rozesetých po kraji.
Byl jsem požádán, abych vedl sérii shromáždění v Sinyangchou, jež měla trvat dvanáct dní. Během 
několika dní Duch svatý zřejmě hluboce usvědčil školačky a dospělé členy církve. Šestý den došlo 
k neobvykle silnému působení mezi dívkami. Z jejich zpovědí bylo patrné, že se vskutku cítí být 
před soudem.
Školáci nicméně zůstali chladní jako kámen. Asi sto jich studovalo na střední škole, kde většina 
pocházela z pohanských rodin. Byl jsem informován, že velmi těžce nesli mé kázání o jejich 
typických hříších a přestupcích, jako by v něm o ničem jiném nebyla řeč. Faktem je, že jsem o 
jejich hříších neměl potuchy. Prostě jsem jen den co den říkal to, co mi vnukával Duch svatý, aniž 
bych měl na mysli nějaký konkrétní hřích. A přece, ať jsem říkal cokoli, chlapců se to nepříjemně 
dotýkalo, a jak dny míjely, začínalo být zřejmé, že se rozhodli mne pokud možno neposlouchat.
Jakmile jsem začal mluvit, dívali se na sebe s naprosto znuděnými obličeji nebo zavírali oči, jako by
spali, nebo zírali na strop, jako by říkali: „Ať si mluví, co chce, stejně nás nepřinutí, abychom 
poslouchali.“ Obvykle se ale stalo, že se tu a tam nějaký chlapec ocitl pod tíží soudu, netřeba říkat, 
že k zlosti těch zatvrzelejších. Po každém shromáždění se chlapci vraceli do své ložnice a pořádali 
rozhořčený sněm. „Taková drzost,“ říkali, „co si to ten člověk dovoluje, takhle přijít a zveřejňovat 
naše hříchy.“ Dozvěděl jsem se, že někteří vyjadřovali silnou touhu mne podřezat. Všechna tato 
konkláve samozřejmě končila jednomyslným rozhodnutím neposlouchat mě a  vyhlášením všech 
možných trestů pro ty, kdo by podlehli.
Bylo mi chlapců líto. Věděl jsem, že to je prostě boj mezi Pánem a ďáblem. A i když jsem věděl o 
rozhořčených schůzích, usoudil jsem, že nejlépe bude se o nich nezmiňovat. Měl jsem důvěru v 
Ducha svatého, že si ty chlapce podmaní, ať jsou rozhodnutí vzdorovat mu, jak chtějí. Naději mi 
dávalo to, že každý následující den začínalo být většímu počtu chlapců úzko. To samozřejmě mátlo 
chlapce, kteří zůstávali nedotčeni a kteří se po každé bohoslužbě ze všech sil snažili přivést 
kolísající zase k rozumu.
Průlom přišel náhle a nečekaně. Desáté odpoledne, když se chlapci vrátili do ložnice, Duch svatý na
ně sestoupil neodolatelnou silou. Učitelé i žáci se podvolovali jako náporem soudu. Chlapci v 
agonii prosili své učitele, aby se za ně modlili. Učitelé s nářkem odpovídali: „Sami jsme tak plní 
hříchů, že před Bohem nemůžeme otevřít ústa.“ Naštěstí v ložnici bydlel můj evangelista pan Su, 
který věděl, jak si v takové situaci počínat. Šel od jednoho chlapce ke druhému a snažil se pomáhat 
a uklidňovat. Působení trvalo šest hodin. Pan Su mi nakonec řekl, že nikdy neviděl tak mocný 
projev ovládají síly Boha nad člověkem.
V jedenáct hodin dopoledne jsem předstoupil před spoustu pěkně zkroušených kluků. Když jsem 
skončil své kázání, chlapci se předháněli v dychtivosti říci svoje svědectví. Jeden po druhém v 
slzách vyznávali, jak jsem v nich ťal do živého a jak se mi chtěli dostat na kobylku a probodnout 
mě. Víc než hodinu trval proud svědectví a zpovědí. Pán v pravdě slavně zvítězil. V posledních 
několika dnech ke mně přilnuli jako k otci. Opakovaně prohlašovali, že jsou ochotni dát život za 
pana Su a za mne.



Kapitola IX
PŘEKÁŽKY SMETENY PŘI PŮSOBENÍ DUCHA V CHIHLI

Při zvláštní modlitební chvilce, jež se konala před začátkem série shromáždění v Paotingfu, byli 
misionáři ze stanice tak hluboce pohnuti, až jsem nabyl přesvědčení, že na jejich straně nemůže být 
žádný hřích, který by tam snad bránil Pánovu dílu. Mezi jinými se zpovídal také Dr. L. Ten nám 
vyprávěl, jak to odpoledně šel do modlitebny ve městě na svou denní návštěvu. V areálu ho zdrželi 
a měl hodinu zpoždění. Bral však jako samozřejmost, že evangelista šel napřed, otevřel dveře a 
kázal lidem. Když přijel, dveře byly zamčené a evangelista spal v jedné ze zadních místností.
„Byl jsem samozřejmě nemálo rozzloben,“ pravil Dr. L. a musím přiznat, že jsem mluvil ve 
značném rozčilení. „Jak je možné,“ řekl evangelistovi, „že když jsem nepřišel, vy jste neměl 
dostatek touhy spasit své lidi a že jste ochotný nechat je zemřít v jejich hříších?“ To zřejmě 
evangelistu hluboce urazilo. „Tak aby bylo jasno!“ zakřičel on. „Pod cizincem, který se mnou 
takhle zachází, už tady nezůstanu ani minutu!“ „Když jsem viděl, jak to bere,“ pokračoval Dr. L., 
„ponížil jsem se a snažně ho prosil, aby zůstal. Zůstal, ale od té doby je nahněvaný, a co se práce 
týče, je naprosto k ničemu.“
Jakmile jsem zpověď Dr. L. vyslechl, myslel jsem, že když se před evangelistou ponížil, už zřejmě 
nemůže nic udělat, aby věc urovnal. Když však shromáždění pokračovalo, začal jsem si 
uvědomovat jakousi velmi vážnou překážku mezi lidmi. Přijel jsem zrovna od mocného probuzení v
Changtehfu a Honanu a hluboká spiritualita misionářů v Paotingfu ve mně vzbuzovala očekávání 
týchž výsledků. Dny však míjely a ačkoli tu a tam byly známky vzrušení, věděl jsem, že plný, 
mohutný závan moci Ducha nám byl odepřen.
Přišlo poslední setkání. Přednesl jsem svoje kázání a shromáždění se otevřelo modlitbě. Při vedení 
těchto shromáždění zpravidla nezakouším žádné přílišné obavy. Říkám si, že když si Bůh nevybere 
to či ono kázání k tomu, aby pohnul svými lidmi, použije si třeba to příští. A když se v nějakém 
konkrétním shromáždění neprojeví duchovní moc v modlitbách, pak setkání ukončím a čekám, až 
Bůh vylije svou milost při setkání následujícím. Ten večer však na mě dolehla velká tíže, uvědomil 
jsem si, že se v myšlenkách zoufale trápím a prosím Boha, aby odstranil kámen úrazu, ať je 
jakýkoli. 
Dr. L. se opíral o kazatelnu vedle mne. „Doktore!“ zašeptal jsem. „Nemůžu přijít na to, jaká je ve 
vaší církvi překážka. Vždycky jsem byl při vedení těchto shromáždění přesvědčený, že jakmile 
zahraniční misionáři odstraní ze svého středu překážky, pak žádná moc ďábla nemůže zabránit 
Duchu svatému, aby se projevil. Jistě, poté co jsem slyšel vaše misionáře na vašich modlitebních 
chvílích, si neumím představit, že by na vaší straně něco bránilo. A přece nám tady něco překáží.“
„Zdá se mi,“ odvětil Dr. L., „že z toho, co jsem v těchto dnech viděl, máme důvod chválit Pána 
navěky. Vzpomeňte si na druhé ráno, jak všichni studenti kolem padali na zem, tak mocně byli 
usvědčeni. A pak, čtvrtou noc, jak mohutně byla zasažena ta stovka školaček? A navíc, od samého 
začátku jako by tu byl jeden proud zpovědí. Určitě tedy máme nejlepší důvody být Bohu vděční.“ 
„A stejně,“ trval jsem na svém, „mám pocit, že jste ještě nepřijali Boží plnost.“
Modlil jsem se dál téměř horečně, aby Bůh odvalil kámen, který brání. Pak jako by mě pokáral hlas.
„Nač všechny ty obavy? S čím si děláš takové starosti? Nejsem svrchovaný? Nemohu snad konat 
své dílo? Nevíš už dost, abys zůstal zticha a viděl spásu Pána?“ „Ano, Pane,“ odpověděl jsem. 
„Učiním, jak říkáš. Jsem unavený. Nebudu se už ani modlit. Budu jen tiše stát.“
 V tu chvíli vstala misionářka známá po celé misii svými výbuchy hněvu a s velikou zkroušeností se
modlila, aby Bůh odstranil bránící věci v jejím životě. Hned na to se jiná misionářka přiznala k 
nedostatku lásky k lidem, jimž přišla sloužit, a úpěnlivě prosila, aby i ona dostala milost a její 
překážka byla odstraněna. Potom slečna L., čínská vedoucí učitelka v dívčí škole, kterou všichni 
považovali za takřka dokonalou křesťanku, se v slzách vyznala ze svého sobectví a z toho, že není 
hodna příkladu, který dávala svým dívkám.



V té chvíli sel Dr. L. zcela podvolil. „Nebeský otče,“ naříkal nyní, „odpusť svému hříšnému 
služebníku. Má ústa mluvila nerozvážně a já zranil čínského bratra. Ty víš, Bože, jak kdysi dávno 
tvůj služebník Mojžíš mluvil nerozvážně a tys ho potrestal tím, že jsi mu nedovolil vejít do 
zaslíbené země. Jen Mojžíš byl potrestán, lid za jeho hřích netrpěl. Lidu bylo dovoleno vejít do 
země požehnání. Nyní, ó Bože, potrestej podobně svého služebníka, nebraň však lidu, aby obdržel 
tvé zaslíbené požehnání.“ Sotva doktor skončil, nějaký muž padl na podlahu kostela a strašlivě 
plakal. Byl to ten rozhněvaný evangelista. Vzápětí byl úplně stejně zasažen nějaký muž v jiné části 
posluchačstva. Tentokrát to byl ředitel chlapecké školy, jeden z těch, kteří podrývali autoritu Dr. L. 
a snažil se rozdmýchávat mezi studeny vzpouru. Během několika minut muži i ženy po celé budově
padali na kolena a vyznávali své hříchy. Jeden ze starších chlapců volal: „Padněte na kolena,“ a 
všichni poklekli. Po mojí levici stály dívky. Náhle, aniž by dal někdo pokyn, jako když se vítr 
přežene po obilném poli, i ony padly na kolena. Brzy mi připadlo, že všichni, do posledního, muži, 
ženy i děti, klečí na podlaze kostela a úpěnlivě prosí o smilování.
To odpoledne Dr. L. dokončil svou práci v nemocnici a chystal se do kostela, když jeho pozornost 
upoutal zvláštní zvuk. Zprvu si myslel, že ten zvuk určitě vydává expresní vlak přijíždějící ze 
severu. Když šel kousek dál, usoudil, že se zmýlil a domníval se, že se na město žene tornádo. Přijel
do kostela a tam zjistil, že ten zvuk je zvuk lidí úpěnlivě volajících k Bohu.
 Mohli bychom si snadno položit otázku, proč bylo zjevně nutné, aby Dr. L. ten večer vyznal své 
hříchy? S tím jsem si v danou chvíli velmi lámal hlavu, ale až po měsících se mi dostalo vysvětlení. 
Dr. L. vynikal intelektem a mistrovsky ovládal čínštinu, vedle toho však byl široce znám svou 
křesťanskou zbožností. Po očividně bezvýznamné rozmíšce se svým evangelistou si zřejmě 
křesťané začali mezi sebou říkat, že i „takový člověk jako Dr. L. má v sobě trochu hněvivosti 
starého Adama,“ Boží dary proto byly odepřeny, dokud veřejná zpověď Jeho služebníka neočistila 
pohanu z Jeho jména.
Domorodý pastor v Paotingfu (jižní předměstí) a jeden ze zahraničních misionářů mě pozvali do 
jejich kostela k sérii probuzeneckých shromáždění. Pozvání jsem přijal, aniž jsem věděl, že vedoucí
misionář je proti takovým shromážděním. Večer před začátkem setkání jsem toho misionáře 
navštívil, abych domluvil denní modlitební shromáždění pro zahraniční vůdce. „Než dáme souhlas 
k modlitebnímu shromáždění,“ řekl, „chci, aby bylo jasno. Nehodlá být chlapíkem, za kterého se 
modlí. Máme docela jiný přístup. Vy pracujete s emocemi. Mně jde o intelekt. Na ta shromáždění s 
vámi půjdu, pokud budete souhlasit s mými podmímnkami. Vy dáte stranou všechna svá kázání, jež 
jste si připravil, a my čtyři pastoři, včetně vás, budeme mít místo nich veřejnou diskusi. Na tématu 
se dohodneme – třeba „Boží království.“ Jeden může mluvit například o tom, co znamená Boží 
království. Jiný může mít kázání o tom, jak můžeme Boží království uskutečňovat. Potom, až my 
vůdcové vyslovíme svoje názory, půjdeme něco zazpívat a možná se chvilku modlit, a pak 
shromáždění rozpustíme. Pokud s tím budete souhlasit – jen se každý den setkat k obecné diskusi – 
pak do toho s vámi půjdu. Ale jinak – ne!“
„Vy jste ale několik měsíců věděl, že mě sem pozvali a že přijdu,“ odpověděl jsem. „Za celou tu 
dobu jsem od vás nedostal žádnou námitku proti tomu, jak shromáždění vedu. Přece ode mě 
nechcete, v předvečer té série shromáždění, abych zahodil všechna kázání, která jsem si pro vaše 
lidi připravil.“
„Plně jsem očekával, že můj návrh odmítnete,“ řekl misionář, „a proto s vašimi shromážděními 
nechci nic mít.“ Vůbec jsem nechápal, co ho k takovému postoji vede. Kousek od kostela byly 
hroby zahraničních a čínských vůdců, kteří zemřeli mučednickou smrtí v roce 1900. Soudě podle 
žalostného stavu, do kterého církev upadla, se jejich smrt zdála marná. Jednu neděli ráno krátce 
před mým příjezdem došlo po bohoslužbě ke rvačce čínských vůdců. Jeden diákon byl vážně 
zraněn. A tomuto bratrovi jako by to bylo jedno. „Šlo mu o intelekt.“ „Budeme mít ale modlitební 
setkání, že?“ řekl jsem při odchodu. „Ne!“ pravil velmi důrazně. „Nebudeme.“
První den či dva bylo zcela zjevné, že Duch svatý je zarmoucen a že má překážky. Předně studenti 
dělali spoustu potíží. Bylo jich asi padesát. S vědomím, že vedoucí misionář je proti shromážděním,
se rozhodli dělat si, co se jim zlíbí. Nebylo možné udržet s nimi jakýkoli pořádek. Jako by je posedl 
ďábel. Pozdě večer čtvrtého dne jsem ve svém pokoji připravoval kázání na téma „Nezhášejte 



Ducha,“ když mi přinesli vzkaz. Byl od misionáře, který shromáždění zorganizoval. Vzkaz zněl: 
„Přijďte rychle do chlapecké školy. Mám problém.“
Pospíchal jsem do školy a přitom přemítal, co se děje. Věděl jsem, že ten misionář měl ten večer 
vést modlitební shromáždění ve škole, připadlo mi, že on je ten poslední, od kterého bych čekal, že 
posluchače rozpálí. Co se tedy mohlo stát? Když jsem vstoupil do školy, moje oči uviděly podivné 
divadlo. Všichni chlapci bez výjimky ze vší sily úpěli a přitom bouchali do lavic oběma rukama. 
Misionář přihlížel zcela bezmocně. Zeptal jsem se, jak se to seběhlo, a on odpověděl: „Prostě jsem 
tiše vedl modlitební shromáždění, když najednou jeden chlapec po druhém začal naříkat. Snažil 
jsem se přimět je, aby zpívali, ale oni nechtěli. V zoufalství jsem nakonec poslal pro vás.“ Řekl 
jsem, že sám si nejsem jist tím, co mám dělat. Chvíli jsem prostě čekal a modlil se, aby Bůh v té 
věci vyjevil svou vůli.
A tu jeden chlapec přestal bušit do lavice, šel k jinému chlapci a řekl: „Odpusť mi prosím ten 
včerejší spor. Byla to moje chyba.“ Pak jeden vzal ze své lavice tužku, šel k druhému a řekl: „To je 
tvoje tužka. Ukradl jsem ji.“ Další šel ke svému spolužáku a řekl: „Za vašimi zády jsem o tobě říkal
spoustu špinavosti. Odpusť mi, prosím.“
Tak to šlo víc než půl hodiny. Když jsem viděl, že už to končí, cítil jsem, že je čas, abych zasáhl. V 
tu dobu se shromáždili učitelé, a tak jsme začali zpívat chorál. Avšak chlapci nedbali. Jako by nás 
ani neslyšeli. Pak jsem vzal velký školní zvonec a vší silou jsem na něj zazvonil. Oni dále 
nevnímali. Přímo uprostřed místnosti stál rozviklaný stůl s hromadou břidlicových tabulek. Šel jsem
k němu a zatřásl s ním, jako bych chtěl všechno rozbít na kusy. To způsobilo, že jich několik 
vzhlédlo. Zachytil jsem jejich pohled a řekl: „Chlapci, přestaňte kvílet!“ Poslechli, a tak ruch začal 
pomalu ustávat. Pak jsme zazpívali chorál a já řekl: „Teď, chlapci, jděte raději spát.“
Po zbývající dobu shromáždění se tito chlapci chovali jako andělé. Ráno po incidentu jsem kázal na
téma „Ducha svatého nezhášejte“. Všichni posluchači zřejmě byli hluboce zasažení. Hádaví 
vůdcové jeden po druhém předstupovali před církev a v slzách si navzájem vyznávali svoje chyby. 
V misii bylo pravidlem, že kandidáti křtu musí být nejméně šest měsíců ve zkušební lhůtě. Avšak 
Duch svatý v srdcích studentů byl pro všechny tak zřejmý, že pravidlo bylo dočasně opuštěno a v 
neděli po mém odjezdu jich bylo čtyřicet čtyři pokřtěno.
Misionáři přečkali boxerský rok a dostalo se jim velmi nevšední záchrany. Měl jsem naprostou 
důvěru, že Pán hodlá v Hwailu působit mocně. I zde se nicméně brzy ukázalo, že také tady jsou 
někde vážné překážky. Měl jsem informace, že v misii jsou krvavé spory. Mezi hlavními hříšníky 
jsou přední vůdcové. Jak shromáždění postupovala, tito vůdcové, uvědomujíc si, jak věci zdržují, se
sešli a pokusili se dát vše do pořádku. Jeden z nich ovšem byl nebývale tvrdohlavý. Na nic neslyšel 
a nic neodevzdal.
Pátý den uprostřed shromáždění tenhle člověk náhle začal vydávat divné zvuky a počínal si, jako by
chtěl zavrtat hlavu do země. Obrátil jsem se hned na pana Greena, jestli ten člověk mívá epileptické
záchvaty. „Ne,“ odvětil. „Pak ho vezměte ven,“ řekl jsem. „To nemůže být nic jiného než posedlost 
démonem.“ Pan Green oslovil několik pomocníků a ti šli a chopili se toho člověka, aby ho vyvedli z
kostela. Na to začal být zuřivý. Přísahal, že pana Greena zabije i s celou rodinou. Vykřikoval, že 
nebude mít klid, dokud je nezničí.
Požádal jsem člověka, který si ubožáka vzal na starost, aby se za něj modlil v naději, že to démona 
vyžene. Jen s velkými obtížemi se ho podařilo vyvést z kostela do sousední místnosti. Později mi 
řekli, že když se za něj modlili, byl chvílemi jako by naplněn velkou hrůzou. „Zachraň mě, zachraň 
mě!“ naříkal. „Sklouzávám do pekla!“ Pak nastával prudký obrat a on nemluvil o ničem jiném než o
vyvraždění rodiny Greenových. Často se pokoušel zavrtávat hlavu do země jako předtím v kostele. 
Jindy se snažil lézt po zdi nohama napřed. Po dlouhé hodiny těchto rozmanitých změn se křesťané 
neustále modlili. Nakonec byl démon vypuzen.
Následující den, jenž byl poslední den našich shromáždění, byl tento člověk úžasně změněný. Nyní 
chtěl jít dál než všichni ostatní vůdcové. Žádné provizorní vyspravování sporů. Přál si vidět věci 
urovnané od samého základu a všechno vyřešené tak, aby Duch svatý mohl vanout nerušeně přímo 
do jejich srdce.



Když jsme ten poslední večer zasedli k večeři, nebyli jsme zrovna optimistická společnost. 
Výsledky v Hwailu jistě nebyly takové, jak jsem doufal nebo očekával. Při každém jídle jsme byli 
zvyklí zazpívat sborovou píseň „Lev z Judy rozbije všechny řetězy a dá nám znovu zvítězit.“ Jeden 
hostující misionář se nás snažil rozveselit. „Pojďte paní Greenová, zazpívejme si tu starou píseň 
ještě jednou,“ řekl. Paní Greenová na to propukla v pláč. „Nemůžu zpívat,“ vzlykala. „Jsem příliš 
zklamaná. Když pan Goforth přijel, aby vedl shromáždění, věřila jsem, že všechny překážky budou 
odstraněny, jako se to stalo v Chantgteh a Paotingfu. Teď je ale po všem a naše spory zůstávají 
neurovnané a všechno se zdá být jako vždycky.“ Hostující misionář nicméně trval na tom, abychom
píseň zazpívali, a paní Greenová se navzdory slzám přidala. Když jsme vstávali od stolu, slečna 
Greggová, jedna ze svobodných dam v Hwailu, vešla do místnosti. „Hodlám tady co nejdřív 
dokončit svoje záležitosti,“ řekla, „ vrátím se zpátky do Anglie. Když jsem se doslechla, že pan 
Goforth přijede vést probuzenecká shromáždění, řekla jsem svým čínským sestrám, že Pán jistě 
odstraní všechny překážky a dá nám hojnost požehnání. Teď ale shromáždění skončila a spory 
zůstávají neurovnané. Jsem tak zklamaná. Já se prostě nemohu zase s těmi ženami setkat tváří v 
tvář. Věřily mi tak bezvýhradně. Jediné, co mohu udělat, je vrátit se zpátky do Anglie.“
Slečna Greggová nám dále vyprávěla, že asi před rokem dostala tištěné motto. Zopakovala nám je. 
Vzpomínám si, že znělo asi takto: „Cokoli mi můj Otec pošle, ať radost, nebo zklamání, třebas i 
těžké, přijmu je radostně oběma rukama, protože vím, že je od mého Otce.“ „Během tohoto roku,“ 
pokračovala slečna Greggová, „to motto poněkud vybledlo. Dnes odpoledne slečna… měla bolesti 
hlavy, jež jí zabránily v návštěvě shromáždění, přepsala motto překrásným ornamentálním písmem 
a pověsila je naproti dveřím mého pokoje tak, abych je určitě uviděla, jakmile vstoupím. Když jsem
dveře otevřela a motto tam viděla viset, bylo to už na mě příliš. Hned jsem šla k němu a obrátila je 
lícem ke zdi. Takové zklamání jsem prostě nedokázala přijmout ,radostně oběma rukama'.“
„Slečno Greggová,“ řekl jsem, „myslím, že začínám chápat, kde vězí překážka. Slyšela jste, jak Bůh
působil v Changteh a Paotingfu a všude jinde, a usmyslela jste si, že musí odvést podobnou práci v 
Hwailu, jinak budete tak zklamaná, že necháte své práce a vrátíte se do Anglie. Jinými slovy, pokud
jde o vás, Bůh nemá jinou možnost. Musí vás potěšit tak, jak chcete, jinak ztratí vaše služby. 
Pamatujte, že Bůh je svrchovaný. Nikdy nemůže odložit svou svrchovanou vůli a autoritu. Pokud 
vím, pan Green je venku a má s křesťany modlitební setkání. Jak můžete vědět, že právě v této 
chvíli nebyly všechny překážky odstraněny?“
Sotva jsem domluvil, do místnosti vběhl pan Green a volal: „Hallelujah! Všechny spory byly 
urovnány a překážky odstraněny. Čekají teď na vás venku ve stanu, až přijdete a budete se s nimi 
radovat z toho, co Bůh udělal.“ Slečna Greggová nečekala, až domluví. Byla už na cestě do stanu. 
Od té doby si Pán slečnu Greggovou používal po celé Číně v tomto hnutí k prohlubování 
duchovního života.
Z rozličných důvodů si myslím, že by bylo lépe nezmiňovat jméno další stanice, kterou jsem 
navštívil. Během mého působení v Číně jsem zažil jen málo bolestivějších či více skličujících 
zážitků než během setkání, jež jsem vedl tam. Misionáři se stali svými spory neblaze proslulí. A aby
toho nebylo málo, čínští křesťané se přidávali buď na tu, nebo na onu stranu.
První den shromáždění jeden evangelista, jenž byl přítomen probuzení v Changtehfu a byl tehdy 
hluboce zasažen, velice snažně prosil sbor: „Bratři,“ volal, „svými spory a rozdělením zhášíte 
Ducha svatého a ničíte Boží dílo. Já udělám všechno, abych nastolil mír. Chci se poklonit až k zemi 
před každým, kdo proti mně něco má. Nechte ale, bratří volný průchod Božímu Duchu a odstraňte 
ze svého středu všechno, co mu brání!“ Nikdy jsem neslyšel nic tak dojemného. Myslel jsem, že 
všichni, kdo mají spory, musí kapitulovat a se všemi se smířit. Nikdo však neprojevil nejmenší 
zájem. Čtvrtý den ten evangelista znovu v opravdových mukách se vzlykáním snažně prosil své 
bratry křesťany, aby si navzájem odpustili a dovolili, aby byla do jejich srdcí rozeseta Boží láska. 
Tentokrát se zdálo, že ženy v posluchačstvu zažívají jakési pohnutí, avšak muži zůstali chladní jako 
led. Odcházel jsem z toho místa se smutnou jistotou, že ďábel zde zůstal plně u moci.
Když jsem na tom místě pobýval, vedoucí misionář byl zrovna na nucené dovolené. Krátce před 
jeho návratem mladší misionář, s nímž byl v nepřátelství, se stěhoval pryč, aby tam nebyl, až první 
přijede. Cestou na nádraží Číňané, kteří byli stoupenci staršího misionáře, šli za mladíkem, 



posmívali se mu a házeli na něj hlínu. Když se o pár dní později vrátil hlavní misionář, Číňané 
stojící na opačné straně po něm házeli hnůj a kdejakou špínu, jež se namanula. Zakrátko tento 
misionář měl co dělat, aby jeho „křesťané“ nesáhli po mečích a kopích a vzájemně se nepozabíjeli.  
Dnes v tom místě už žádný misionář nepůsobí.

Kapitola X
DALŠÍ ZNÁMKY MOCNÉHO PŮSOBENÍ DUCHA V CHIHLI

První dny v Siaochangu mne značně dopaloval jeden prominentní člen sboru, který měl ve zvyku 
modlit se při každém setkání hned, jak jsem skončil kázání. Modlitba byla pokaždé stejná. Neviděl 
jsem v ní žádné puzení Ducha svatého. Snažil jsem se toho člověka umlčet tím, že jsem lidi před 
každým shromážděním odrazoval od modlitby, pokud k ní nejsou s jistotou vedení Duchem svatým.
Poukazoval jsem na to, že Boží vůle je, aby jeho syna svou modlitbou oslavovali všichni, a když si 
jedna malá skupina všechny modlitby vyhradí pro sebe, mnozí budou mít pocit, že byli o toto 
privilegium připraveni. I přes tyto zřetelné narážky ten člověk začal s modlitbou jako první. Šestý 
den bylo zřejmé z napjatých úzkostných výrazů mnoha tváří během mé promluvy, že Duch svatý 
mocně působí v srdcích lidí. Cítil jsem, že čas skutečného požehnání je na dosah ruky. Nicméně 
jakmile jsme shromáždění otevřeli modlitbě, ten člověk vyskočil a začal se modlit. Vyslovil několik 
frází a bylo tak evidentní, že je pod Satanovým vlivem, že jsem se cítil povolán zastavit ho. „Prosím
vás, pane,“ řekl jsem. „Dejte možnost modlit se těm, kdo jsou vedení Duchem svatým.“ Okamžitě 
přestal a posadil se na své místo. Vzápětí se desítky lidí v celém shromáždění začaly modlit a 
zpívat.
Po setkání ten člověk přišel za mnou, velmi pokorný a kajícný. „Mohu jen děkovat Bohu, že jste mě
zastavil,“ řekl, „protože do mě skutečně vstoupil ďábel. Poslední dobou to šlo se mnou s kopce. 
Bral jsem opium. Jsem zloděj. Během těchto shromáždění jsem měl čím dál větší úzkost. Cítil jsem,
že prostě musím vyznat své hříchy. A přitom jsem věděl, že když to udělám, moje pověst bude 
ztracena. A tak mi při každém shromáždění přicházel na pomoc ďábel a říkal: ,Modli se.' Poslechl 
jsem, a v tu ránu byl celý pocit usvědčení pryč. Dnes jsem byl při vašem kázání v hrozném stavu. 
Moje hříchy vypadaly otřesně a já cítil, že tentokrát mi nic nezabrání je vykřičet. Když jste však 
skončil kázání, ďábel mě zase nutil, abych se modlil. Skoro jsem nevěděl, co říkám. Pak jsem 
slyšel, jak mi nařizujete, ať si sednu. Hned jsem věděl, že je konec schovávané a že nemá smysl dál 
vzdorovat. Teď jsem vám všechno řekl a zítra to chci zopakovat před celým sborem.“
Následující ráno vstal jako obvykle hned po mém kázání, tentokrát však nebylo pochyb o povaze 
ducha, který ho vede. Nemusím říkat, že jeho zpověď udělala na lidi hluboký dojem. Hospodářka z 
dívčí školy byla tak zasažena a tak se trápila pro své hříchy, že jsme se chvíli báli, že přijde o 
rozum. Zpověď však přinesla úlevu. Řekla nám, že když byla v roce 1900 ve škole v Pekingu, 
boxeři vyvraždili celou její rodinu. Měla tušení, kdo vrahové jsou, a po celé roky neustále plánovala
pomstu. Nyní však prohlásila, že se jejího srdce dotkl Duch lásky a že jim ráda odpouští.
V církvi v Siaochangu byla silná skupina evangelistů. Den co den tito evangelisté vstávali, očividně
v silném pohnutí, a vzbuzovali dojem, že chtějí vyjevit něco hrozného. Místo toho byly jejich 
modlitby bez výjimky naprosto nudné. Zněly přibližně takto: „Ó, Pane, jsem velký hříšník. Ty víš, 
jak bráním tvému působení. Smiluj se nade mnou. Amen.“ Na povrch nikdy nevyplulo nic 
konkrétního.
Sedmý večer za mnou dva z evangelistů přišli na pohovor. Jejich kolegové je vyslali jako delegaci. 
„My evangelisté v těchto dnech vyznáváme hříchy, ale kdovíproč se nám nedostává mír,“ řekli. 
„Přišli jsme se vás zeptat na váš názor a zjistit, jestli nám můžete pomoci.“ Na to jsem odpověděl: 
„Položím vám otázku: dopustili jste se těch hříchů jako skupina, nebo jste vědomě zarmoutili 
Ducha svatého a dopustili jste se jich každý zvlášť?“ „Samozřejmě, že každý zvlášť,“ odpověděli, 
„ne jako skupina“. „Výborně, bratři,“ pravil jsem, „protože jste v církvi ve vedoucím postavení, 
věřím, že vůle Ducha svatého je, abyste vyznali své hříchy tak, jak jste se jich dopustili, každý 
zvlášť.“



„Ale to nepůjde,“ volali zděšeně. „To bychom museli vyznat vraždy, loupeže, cizoložství. Když 
uděláme to, co říkáte, církev to zničí.“ „Je mi líto,“ řekl jsem, „za to ale nemohu nést odpovědnost. 
Já vám prostě říkám, co si myslím, že je Boží vůle za daných podmínek.“
Odešli. Druhý den se evangelisté dál modlili svým neslaným nemastným způsobem. Za vítězství by 
bylo potřeba zaplatit příliš velkou cenu. O dva roky později kvůli schodku v domácí pokladně 
nepřišel obvyklý grant a deset z osmi evangelistů bylo posláno domů, aby si našli jinou práci.
Bohoslužbě v Pekingu (američtí presbyteriáni) bránil podobně jako v Siaochangu určitý jedinec, 
který trval na tom, že vždycky, když se shromáždění otevře modlitbě, půjde v čele. Hříšník byl v 
tomto případě přední evangelista. Při každém shromáždění jsem varoval lidi, aby byli obezřetní a 
dávali pozor, zda je místo Ducha svatého nepudí k modlitbě ďábel. Zdůrazňoval jsem, že při velkém
počtu lidí je možno vyslechnout jen omezený počet, a tak člověk, který se už modlil jednou nebo 
dvakrát, by měl být trpělivý a dopřát šanci jiným. Moje varování však nebyla vyslyšena. 
Evangelista pokaždé vyskočil první. Zřejmě si uvědomoval, že je neobyčejně výřečný. Jeho 
modlitby skutečně vzbuzovaly dojem. Bylo však zcela zřejmé, že Duch svatý s nimi nemá nic 
společného a až vposledku jimi nikdo nemohl být zasažen.
Nakonec, když už jsem si zoufal, řekl jsem jednomu misionáři: „Nepromluvíte tiše s tím 
evangelistou a nepožádáte ho, aby byl během pár shromáždění trpělivý a dal možnost modlit se 
druhým?“ „Co?“ vykřikl. „Čekáte ode mě, že toho člověka budu přede všemi kárat? On je strašně 
vznětlivý. Fakticky je to tak zlé, že od té doby, co se v tomhle sboru dostal do čela, nepřibyl ani 
jeden konvertita. Vážně nemám nervy na to cokoli mu říkat. Obávám se, že jediné, co se dá dělat, je
nechat ho být.“
To, co by se dalo nazvat vrcholem těch shromáždění, nastalo šestý den. Jen ti nejchladnější a 
nejnetečnější toho dne nedokázali cítit Boží přítomnost. Snad nejpůsobivější byla srdcervoucí 
zpověď evangelisty, který byl po mnoho dní ve stavu hlubokého usvědčení. „Během boxerského 
roku,“ vyprávěl, „jsem byl kázat v jednom okrese daleko od domova. V mojí nepřítomnosti banda 
boxerů zavraždila mou matku, otce, ženu a děti a spálila můj dům. Když jsem se vrátil, zbyl mi 
jenom popel. Zjistil jsem, kdo bandu vedl, a jeden můj přítel ho v noci přepadl a rozsekal ho na 
kusy. Ten člověk měl dva syny a můj přítel chtěl, abychom je zabili a tím si vyrovnali účty. 
Sousedům se však podařilo je před námi skrýt.
Kvůli svému zločinu musel utéci za hranice Číny. Než odjel, dohodli jsme se, že budu ty děti hledat 
a jakmile je najdu, napíšu mu, on se tajně vrátí a společně s nimi uděláme krátký proces. Pak 
budeme moci říci, že naše pomsta byla dokonána. Dva roky trvalo, než jsem úkryt těch chlapců 
našel. Jakmile jsem s jistotou věděl, kde jsou, šel jsem za Dr. Sheffieldem a pověděl jsem mu o tom.
Předpokládal jsem, že je hned předá úřadům a nechá je popravit. K mému úžasu řekl: ,Výborně! 
Jsem rád, že jsi je našel. Teď se o ně budeš moci postarat a poslat je do školy.' Nevěřil jsem svým 
uším. Co by mohlo být horšího, myslel jsem si, než že bych se měl postarat o vzdělání dětí člověka, 
který zabil mou matku a otce, ženu a děti? Odešel jsem od Dr., Sheffiela rozzuřený.
Druhý den mi přišel dopis od přítele, který žil na Sibiři. ,Já tu celý život trčím v exilu,' psal mi,
,protože jsem pomstil tvoje křivdy. Dohodl jsi se se mnou, že ty kluky najdeš, já se tajně vrátím a 
zabiju je. Dva roky utekly a ty jsi je nenašel. Nesplnil jsi svůj úkol. Nemáš žádnou synovskou úctu. 
Už nejsi můj přítel.'“
„Když jsem ten dopis dostal,“ pokračoval evangelista, „rozhodl jsem se, že zavolám svého přítele 
zpět a ty dva chlapce zabijeme. Od té doby jako by z mého života od základu zmizela modlitba. 
Během těchto shromáždění mě bylo čím dál hůř a čím dál víc mne svírala úzkost. Bůh mi jasně 
ukázal, že když neodpustím svým nepřátelům, nemůže on odpustit mně. Je mi hrozně. Nemohu jíst 
ani spát. Pomodlíte se někdo za mě?“
Byla to velice dojemná zpověď. Když skončil, lidé všude možně po celém kostele vzlykali. I mně 
selhával hlas, když jsem řekl: „Pomodlí se někdo, koho vpravdě vede Duch Boží, za tohoto bratra?“
Okamžitě vyskočil ten výřečný evangelista. Minutu nebo dvě jsem ho nechal v naději, že Duch 
Boží s ním nakonec pohne. Nestalo se, byla to zase jen verbální modlitba. „Bratře!“ zvolal jsem, 
„posaď se a dopřej možnost modlit se někomu, kdo je veden Duchem svatým!“ Posadil se a vzápětí 
následovalo mnoho intenzívních procítěných modliteb za bratra v nouzi.



Na závěr setkání mi řekli, že v jedné místnosti na mne čeká nějaký pán a chce se mnou mluvit. 
Když mne tam zavedli, viděl, jsem, že na mne čeká ten výřečný evangelista. Vztekem mu doslova 
pěnila krev. Před obličejem mi šermoval pěstí a křičel: „Nakonec jsem vás našel, pastore Goforthe. 
Ďábel vás vedl na vašich shromážděních v Mandžusku a vede vás i tady.“ Beze slova jsem se otočil 
a šel pryč. Když jsem ho viděl naposled, žebral na ulici v Pekingu.
Když jsem při své cestě z mandžuského probuzení domů projížděl Pekingem, lidé z American 
Board Church (Americké asociace církví) mne požádali, abych jim v neděli ráno v jejich kostele 
vyprávěl o hnutí. Během otevřeného shromáždění následujícím po mém projevu jedna ze studentek 
střední školy přednesla velice pozoruhodnou modlitbu. V podstatě v ní řekla asi toto: „Pane, 
chválíme tě za vylití Tvého Ducha v Mandžusku. Půda byla za hradbami suchá a vyprahlá a 
úpěnlivě volala po požehnání. Avšak my, uvnitř hradeb jsme stejně suší a vyprahlí. Kéž i na nás 
dopadne déšť požehnání. Snažně tě prosíme, nezapomeň na nás.“ Když se dívka modlila, 
nevzlykala, bylo však patrné, že má na krajíčku. Její hlas a chování byly takové, že jsem z ní 
nemohl spustit oči. V její tváři se zračilo cosi, co člověka získávalo a zároveň zahanbovalo. Zářilo z
ní zvláštní světlo. Jeden z misionářů mi na konci bohoslužby pošeptal: „… má tvář anděla.“ Její 
ředitel mi řekl, že ve studiu dívka projevovala velmi průměrné nadání, mezi svými spolužačkami 
však skutečně šla ve stopách Mistra.
O několik měsíců později jsem se na pozvání misionářů vrátil do téhož kostela, abych tam týden 
vedl zvláštní shromáždění. Hned na začátku jsem si uvědomoval velmi vážné překážky. Čínský 
pastor mi naznačil, v čem asi spočívají, avšak teprve se začátkem shromáždění jsem byl obeznámen
se všemi podrobnostmi. Diákoni jako celek podle všeho byli proti konání shromáždění. Říkali, že 
nevěří ve veřejnou zpověď. K takovým věcem prý pudí jen ďábel. Prohlásili, že se budou držet od 
setkání stranou a budou přesvědčovat všechny své přátelé, aby si počínali stejně.
Tito diákoni měli velmi dobré důvody vyhýbat se veřejné zpovědi. Když zahraniční armády 
obsadily v roce 1900 Peking, císařovna vdova, císař a všichni významní představitelé mandžuské 
dynastie překotně uprchli do západní provincie a nechali královský palác se všemi předměty 
nevyčíslitelné ceny nestřežený. Mezi jinými, kdo využili této zlaté příležitosti k osobnímu 
obohacení, byli i někteří diákoni American Board Church. V čase mých shromáždění již byla 
císařovna vdova zpátky v Pekingu, a tito diákoni věděli, že na veřejném shromáždění by pod tlakem
Ducha svatého bylo málo pravděpodobné, aby jejích hřích zůstal skryt. Ano, měli samozřejmě 
pádný důvod vyhýbat se něčemu takovému jako probuzení z Ducha svatého.
Jak shromáždění pokračovala, začala být patrná jistá míra duchovní aktivity, avšak chybělo to 
nevysvětlitelné cosi, jež nastane vždycky, když Duch svatý odstraní všechny překážky. Přišli jsme 
na poslední bohoslužbu. Pronesl jsem své kázání a byl dán prostor modlitbě. A tu se najednou 
začala modlit dívka, jež se tak pozoruhodně modlila před několika měsíci. Její srdce zřejmě 
nesmírně trpělo. Jejím slovům skoro nebylo rozumět pro vzlyky. „Otče v nebesích,“ naříkala, „naše 
shromáždění končí, a stále tu zůstávají překážky. Ježíš, náš Spasitel, nebude oslaven tak, jak mu 
náleží. Naši vůdcové se nepokoří a nesmíří se s tebou. Očekáváš snad, Otče, oběť? Jestli ano, pak ať
jsem ta oběť já. Chci, abys mé jméno teď hned vymazal z knihy živých, pokud ti má oběť otevře 
srdce lidí.“
Zatímco se dívka modlila, odevšad se ozýval nářek. Věděl jsem, že ten večer jsou přítomní někteří 
diákoni. Jak by mohli naléhavé prosbě té dívky odolat? Nikdo z nich se však ani nezachvěl, a já 
ukončil shromáždění.
Během shromáždění v Pekingu (Metodistická episkopální církev) moji posluchači sestávali z velké 
části ze studentů z univerzity spojené s misií. Bylo mi vysvětleno, že studenti se na takové věci jako
probuzenecké shromáždění dívají svrchu, avšak ze zvědavosti přišli. „Tenhle misionář zatím 
přicházel do styku jen s chlapci a dívkami, kteří to neměli v hlavě srovnané,“ říkali jeden druhému. 
Nejspíš to pro něj bylo lehké je zmanipulovat a přimět, aby se zostudili vyznáním hříchů. Ale s 
námi univerzitními studenty to je jiná káva. Ukážeme mu, že jeho hypnóza nezabírá na všechny.“
Postupem shromáždění se u části křesťanů tu a tam projevila touha zbavit se zabraňujících věcí. S 
univerzitními studenty však nic nepohnulo. Samozřejmě že když se shromáždění nachýlila k závěru,
nikdo z nás nemohl poctivě říci, že by výsledky nějak výrazně překonaly to, oč jsme žádali nebo na 



co jsme mysleli. Hned po závěrečném shromáždění jsem musel odjet do Anglie. Před odjezdem 
jsem naléhavě žádal Dr. Pikea, muže, kterého si v předchozích letech Bůh mocně použil pro dílo 
probuzení, aby v setkáních pokračoval, dokud překážky nebudou odstraněny. Zdůraznil jsem, že 
přestat by znamenalo, že naše snaha se bude mnoha lidem jevit jako triumf ďábla. Dr. Pike věc 
předložil ostatním misionářům, a ti rozhodli, že se ve shromážděních bude pokračovat.

Dvanáctý den kazatelé a evangelisté do jednoho kapitulovali a jeden po druhém vyznávali hříchy. 
Potom, jak mi vyprávěli, se Duch Boží přehnal jako lavina mezi univerzitními studenty, a ti vzápětí 
vyznávali, jak jejich srdce byla zatvrzelá a že v celém jejich odporu je vedl Zlý. Působení mezi nimi
bylo tak intenzívní a tak všeobecné, že celé dny nebylo možné pokračovat v přednáškách. Tu i onde
začala o páté ráno modlitební shromáždění a podobná shromáždění večer pokračovala až do deseti 
hodin. Když začaly prázdniny, sto padesát studentů jezdilo po dvojicích po kraji a hlásalo 
evangelium Boží milosti. Jiné roky, jak vím, jich mnoho jezdilo po venkově a prodávalo cigarety.
Pengcheng je znám jako centrum hrnčířství na jihozápadě Chihli. Jeho proslulost, nutno dodat, se 
však neodvíjela jen od produktů jeho hrnčířských pecí, ale také od nechvalně známé hříšnosti, s níž 
město bylo po staletí spojováno. Byla to nejsevernější stanice mé oblasti ve Střední Číně. Město 
jsem poprvé navštívil v roce 1890, což však bylo několik let předtím, než dílo začalo dostávat 
povzbudivé proporce.
V roce 1915 jsem se rozhodl uspořádat týden zvláštních shromáždění v Pengchengu s cílem 
probudit křesťany. Jeden prominentní obchodník, který se doslechl o mém záměru, oslovil 
Obchodní komoru a dohodl, že můžeme použít budovu Obchodní komory, starý nepoužívaný 
chrám. Na jejich náklady byl přímo v areálu chrámu zbudován velký pavilon z rohoží. Chrám – z 
mého pohledu naneštěstí – byl situován kus cesty od města, a já se obával, když jsem se dověděl o 
uskutečněných opatřeních, že nebude možné dav lidí dostat tak daleko.
Přesto od úplně prvního setkání byl pavilon nacpaný. Křesťané byli velice vnímaví. Byli 
usvědčováni, vyznávali své hříchy, přiznávali jeden druhému svá pochybení a napravovali křivdy, 
jež spáchali. To mělo úžasný účinek na nespasené. Muži a ženy po desítkách poprvé vyznávali svou
víru v Ježíše Krista. Mezi nimi bylo několik známých vzdělanců a mnoho předních majitelů 
hrnčířských dílen. Celkem přes padesát osob bylo přijato za katechumeny, mnohem více jich však 
bylo odmítnuto, protože nebyli dostatečně poučení. Evangelista Ho, který byl se mnou už od 
zahájení díla v Pengchengu, mi řekl, že když večer chodil ulicemi, připadalo mu, že všichni mluví o
divných věcech na nádvoří chrámu.“ Připadalo mu, že všichni jsou krok od obrácení k Bohu.
Z Pengchengu jsem jel do jednoho velkého střediska naší misie, kam mě pozvali, abych vedl 
desetidenní sérii shromáždění. Bylo to klidné období roku a já samozřejmě předpokládal, že všichni
křesťané ze sousedních misijních stanic na shromáždění přijdou. Umíte si představit moje zklamání,
když jsem zjistil, že byla vynaložena malá nebo žádná snaha o to, aby přišli. Po celou dobu 
shromáždění při mých bohoslužbách nebylo více než deset přespolních křesťanů. Na modlitebních 
setkáních misionářů, jež jsem denně navštěvoval, skoro nepadla zmínka o bohoslužbách, jež vedu. 
Misionáři do jednoho jako by zůstávali podivně lhostejní k potřebě úzkého kontaktu s Bohem v 
životě jejich církve. Dokonce i ten misionář, který mě pozval, abych vedl shromáždění, dával jasně 
najevo, že hnutí nebere vážně. Jako by se víc zajímal o blaho svých psů a holubů než o to, aby Bůh 
vylil svého Ducha ve spásné moci na svůj lid.
Na některých shromážděních, když se několik lidí modlilo ve velikém podvolení a vyznávali hříchy,
jsem si toho misionáře náhodou všiml, jak překvapeně a téměř v úžasu zírá na to, co se děje. Poklesl
jsem na duchu, protože jsem věděl, že zcela jistě nastanou potíže. Číňané si takových věcí rychle 
všimnou a velmi přirozeně pocítí silnou nelibost. Mezi sebou si řeknou, že taková setkání byla 
zorganizována speciálně pro ně a že cizinci si myslí, že nemají žádné hříchy, které by vyznali.
Ten večer za mnou přišli dva evangelisté. Oba to byli úžasní lidé z regionu Changeh. Zažili mocné 
působení v Changteh v předešlých letech. „Už tady nemůžeme zůstat,“ řekli. „Vracíme se domů. 
Tady nemá smysl snažit se zachraňovat duše. Dnes tu byl ten misionář, a když se naši lidé začali 
podvolovat, zíral na nás, jako by to všechno byl vtip.“ Zdůraznil jsem, že když misionář zřejmě není



probuzený pro potřeby Božího požehnání, je velmi důležité, aby oni, kteří na vlastní oči viděli, co 
Duch Boží dokáže udělat, zůstali na svém místě. Slíbili mi, že zůstanou.
Shromáždění dospěla ke svému závěru, a i když nemálo lidí bylo požehnáno, zjevně tu nenastalo 
nic, co by se blížilo strhujícímu duchovnímu hnutí. O několik týdnů později jsem se dověděl, že 
misií koluje zpráva, že pan Goforth ztratil svou moc. Kázal tu deset dní, a výsledky skoro žádné! 
Takhle se misionářům oné stanice podařilo se očistit. Říkám si, zda je někdy napadlo, že možná 
vůbec nejsou bez viny.
Hned po těchto setkáních následovala shromáždění v Shuntehfu. Krátce na to jsem si začal 
uvědomovat, že v Shuntehfu je jak na straně misionářů, tak u čínských křesťanů silná touha po 
nejbohatším Božím požehnání. Pracovna misionáře, v jehož domě jsem pobýval, se nacházela 
přímo pod mým pokojem. Každé ráno dlouho před rozbřeskem ke mně doléhalo, jak můj hostitel 
celým srdcem volá k Bohu. Při modlitebních chvílích tentýž misionář propukal v pláč a říkal: 
„Pane, přišel jsem na toto místo, kde se raději modlím, než jím.“ A bez přehánění, toto byl 
převažující duch mezi všemi misionáři. Zdálo se mi, že jsou rozhodnutí nenechat Boha jít, dokud 
jim nepožehná.
Tentýž duch byl charakteristický pro čínské křesťany. Jednoho rána při modlitební chvíli 
evangelista pověřený vedením řekl: „Bratři, jste až moc dychtiví se modlit. Ani nečekáte na to, až 
ten, kdo se zrovna modlí, řekne amen, a už spustíte. Svým sestrám jste nedali šanci. Zas a zas vidím
některé sestry, jak vstávají k modlitbě, jenže vy muži je předběhnete. Dnes ráno ať je jasno v tom, 
že všichni muži se budou modlit potichu ve svém srdci a dají příležitost ženám. Shromáždění je teď 
otevřené pro naše sestry, aby nás vedly v modlitbě.“ V ten moment se naráz začalo modlit tucet 
mužů. Nedalo se to vysvětlit jinak, než že puzení Ducha bylo nepřekonatelné a oni se zkrátka 
neudrželi.
Během těch dní byly vyznávány všechny možné hříchy. Viděl jsem staré konfuciánské učence, 
zkroušené a pokořené, jak vystupují na pódium a vyznávají svého Pána. Dohromady pět set mužů a 
žen poprvé uznalo Krista jako svého Spasitele. Bylo to pravděpodobně nejpozoruhodnější působení 
Ducha, jehož jsem směl být svědkem.

Kapitola XI
BOŽÍ JEDNÁNÍ S MLADÝMI LIDMI V SHANTUNGU

V Putoupeichenu začalo hnutí a jeho intenzita rostla, až konečně šestého dne dosáhla vrcholu. Byl 
jsem přítomen hnutí například v Shuntehfu, jež bylo mnohem silnější a možná dalekosáhlejší, avšak
nikde jsem necítil tak plné vědomí řídící moci Ducha nad velkým množstvím lidí. Toho dne se 
zdálo, jako by poslední pozůstatky odporu byly smeteny a jen Kristus sám byl vyvýšen. V této 
atmosféře jsme zůstali po zbývající dva dny shromáždění.
Úžasné shromáždění se svědectvími se konalo poslední večer. Mnozí vyslovili spontánní rozhodnutí
k nové poslušnosti. Velmi pozoruhodné podle těchto svědectví bylo, že onoho šestého rána, když se 
oheň Ducha tak nekompromisně přehnal mezi posluchači, došlo k jejich uzdravováni z tělesných 
neduhů. Ve svém kázání jsem se nijak nezmiňoval o zázračném uzdravování. A přece podle těch 
svědectví se náhle, v jednom kritickém momentu stalo, že nemoc zmizela. Při jiné příležitosti v 
sousední provincii jsem slyšel podobná svědectví o zázračném uzdravení. V obou případech podle 
výpovědí svědků ta zkušenost nastala současně s momentem nejintenzívnějšího usvědčení.
Misionáři v Chowtsunu měli značné potíže se svými středoškoláky. Chlapci zašli tak daleko, že 
zničili všechen nábytek ve škole a symbolicky spálili figurínu vedoucího misie. Během mých 
shromáždění chlapci vždy obsadili velký kůr za mnou. Skutečně zpívali neobvykle dobře. Když 
jsem však hovořil, ve tvářích různých lidí v posluchačstvu jsem zaznamenal známky pobavení. To 
mne vedlo k silnému podezření, že chlapci šaškují. Když jsem se vyptával jednoho z misionářů, 
odpověděl mi, že to je bohužel pravda.
Třetí den ráno jsem svolal všechny chlapce dolů a posadil jsem je přímo před sebe. Vzali to celkem 
přirozeně jako velkou urážku, což jsem předpokládal. Když se začalo zpívat, celá škola zůstala 



němá. Ani jeden chlapec neotevřel ústa. Tak to pokračovalo celý třetí den. Ředitele to velmi 
rozladilo a zeptal se mně, jestli jim raději nemá nařídit, aby zpívali. „V žádném případě,“ odpověděl
jsem. „Duch Boží ty chlapce přiměje, aby se podvolili a oslavili svého Mitra, a udělá to, aniž 
bychom museli hnout prstem, abychom mu pomohli.“
Celý čtvrtý den chlapci zůstali němí jako polena. Z jejich chladných, vzpurných výrazů ve tvářích 
se zdálo, jako by byli velmi vzdáleni tomu, aby se podvolili. Když jsem však pátý den vešel do 
kostela, zdálo sem mi, že poslední z chlapců je v slzách. Když jsem nechal zazpívat první hymnus, 
zpívali tak spontánně a s takovou chutí! Sotva shromáždění dalo prostor modlitbě, chlapci, jeden za 
druhým, chvátali dopředu, aby vyznali svoje hříchy. Přiznávali se mimo jiné k pití, hazardní hře a k 
návštěvám vykřičených domů. Někteří chlapci na tom byli tak, že sotva se začali modlit, padli na 
zem v mukách. Po shromážděních chlapci každou neděli chodili ve skupinách kázat v okolních 
vesnicích evangelium.
Během posledních čtyř dní jako by každá modlitba, každá zpověď, každé svědectví bylo zcela pod 
kontrolou Ducha svatého. Jednou zvláštností zpovědí, jež mě silně zasáhla, byl fakt, že mnoho 
čínských vůdců se přiznávalo k požívání tabáku a whisky. Vlastně to vypadalo, že to je pro ně zcela 
běžné. U večeře posledního dne shromáždění se mne jedna misionářka otázala: „Skutečně si 
myslíte, že kouření je špatné?“ Odvětil jsem: „Podle mne je ta otázka zhola zbytečná. Duch svatý v 
těchto dnech ukázal velmi jasně, jaká je v této věci Pánova vůle. Mohu nicméně říci, že nikde, kde 
jsem byl, jsem neslyšel tolik čínských vůdců zpovídat se se z požívání tabáku a whisky jako tady v 
Chowtsunu.“ „Dobře, ale Spurgeon kouřil!“ oponovala, „a těžko najdete lepšího člověka, než byl 
on.“ Na to jsem řekl: „Nikdo z nás určitě nebude popírat, že Spurgeon byl dobrý člověk. Jsem si 
však také jist, že kdyby věděl, jak se budete jeho zvykem ohánět, udělal by s ním krátký proces.“
To prozatím debatu na to téma ukončilo, ale když jsem odjížděl, jeden misionář, který byl přítomen 
konverzaci u stolu, si mě vzal stranou a řekl: „Vím, že jedete do Chingchowfu. V té stanici jsou dva
misionáři, opravdoví Boží svatí. Oba kouří, a já si umínil varovat vás, že když budete říkat něco o 
tabáku, oba to určitě raní a přinese to víc zlého než dobrého.“ „Lituji, že vaši radu nemohu využít,“ 
odvětil jsem. „Budu mít v Chingchow úplně jinou sérii kázání než tady. Nemohu si vybavit, jestli v 
nich je nebo není zmínka o tabáku, ale jestli tam je, řeknu ji.“
V Chingchowfu, tak jako v Chowtsunu, školní chlapci zprvu projevovali silný prvek opozice. Na 
shromáždění obvykle bylo přítomno pět nebo šest stovek studentů, chlapců i dívek, včetně velkého 
počtu z Normal School. Hned první den shromáždění Duch dolehl usvědčující silou na velký počet 
starších členů církve. Působení s každým dnem nabývalo na intenzitě a nakonec se rozšířilo i na 
školačky. Chlapci však zůstávali nedotčeni. Šestý den, kdy všichni ostatní v budově již zřejmě byli 
obráceni, seděli dál chladní a nezasažení. Když jsem kázal, vždycky jsem si všímal studentů z 
Normal School, jak se skloněnými hlavami čtou knihy na svých kolenou. Znovu a znovu jsem je 
naléhavě prosil, ať odloží všechno své čtení stranou a naslouchají tomu, co mi Bůh seslal, abych 
řekl. Chvíli dávali pozor a pak zase sklonili hlavy.
Šestý večer, když jsem chtěl začít kázat, jeden z misionářů vystoupil na pódium a požádal o svolení 
říci několik slov. „Znovu a znovu jsem vás prosil,“ řekl, „abyste zapřeli sami sebe a přispěli štědřeji 
do evangelizačního fondu, aby bylo možno přinést evangelium milionům lidí kolem nás. Avšak od 
začátku těchto shromáždění mi Duch svatý ukazuje, že když kouřím tak drahé doutníky, nemám 
právo mluvit k vám o sebezapření. Rozhodl sem se proto vzdát se tohoto neužitečného luxusu a 
peníze, které jsem takto utrácel, nyní půjdou do evangelizačního fondu.“ Byl to jeden z misionářů, 
kvůli němuž jsem byl varován, abych neříkal nic o tabáku, jinak ho raním. Byl to skutečně svatý 
člověk, ten večer však nejevil žádné známky ublíženosti a požehnání se dostalo vpravdě všem, kdo 
měli výsadu slyšet tato slova sebezapření.
Sedmý den jeden student z Normal School vystoupil na pódium a nesl hromadu knih. S očividným 
odporem s nimi mrštil na zem, obrátil se ke shromáždění a zvolal: „Jsou to ďáblovy knihy. Někteří z
nás je sesbírali ve městě. Napsány byly s cílem znečistit mysl špatnými myšlenkami. Ty knihy mě 
přivedly k tomu, že jsem se dopustil cizoložství. Během těchto shromáždění nás ďábel pudil k 
tomu, abychom ty knihy dál četli, neslyšeli boží pravdu a nebyli usvědčeni ze svých hříchů.“ Odpor
studentů byl v tom okamžiku konečně zlomen. Jeden  za druhým přicházeli dopředu a velice 



zkroušeně vyprávěli, jak je ta literatura svedla na scestí. Hodinu za hodinou se jich desítky dál 
tlačily k pódiu. Nakonec, když už shromáždění trvalo pět a půl hodiny a desítky jich dále čekaly na 
možnost vyzpovídat se, mne misionáři prakticky donutili, abych šel pryč a odpočal si.
Dopoledne sedmého dne byl proud zpovědí takový, že jsem nemohl kázat. Večer další misionář z té 
stanice přišel na pódium a vyznal, že i on v těchto dnech pochopil, jak absurdní bylo vnucovat 
lidem nutnost oběti, když sám utrácel tolik peněz za tabák. Prohlásil, že jako jeho bratr misionář se 
svého zvyku vzdá a že od nynějška peníze vydávané na kuřivo věnuje evangelizačnímu fondu.
Večer před mým odjezdem z Chingchow jsem byl u tohoto misionáře doma na večeři. Během jídla 
se mě zeptal: „Můj sluha nikdy nevyznal víru v Krista a během shromáždění nedal na sobě nijak 
znát, že by byl hluboce zasažen. Napadlo mě, jestli by vám nevadilo promluvit s ním?“ Řekl jsem 
na to: „Dobrá, až přijde, aby odnesl talíře, jděte s ostatními členy rodiny do obývacího pokoje a já 
zůstanu tady a promluvím s ním.“ Když jsme pak byli se sluhou sami, zeptal jsem se: „Jak to, že jsi 
se nepodvolil Pánu, když to tolik lidí udělalo?“ „Ale já jsem se podvolil,“ odpověděl mi s úsměvem.
„Stál jsem tam mezi mnoha jinými toho sedmého večera až do půl jedné a čekal jsem na možnost 
vyznat hříchy. Pak jste však shromáždění ukončil. Trápilo mě, že poté, co jsem se rozhodl 
následovat Krista, cítil jsem, že mu nemám co dát. Připadalo mi, že není správné, když ten, kdo za 
mě dal život, ode mě na oplátku nedostane nic. Neviděl jsem ale, jak ušetřit nějaké peníze, jež bych 
mu dal, protože dostávám jen pár dolarů měsíčně, mám ženu a dvě děti. Pak můj pán vstal a řekl, 
jak je odhodlán vzdát se tabáku, a mě hned napadlo: „No jasně, taky přestanu kouřit a ušetřené 
peníze dám Pánu. A od té chvíle jsem byl tak šťastný, že jsem se div nezbláznil radostí.“
Když jsem se vrátil do obývacího pokoje a vyprávěl o výsledku svého rozhovoru, můj hostitel se 
rozplakal. „Vzdám se mnohem víc věcí než tabáku,“ pravil, „když dokážu takhle přinést požehnání 
druhým.“
Bez vědomí zahraničních misionářů a bez vědomí mého se čínští vůdcové v Chefoo předem 
rozhodli zmařit všechny veřejné zpovědi při mých shromážděních. Došli k závěru, že takové 
emocionální hnutí, jež se zpravidla děla v Mandžusku a Koreji, mohou být jedině od ďábla, a ne od 
Ducha svatého. Všechny křesťany přísně varovali, aby v žádném případě veřejně nevyznávali své 
hříchy. Když čtvrtý den ráno několik žen začalo projevovat velmi zřetelné známky usvědčení, dva z
diákonů šli k nim a řekli: „Pamatujte, na čem jsme se dohodli.“ Ženy okamžitě přestaly.
Pátý den ráno jsem zrovna začal kázání, když mě jeden z členů staršovstva přerušil a požádal o 
možnost vyznat své hříchy. Řekl, že už tu tíhu dál nevydrží. Vyznal, že lhal, kradl a cizoložil. 
Jakmile se člen staršovstva zase posadil a já opět hezky začal, jeden evangelista zvolal, že už to 
prostě nevydrží a že mu musíme dát možnost vyznat svůj hřích. Pak hovořil o tom, jak měl velmi 
vážný spor s jiným evangelistou. Dlouhou dobu spolu ti dva nemluvili. Zahraniční misionář, který o
jejich sporu nevěděl, je vyslal do misijní stanice, aby zde vysluhovali večeři Páně. Uvědomil si, jak 
hrozný je jeho hřích, když vykonává tento svatý obřad, a přitom v srdci nenávidí svého bratra 
křesťana. Všechno bylo o to horší, že všichni křesťané na bohoslužbě věděli, že ti dva jsou 
nepřátelé. Zpověď uzavřel tím, že toho druhého zprostil viny a celé břímě vzal na sebe. Já pak 
pokračoval kázáním, a zas jsem mluvil jen pár minut, když se ten druhý evangelista podvolil a 
prosil, abych mu dopřál jednu či dvě minuty. Řekl, že on nese vinu na sporu, jeho bratr evangelista 
je zcela nevinen. Působení pokračovalo i při zbývajících shromážděních.
Velký stan postavený speciálně pro shromáždění poslední den praskal ve švech. Mezi mnohými, 
kteří svědčili toho dne o tom, jak s nimi během setkání Bůh podivuhodně jednal, byl jeden člen 
staršovstva, jehož zpověď započala pozoruhodné hnutí pátý den ráno. „Věřím,“ volal, „že jsem dnes
nejšťastnější člověk v tomto stanu. Můj starší bratr, jak mnozí víte, byl nechvalně známý hříšník. V 
jeho přítomnosti jsem vůbec nesměl třeba jen zmínit Ježíšovo jméno. Nedovolil jsem si otevřít ústa,
jinak by mě zabil. A přece dnes ke mně přišel a zeptal se, zda je nějaká naděje, že by se Ježíš 
smiloval nad takovým hříšníkem jako on. Snad si umíte představit, jaká nevýslovná radost to pro 
mě byla předestřít mému bratru, teď hned, cestu spásy a vidět, jak přijímá Ježíše za svého Pána a 
Spasitele. Nemyslíte, že mám důvod být dnes tím nejšťastnějším?“
Když jsem v bryčce přijížděl k Hwanhsien, potkal jsem Dr. A. s jeho dětmi a několika jeho 
evangelisty. Po obvyklých pozdravech se mne jeden z evangelistů otázal: „Očekáváte, že vás tu 



Duch svatý použije, aby nám požehnal svou oživující mocí, jako to udělal v Mandžusku?“ 
„Samozřejmě,“ odpověděl jsem, „Duch svatý vždy chce obnovit svůj lid, bez ohledu na místo. 
Nezáleží to na něm. Záleží na vás. Jste připraveni, nebo ne?“ Víc na to téma nebylo v danou chvíli 
řečeno, a my pokračovali dál do města.
Druhý den ráno evangelista, který mi tu otázku položil, se při své modlitbě podvolil. Řekl, že se na 
něj obrátilo dvacet sedm mužů a žen, aby je připravil na křest. On však nebyl hoden je učit, protože 
ještě nebyl naplněn Duchem svatým. Prohlásil, že nejprve sám potřebuje být vyučován, než bude 
mít zato, že může učit druhé.
Při snídani mi šestý den ráno Dr. A vyprávěl, že ten večer dva čínští vůdcové – jeden z nich byl 
onen evangelista, o němž jsem už hovořil – jej dlouho po půlnoci vzbudili, aby se s nimi modlil. 
„Pan Goforth je tu už pět dní,“ říkali, „a pořád tu není skutečná známka probuzení. Velice nás trápí 
pomyšlení, že by nás Pán mohl opomenout, a tak nemůžeme spát.“ Když jsem to slyšel, velice mě 
to povzbudilo. S jistotou jsem cítil, že čas Boží přízně je na dosah ruky.
Přesto během dopoledního shromáždění nenastal žádný zřetelný pohyb. Odpoledne jsem hovořil o 
pomoci Ducha v modlitbě na základě Římanům 8, 26 – 27. Během otvírání shromáždění pro 
modlitbu a vyznání hříchů, jež následovalo po mém kázání, jsem si uvědomoval stále sílící napětí. 
Přibližně prvních dvacet minut jako by se lidé navzájem předháněli v dychtivosti k modlitbě, někdy 
se modlili dva, někdy tři a někdy dokonce čtyři najednou. Jak ale napětí čím dál víc rostlo, modlitby
postupně ustávaly. Nakonec se zdálo, že nikdo nenajde odvahu k modlitbě. Boží přítomnost jako by 
zcela naplnila budovu.
Nedokážu říct, jak dlouho to ticho trvalo, nakonec však napětí prolomil výkřik: „Pane, přišel jsi!“ 
Byl to evangelista, o kterém jsem se zmiňoval. Nářek zachvátil všechny posluchače. Někteří padali 
na kolena a vyznávali své hříchy. Jiní začali zpívat chvály. Vypadalo to, že se všichni modlí nebo 
zpívají nebo vyznávají hříchy a vůbec nevnímají, co se děje kolem. I když to byl naprostý zmatek, 
působil však dokonale uspořádaně. Když už to trvalo hodinu, měl jsem dojem, že bych měl 
shromáždění ukončit. Hlasitě jsem pronesl požehnání a řekl lidem, že shromáždění skončilo. Nikdo 
mě neslyšel. Vůbec nikdo mi nevěnoval pozornost. Působení pokračovalo ještě hodinu a půl a 
všechno se mu klidilo z cesty. Nikdy jsem neslyšel tak intenzívní přímluvné modlitby jako během 
pozdější části té bohoslužby. Dokonce i malí školáci se slzami koulejícími se po tvářích se modlili 
za své nespasené rodiče a přátele u nich doma.
Právě mezi chlapci na střední škole Duch zřejmě působil s největší silou. Bez vědomí misionářů a 
dokonce i čínských učitelů chlapci založili klub bezvěrců. Ukázalo se, že členy toho klubu byli 
všichni starší chlapci. Při svých tajných schůzích společně četli bezvěrecké knihy vytištěné v 
Japonsku, jež se jim podařilo propašovat do školy. Když se oheň dotkl jejich srdcí, tito chlapci 
přicházeli jeden po druhém a vrhali se před pódiem na zem, vyznávali svůj hřích nevěry a snažně 
prosili Boha, aby obnovil jejich víru. Vůdce klubu byl v takových mukách, že jsem si myslel, že si 
zlomí ruce o opěradlo lavice před sebou. „Pane Ježíši!“ slyšel jsem ho naříkat, „vezmi důtky s 
mnoha šňůrami a vyžeň z mého srdce ďábla nevíry.“
Kolem třetí hodiny ranní následujícího dne všichni tito lidé, muži, ženy i děti byli zpátky v kostele, 
kde se modlili a zpívali chvály až do východu slunce. Bylo to uprostřed zimy a v budově nebyly 
žádné ohně, a přece to zřejmě nevadilo. Když jsem před ně v deset hodin předstoupil, abych vedl 
pravidelné shromáždění, v jejich tvářích zářilo nové světlo. Při své ranní hlídce měli vidění. Když 
jsem opouštěl Hwangsien, dostalo se mi ubezpečení, že ve sboru nezůstal jediný neobrácený muž, 
jediná neobrácená žena, jediné neobrácené dítě.
O několik let později mě při jisté příležitosti požádali, abych promluvil ve velké výcvikové škole 
pro důstojníky v Pekingu. Za téma jsem si zvolil: „Křesťanství generála Fenga.“ Když jsem 
domluvil, osmdesát čtyři těch mladých mužů prohlásilo, že budou číst Bibli, aby odhalili tajemství 
oné revoluce, jež se odehrála v životě tak pozoruhodného muže. Když už jsem byl na odchodu, 
náhodou jsem si povšiml jednoho mladého důstojníka s otevřeným Novým zákonem v ruce, který 
zaníceně hovořil se skupinou kolegů. „Pánové,“ slyšel jsem ho říkat, „naši zemi nezachrání nic, jen 
tahle Boží kniha!“ Pak mě uviděl, poklonil se a řekl: „Pamatujete se na mě?“ „Obávám se ,že ne,“ 
odvětil jsem. „Určitě si ale vzpomínáte na Hwanghsien,“ pokračoval. „Chodil jsem tehdy do misijní



školy, když jste před lety vedl shromáždění obnovy. Bylo to onoho památného šestého dne, kdy 
jsem ze svého srdce vyhnal ďábla nevíry. Na tu dobu samozřejmě nikdy nemohu zapomenout.“
V Pingtuchow jako by byly přítomné všechny představitelné překážky působení Svatého Ducha. 
Především podmínky na střední škole, byly velice špatné. Post ředitele zastával bývalý člen 
staršovstva presbyteriánské církve. V roce 1900 ten člověk zapřel Pána, aby si zachránil život. Věc 
byla projednávána synodem, a dokonce i tak laskavý člověk jako Dr. Corbett měl pocit, že k tak 
vážnému případu je třeba něco říci. Uprostřed diskuse se ten člen staršovstva velice rozhněval a 
urazil celý synod. Pak nezbývalo než ho suspendovat. Ten člověk byl ovšem velmi schopný 
vzdělanec a baptistická misie po něm hned sáhla a ustanovila ho ředitelem velké střední školy v 
Pingtuchow. Byl to velmi nerozumný krok. Člověk v tak nekajícím stavu se rozhodně nehodil na 
takovou pozici. Vedl školu ani ne pár měsíců, když se mezi chlapci začal projevovat duch vzpoury. 
Asi třetí den začalo být zcela zjevné, že Duch svatý působí mezi studenty. Kdykoli však nějaký 
chlapec učinil zpověď, ředitel okamžitě přispěchal a řekl: „Pane, upokoj jeho srdce. Je to hodný 
chlapec. Skutečně si nemusí dělat starosti.“
Domácí pastor církve v Pingtuchow byl vždycky během bohoslužby se mnou na pódiu. 
Uvědomoval jsem si, že mi nijak nepomáhá. Jednou na závěr dopolední bohoslužby oznámil: „Rád 
bych, aby všichni čínští vůdcové a misionáři naší církve po rozpuštění shromáždění zůstali tady.“ 
Poté, co my ostatní odešli, zřejmě řekl: „Požádal jsem vás, abyste zůstali proto, že bychom se měli 
modlit za pana Gofortha. Jeho pohled na křest je zcela mylný a jistě brání Pánu.“ Řekli mi, že na to 
jeden misionář okamžitě vyskočil a zvolal: „Ve jménu Božím, bratři, padněme na kolena. Pánu 
nebrání pan Goforth a jeho názor na křest. Brání mu náš hřích.“

Avšak v šest hodin ráno jsem si díky jednomu hostujícímu misionáři uvědomil, co je ta největší 
překážka. Ten misionář mi řekl: „My věříme, že pracujete ve tmě. Zdejší překážka je mnohem 
vážnější, než si umíte představit. Misionář, který stojí v čele této stanice, je nepřítel na život a na 
smrt s misionářem, který je nyní na nucené dovolené.“ Tento misionář napsal Radě, aby misionáři 
na dovolené nedovolila vrátit se do oblasti. Ten druhý zatím zašel na Radu osobně a naléhal, aby 
vedoucího misionáře odvolala. Spor je mezi čínskými vůdci veřejným tajemstvím, a tito vůdcové 
straní, jedni jednomu a jiní druhému. Čínský pastor nenávidí toho, který je teď tu, a halasně 
vyhlašuje věrnost tomu, který je zrovna doma. My misionáři jsme se poradili a já byl vyslán 
požádat vás o radu, zda bychom se měli vynasnažit obě strany usmířit.“ Na to jsem hned řekl: „Ne 
nezasahujte. Nechte tu věc v Božích rukách.“
Při modlitebním shromáždění misionářů toho rána jsem si zvolil téma „Mějte víru v Boha“ (Mk 11, 
22). Dřív než jsem svou řeč skončil, onen misionář, který měl spor, mě přerušil: „Boží milostí 
všechno, co dnes mohu napravit, napravím dnes před západem slunce.“ Na konci modlitebního 
shromáždění ze všeho nejdřív poslal pro čínského pastora a usmířil se sním. Hned na to napsal radě 
a odvolal všechno, co o svém bratru misionáři řekl.  Na bohoslužbě večer se domácí pastor chopil 
iniciativy, šel a přede všemi si s misionářem podal ruku.
Při dopolední bohoslužbě sedmého dne vystoupil na pódium ředitel chlapecké školy a velmi 
zvláštně mne požádal o možnost vyznat hříchy. Řekl jsem mu, že má plnou svobodu vyznat 
jakýkoli zbraňující hřích, k jehož odevzdání ho Duch Svatý nutká. „Můj velký hřích,“ začal, „byl 
ten, že jsem nenáviděl jiné národy, aniž bych se za ně modlil. Například Japonce. Považte jen, jak 
ublížili Číně!“ Pokračoval výčtem všech skutečných i smyšlených škod, jež podle něj Japonci Číně 
způsobili. „Ano,“ řekl, „můj velký hřích spočíval v tom, že jsem Japonce nenáviděl bez toho, že 
bych se za ně modlil.“ Pokračoval tím, jak Číně různými způsoby ublížili Němci. Pak přišla na řadu 
Amerika. Svými přísnými imigračními zákony krutě ponížila chudé Číňany. Zhřešil tím, že 
nenáviděl Američany bez toho, že by se za ně modlil. V posluchačstvu bylo několik švédských 
misionářů. Blahosklonně řekl: „Myslím, že proti Švédům v celku nic nemáme. Každopádně jsou 
příliš malí na to, aby nám uškodili, i kdyby chtěli.“
To všechno však byl jen úvod. Jako skutečný řečník směřoval k vyvrcholení. Pokračoval: „V Číně 
byl jeden Angličan jménem Marjory. Jeden mandarín na jihu jej najal, aby odlil dělo. Mandarín mu 
dal k dispozici správný kov, ale ten tvrdohlavý Angličan trval na tom, že použije kov podle svého 



vlastního výběru. Dělo bylo nakonec odlito a mandarín poslal asi dvacet mužů, aby je vyzkoušeli. 
Při odpálení se dělo roztrhlo a rozmetalo těch dvacet na kusy. Úředník se rozhněval, vytáhl meč a 
Marjoryho zabil. Pak se na Čínu vrhli Britové a vnutili nám proklaté opium. Když válka skončila, 
Britové od Číny požadovali obrovské odškodné s tím že: ,Zabili jste Marjoryho a nechali jeho 
ubohou vdovu hladovět.' Jak ale nemám pomyslet na dvacet čínských vdov, které nechali hladovět 
kvůli Angličanově tvrdohlavosti? Proto jsem se na Brity rozlítil, a nemodlil jsem se za ně.“
V tomto kritickém bodě jsem položil ruku na mužovo rameno a řekl: „Bratře, víš moc dobře, že na 
tom, co říkáš o Marjorym, není ani smítko pravdy. A navíc se nezpovídáš z hříchů. Nejsi puzen 
Duchem svatým. Prostě jsi využil příležitosti k plivání na druhé lidi.“ Na to chlapci ze Střední školy
rozzlobeně vstali. Zpochybnění pravdivosti jejich ředitele je urazilo. S vykřikováním, povykem a 
kopáním opustili kostel. Když se hnali ven, myslel jsem, že vykopnou dveře z pantů. Je zvláštní, že 
na ty, kdo zůstali, přesto dolehlo mocné usvědčení.
Po shromáždění jsem incident probíral s jednou misionářkou. Tvář měla mokrou slzami. „Proč to 
tak berete?“ ptal jsem se. „Copak jste zapomněla na téma našeho modlitebního shromáždění onehdy
ráno, ,Mějte víru v Boha?' Dokážete si představit, že by Bůh nechal takhle pohanět svého syna? To 
není možné. Věřím, že než tato shromáždění skončí, Bůh přivede všechny ty kluky zpět, aby 
vyznali hříchy a vzdali mu čest.“ „Ach, jak bych si přála mít vaši víru,“ odvětila, stále ještě v 
silných pochybách.
Ten den, poté, co opustili kostel, si chlapci prožili chvíle strašného zpytování Duchem svatým. Tu 
noc mnozí nemohli spát. Osmý den ráno všichni předstoupili před církev a uznali svou chybu. A na 
dovršení ďáblovy porážky předstoupil i ředitel a se vzlykáním vyznal svůj hřích.
Při závěrečném shromáždění, právě když jsem chtěl říci požehnání, čínský pastor naznačil, že by 
chtěl říci pár slov. „Pane Goforthe,“ řekl, „vaše kázání v těchto dnech nám ukázala, jak úžasně znáte
Bibli. Dovolte mi však jako bezvýznamnému čínskému bratrovi poprosit vás, abyste příště, až 
budete studovat Písmo, dával bedlivý pozor na to, co Pán říká ohledně správného pohledu na křest.“
To byla ošemetná situace. V publiku byli presbyteriánští vůdcové a zástupci jiných denominací. 
Vypadalo to, jako by ďábel chtěl spustit spor a všechno pokazit. Rozhodl jsem se riskovat ticho a 
řekl jsem požehnání. Pak jsem se obrátil k pastorovi a tiše řekl: „Během let, co jsem vedl tato 
shromáždění, jsem byl u episkopálů, kongregacionalistů, metodistů, presbyteriánů, baptistů a členů 
mnoha dalších denominací a shledal jsem, že křestní voda v jakémkoli objemu neudrží ďábla mimo 
srdce a životy křesťanů.“
Tři roky po těchto shromážděních bylo hlášeno, že církvi v tom regionu přibylo tři tisíce křesťanů.

Kapitola XII
JAK PROBUZENÍ PŘIŠLO DO ŠKOL V KIANGSU

Na začátku jara roku 1909 jsem byl pozván do Nankingu, abych zde vedl devítidenní sérii 
shromáždění. Křesťané se zde potýkali s problémem, jak najít dost velkou budovu, jež by pojala 
davy, jejichž příchod se očekával. Společnost Přátel vlastnila největší kostel ve městě – měl však 
jen šest set míst. Čínští vůdcové navrhli postavit velký pavilon z rohoží, misionáři však poukazovali
na to, že v tomto ročním období pravděpodobně bude každý den pršet, a v tom případě by byl 
pavilon k ničemu. Na to Číňané odpověděli, že počasí svěří Pánu. Misionáři dali pavilonu zelenou, 
a tak byl stánek s kapacitou 1400 osob postaven.
Do Nankingu jsem přijel den před začátkem. Lilo jako z konve a vypadalo to, že konec deště je v 
nedohlednu. Ze všeho nejdřív jsem šel na inspekci stanu. Prosakoval jako řešeto. Nebylo tam jediné
suché místo, kam by se dalo sednout. Druhý den ráno shromáždění začala a po celých devět dní na 
pavilon nespadla ani kapka. Někdy počasí vypadalo hrozivě. Jako by se každou chvíli měly začít 
valit proudy. Déšť však počkal. Shromáždění skončila a dva dny nepřetržitě lilo.
Večer třetího dne dívky se školy adventistické misie při bohoslužbě zažily silné usvědčení. 
Následující ráno ve stanu zněly modlitby těch dívek novým a překvapivým tónem. Čtvrtý den byly 



mocně zasaženy dívky ze Školy Přátel. Další den se odevzdaly všechny dívky z Presbyteriánské 
školy.
Při modlitebním shromáždění v Union Highs School o sedmé ráno se pan Meiggs, ředitel, otázal 
chlapců, jak to, že ještě neprojevili žádné známky usvědčení. Jeden z vůdčích studentů vstal. „Když
se ptáte, řediteli,“ řekl, „budeme mluvit na rovinu. Moc dobře víme, že tahle shromáždění jsou 
organizována především kvůli nám. Vy zahraniční misionáři děláte, jako byste neměli žádné hříchy 
a jako by my Číňané byli jediní hříšníci.“ Pan Meiigs propukl v pláč. „Mládenci,“ vzlykal, „pokud 
na mě vidíte něco špatného, řekněte mi to, a já to uznám. Pokud jsem komukoli z vás ublížil, 
povězte mi to a já se vám pokloním.“ Po jeho slovech se chlapci dali obměkčit, načež následovala 
hodina rychle se šířícího usvědčení.
Posledními zasaženými byly dívky Episkopální metodistické školy. Budova školy se nacházela 
hned za zdí areálu, ve kterém jsem pobýval. Stalo se to při jejich modlitebním shromáždění osmý 
den večer – dívky se podvolily. Kvůli jejích drásavým nářkům usvědčení jsem dlouho po půlnoci 
nemohl usnout.
V den mého příjezdu do Nankingu jsem si všiml neobvykle dlouhých prken z oregonské borovice, z
nichž stavěli pódium ve stanu. Vyslovil jsem obavu, že zaberou moc místa v pavilonu a navrhl jsem 
přeřezat prkna na polovic. Bylo mi řečeno, že to není možné, protože prkna jsou půjčená. Když 
nastal poslední den shromáždění, měl jsem mnoho důvodů být vděčný za to, že je pódium tak 
prostorné. Toho dne bylo ve stanu plných 1500 lidí. Stovky bylo nutno odmítnout. Dopolední 
shromáždění trvalo čtyři hodiny. Měl jsem krátké kázání a zbytek času zabraly modlitby a zpovědi.
Neobvyklé bylo ten den na shromáždění to, že každý se chtěl jít zpovídat na pódium. Nic takového 
jsem nikdy nenavrhoval. Ve skutečnosti dávám přednost tomu, aby zpovědi zaznívaly z 
posluchačstva, když se modlí, a aby co nejméně rušily. Ten den však všechno směřovalo na pódium.
Lidé se tak tlačili, že bylo nutné postavit další schodiště. Dostal jsem na pomoc jednoho misionáře –
stál na jednom konci a já na druhém. Lidé se zpovídali tváří k posluchačům. Pak se obvykle obrátili 
k nám a prosili, abychom se za ně modlili.
Deset minut před třetí hodinou odpoledne jsem vyšel na pódium zahájit druhé shromáždění. Vpředu
se už tísnily stovky lidí a čekaly na možnost se zpovídat. Hned jsem viděl, že nemá smysl pomýšlet 
na kázání. Dostal jsem pět dalších misionářů, aby mi pomáhali – rozestavili jsme se na různých 
místech pódia. Někdy na pódiu bylo naráz až třicet lidí a mezi nimi půl tuctu misionářů. Tu a tam 
jsme viděli skupinu školaček, jak dávají hlavy dohromady, protože se styděly před velkým 
publikem. Když však na ně přišla řada, jejich hlasy přehlušil zástup. „Nemyslete si,“ říkaly, „ že 
chceme nahoru na pódium, aby se na nás všichni dívali. Celé dny jsme se snažily najít mír tím, že 
jsme vyznávaly své hříchy v soukromí. Ale nepomáhalo to. Víme, že toto je jediná cesta.“
Za deset minut devět, přesně šest hodin po zahájení shromáždění, jsem byl nucen odejít, abych stihl 
parník do Pekingu, kde na mě čekala další řada shromáždění. Když jsem vycházel ze stanu, desítky 
lidí stále čekaly na možnost vyznat hříchy.
Některé z těch zpovědí mám ve své paměti zřetelně, jako když jsem je slyšel před dvaceti lety. 
Jedna školačka řekla: „Můj otec je hrozně zlostný. Ve škole mě přivedli k víře v Ježíše, ale já se 
otce tak bála, že jsem se mu to neodvážila říci. Když moji rodiče šli do chrámu uctívat bohy, vzali 
mě s sebou a já nic neřekla. Když šli do divadla, vždycky mě požádali, abych šla s nimi, a já se bála
odmítnout. Když hráli karty, zbaběle jsem se připojila. Dnes však půjdu domů a před svými lidmi 
vyznám Ježíše. Budete se za mě modlit?“
Čínský pastor jedné církve v Nankingu se na jednom shromáždění zcela podvolil. „První dva dny 
těchto shromáždění,“ řekl, „jsem si nebyl vědom žádného hříchu. Z kázání pana Gofortha jsem nic 
nezískal. Pak, třetí den, hovořil o stavu laodicejské církve. To mě přivedlo k hlubokému zpytování. 
Před šesti měsíci jsem se pohádal se svým synem. V hněvu jsem řekl věci, jež jsem říci neměl. Bylo
mi potom tak hanba, že jsem nedělal domácí bohoslužby. Už šest měsíců jsme doma neměli domácí 
bohoslužbu. Pokud by v mé rodině někdo během té doby zemřel v hříchu, věřím, že bych byl před 
Bohem za to zodpovědný.“
Jeden člověk, který se chystal zpovídat, byl úplně na dně. Celé pódium se otřásalo jeho vzlyky. 
Myslel jsem, že se určitě bude zpovídat z vraždy. Nakonec, když se vzchopil, řekl: „Když jsem 



poprvé uvěřil v Ježíše, ďábel mi řekl: ,Není potřeba, abys svědčil a hlásal evangelium druhým 
lidem. To je práce pro pastory a evangelisty.' Sedm let jsem se řídil ďáblovou radou. Chvěju se při 
pomyšlení, kolik duší jsem zabil.“
Byl tam jeden evangelista, kterého si Pán úžasně použil při zachraňování duší a oživování církve. 
Poslední rok, ačkoli působil stejně zapáleně jako dřív, se jeho práce vyznačovala absencí výsledků. 
Misionáři pro to neměli vysvětlení. Poslední den shromáždění evangelista vystoupil na pódium, 
silně otřesen, a vyznal, že porušil sedmé přikázání.
Jiný evangelista vyznal, že roucho, jež má na sobě, získal nezákonně. Strhl je ze sebe, hodil s pódia 
a odešel bez něj.
Bývalý kazatel, který odešel podnikat a získal značné bohatství, volal: „Nelze vypovědět, kolik duší
jsem zabil, protože jsem zanechal hlásání evangelia a šel za chtivostí svého srdce.“
l tam se našel jeden čínský vůdce, který hodně zdržoval postup shromáždění. Při prvních 
shromážděních slyšel mnoho zpovědí od svých lidí, avšak žádné od zahraničních misionářů. Ďábel 
v něm zapracoval a on obcházel svoje lidi a říkal: „Jsme tu za blázny. Zahraniční misionáři mají 
stejné hříchy jako my, ale zpovídat se z nich nebudou. Jejich pověst je jim příliš drahá.“ Takto 
apelováním na jejich pýchu kolem sebe shromáždil značný počet předáků. Na konci posledního 
shromáždění byl ten člověk zkoušen jako ohněm. Stál na pódiu a zdálo se, že trpí v neskutečných 
mukách. Řekl, že pohled na pět nebo šest misionářů naráz na pódiu, čekajících, až na ně ve vyznání 
hříchů přijde řada, ho ťal do živého. Tehdy si uvědomil, že ďábel ho prostě využil jako užitečného 
idiota.
Avšak pravděpodobně nejpozoruhodnější zpověď přišla od evangelisty, který stál v čele významné 
církve v sousedním městě. Požádal svou matku, aby vstala, načež hovořil o své hněvivé povaze a 
nesynovském chování vůči ní, a prosil ji o odpuštění. Potom hovořil zahanbeně o své ženě. „Mojí 
ženě se nedostalo vzdělání,“ řekl. „Neumí ani číst. A občas, když ji porovnám s těmito krásnými 
inteligentními studentkami, si pomyslím, kdyby tak umřela a já si místo ní mohl vzít některou z 
těchto úžasných děvčat. Pojedu domů a vyznám svůj hřích své ženě a přísahám Bohu, že od 
nynějška ji budu milovat, jak se patří.“
„Láska Kristova,“ pokračoval, „mne v mé službě neomezovala. Když v neděli kážu, lidé mě chválí 
a říkají, že jsem si vedl dobře. Dokonce i zahraniční misionáři občas složí kompliment tomu, co 
nazývají skvělé kázání. To všechno je ale jen povrch. V srdci nemám žádnou lásku k duším. Kdyby 
všechny zemřely, bylo by mi to jedno . . . Dlouho jsem využíval církevní sbírku pro sebe. První 
neděli po návratu se přiznám svému sboru a všechno vynahradím. . . . Mám mladšího bratra, který 
je závislý na opiu a žebrá. To všechno pro mou tvrdost. Nikdy jsem se nepokusil přesvědčit ho 
láskou. Nevím, kde teď je, nedopřeji si však pokoj, dokud ho nenajdu.“
Evangelista dodržel slovo. Když shromáždění skončila, vrátil se ke své církvi a vyznal všechno před
svými lidmi. Vím, že krátce na to začalo probuzení. Pak se pustil do hledání svého bratra. Jezdil od 
města k městu a nakonec bratra našel v hrozné bídě na ulici v Yangchow. Tak úpěnlivě se s ním 
modlil, až se bratr, jakkoli na tom byl bídně, odevzdal Kristu. Oba se pak spolu vrátili domů, a 
naposledy jsem se doslechl, že mladší bratr našel stálou práci v misijní nemocnici.
Na podzim roku 1915 jsem přijel do Hsuchowfu, abych zde vedl shromáždění trvající patnáct dní. 
Misionáři měli značné těžkosti se svou střední školou. Ve škole studovalo více než 150 studentů, 
dvě třetiny z nich z nekřesťanských rodin. Představený misie shledával téměř nemožným udržet ve 
škole jakoukoli disciplínu. Nedlouho před mým příjezdem věci dospěly tak daleko, že se rozhodl 
vyloučit na konci roku tucet chlapců. Vyjádřil však naději, že Pán změní srdce těch hochů tak, že 
bude moci svoje rozhodnutí přehodnotit.
A aby problémů nebylo málo, ukázalo se jako nezbytné propustit jednoho učitele. Učitel byl velmi 
zklamán tím, jak ztratil „tvář“ a svým přátelům řekl, že i kdyby ho misionáři chtěli získat zpátky do 
církve, nepřitáhli by ho tam ani pěti sty volů. Doslechl jsem se rovněž, že když se jeden 
středoškolák dověděl, že mne pozvali a že povedu sérii shromáždění obnovy, pravil: „Nu, pokud ten
člověk dokáže svými slovy roztavit železné tyče, pak snad může doufat, že pohne i s námi 
studenty.“



Třetí den shromáždění vystoupil jeden student na pódium, silně zasažen. Prohlásil, že nekřesťanští 
studenti ve škole nejsou spaseni kvůli špatnému příkladu, který dával on jako křesťan. Vyznal řadu 
hříchů, obecně dal na srozuměnou, že je neobyčejně špatný chlapec. Po shromáždění jsem se 
vyptával a zjistil, že je to syn jednoho diákona a nejlepší chlapec ve škole. To odpoledne byli 
chlapci svoláni k hodinovému studiu. Ředitel si všiml, že místo toho chlapce je prázdné. Šel do jeho
pokoje a zastihl ho v slzách, jak se úpěnlivě modlí za spásu svých spolužáků. Na studijní hodině 
druhý den ráno se diákonův syn opět neobjevil. Ředitel šel znovu do jeho pokoje a zastihl ho, jak se
modlí stejně mučivým způsobem.
Den co den se projevovaly známky moci Ducha. Uplynul však celý týden, když jsem postřehl cosi 
neobvyklého. Při modlitebním shromáždění misionářů se osmý den ráno zdálo, že všichni přítomní 
jsou hluboce zasaženi. Nikdo se nemohl modlit bez hlubokého podvolení. Modlitbami misionářů se 
jako červená nit táhla myšlenka, že církev je v nynějším stavu proto, že se v jejich životech 
projevovalo příliš málo lásky k Bohu.
Na odpoledním shromáždění desátého dne byla velmi neobvykle znát Boží přítomnost a moc. A 
přesto stále žádné velké podvolení. Zdálo se, že Duch Boží je silně potlačován. Asi v devět večer 
shromáždění konečně povolilo. A tu mnoho neobrácených studentů celý večer plakalo nad svými 
hříchy a křesťanští chlapci dělali, co mohli, aby je utěšili.
Jedenáctý den ráno jsem mluvil sotva pár minut, když jeden chlapec zvolal: „Mějte prosím chvíli 
strpení a nechejte mě vyznat hříchy.“ Vyzpovídal se a já zas hezky začal, když se podvolil další 
chlapec a požádal mě o možnost vyzpovídat se. Viděl jsem pak ,že nemá smysl pokračovat v kázání.
Otevřel jsem shromáždění a mnoho chlapců využilo příležitosti. Všichni mne pak po dokončení 
zpovědi žádali, abych se za ně modlil. Když jsem vyhověl prvním několika z nich, řekl jsem: 
„Pomodlí se teď někdo z těch, kdo dosáhli vítězství, za našeho mladšího bratra?“ Zpravidla 
zareagoval nějaký spolužák.
Při odpoledním shromáždění, jež bylo jen opakováním dopoledního, jeden nápadně vyhlížející 
gentleman, zjevně prožívající intenzívní soud, prohlásil, že církev byla v bídném stavu kvůli jeho 
špatnému životu. Jeden misionář mi vzrušeně pošeptal, že to je ten bývalý učitel. Přibližně o den 
později učitel prošel tvrdou zkouškou. Ve městě byl jeden odpadlý praktický lékař, který při 
shromážděních velmi nepříjemně rušil tím, že kdykoli se mu naskytla příležitost, snažil se svou 
modlitbou předběhnout všechny ostatní. Bylo veřejně známo, že ačkoli se prohlašuje za křesťana, 
žije neřestným životem. Na jedno ranní modlitební shromáždění se trochu opozdil, což ho však 
neodradilo od toho, aby se jako obvykle necpal dopředu, bývalý učitel ho však zadržel a řekl: 
„Bratře, posaď se, neruš shromáždění.“ Jedinou odpovědí mu byl hrozný políček do tváře. V příštím
okamžiku se lékař hnal ven a soptil vztekem.
Překvapivé na tom bylo, že učitel se nepokusil doktorovi ránu oplatit. Byl to svalovec, zatímco ten 
druhý byl nicka, oproti učiteli poloviční. Učitel byl navíc znám svou vznětlivou povahou. Když pak 
o incidentu hovořil s několika z nás, řekl: „Ten večer, kdy jsem vyznal hříchy, mě určitě naplnil 
Duch svatý. Pokud by mě nenaplnil, myslíte, že bych se nechal uhodit od toho chudáka, aniž bych 
pohnul brvou nebo řekl slovo? Kdyby k tomu došlo o pár dní dřív, ohnal bych se po něm a přizabil 
ho.“ Při závěrečném shromáždění vydal pozoruhodné svědectví, v němž hovořil o velkých věcech, 
jež pro něj a pro jeho rodinu učinil Bůh. Kolem něj stál jeho otec a matka, jeho žena a děti a bratři, 
dohromady čtrnáct lidí. „Tady jsme,“ volal, „všichni spasení. Všichni chválíme Boha!“
Na modlitebním shromáždění misionářů dvanáctý den ráno jsme od ředitelky dívčí školy slyšeli, že 
všechny dívky – pokud je jí známo – byly přivedeny ke Kristu. Řekla, že jediná, která se dosud 
neodevzdala, byla velká ošklivá neukázněná dívka, jež ve škole porušovala všechna pravidla. Když 
tato dívka byla konečně usvědčena, bylo pro ni takřka nemožné se ovládnout. Nejprve šla a 
omluvila se všem učitelům – dokonce se jim poklonila. Pak šla za všemi svými spolužačkami, jež 
urazila, a prosila, aby jí odpustily. Ředitelka řekla, že této scéně byl přítomen konfuciánský učitel, 
dobrý starý učenec, který se všemožně bránil evangeliu, řka, že je „žákem velkého mudrce 
Konfucia a nepotřebuje toho západního Ježíše,“ a byl hluboce zasažen. Pod dojmem neuvěřitelné 
proměny, jež se stala s tou ošklivou dívkou, se mu po tvářích začaly koulet slzy, a on zvolal: „Ježíš 
zvítězil. Je Bůh. Vzdávám se.“



Když ředitelka dovyprávěla, kdosi řekl: „Kéž by se totéž stalo v chlapecké škole.“ Sotva slova 
dozněla, do místnosti v trhla paní G., manželka ředitele chlapecké školy, očividně silně rozrušená. 
Obrátila se ke mně a řekla: „Pojďte prosím na střední školu a zasáhněte. Chlapci jsou už hodinu s 
tváří na zemi a naříkají. Můj manžel a ostatní učitelé jsou na tom stejně špatně jako oni.“ Když jsem
přispěchal do školy, bylo to tak, jak paní G. řekla. Zeptal jsem se ředitele, jak působení začalo, a on 
pravil: „Ráno jsem všem křesťanským chlapcům řekl, ať jdou na modlitební shromážděn do kostela,
a neobrácené jsem požádal, aby zůstali tady se mnou. Zůstalo jich asi sedmdesát. Chvíli jsem s nimi
hovořil a pak jsem řekl:, Nu chlapci, všechno to Bohu povězte.' V tu chvíli nejhorší kluk ze školy, 
duše každé nekázně a lotroviny, byl usvědčen a vyznal své hříchy. To spustilo totéž u dalších, a za 
chvíli se všech sedmdesát naprosto podvolilo.“ Asi půlhodiny jsem se nepokoušel zasahovat, a pak, 
když jsem usoudil, že se chlapci vyzpovídali, jsem začal nějaké písně. Během chvilky byli všichni 
zpátky na místech. Pak jsem chvíli hovořil na 2 Kor 5, 14 o lásce Kristově a že vzal na sebe jejich 
hříchy a trest za jejich přestoupení. Pak jsem hovořil o tom, jak vstal z mrtvých a že skrze víru v 
jeho završené dílo můžeme vstát s ním ,Nyní, mládenci,' řekl jsem, ,chcete-li se dnes postavit vedle
Krista, prostě vstaňte.' Na to všichni, až na jednoho, vyskočili. Pak byly rozbity dýmky, cigarety a 
tabák letěly do koše, ukradené nože a tužky a kapesníky se vrátily ke svým majitelům. Chlapec, 
který při mé návštěvě na mou výzvu nevstal, se celý den obrovsky trápil a trápil se i následující noc.
Kdyby se někdo před ním zmínil o Ježíši, rozzuřil by se. Avšak kolem čtvrté hodiny ranní dosáhl 
vítězství. Šel hned za svým učitelem a žádal o svolení vrátit se domů a přivést na shromáždění své 
blízké. Řekl, že jeho otec zemřel před třemi měsíci jako nevěřící. On otcovu duši zabil, protože byl 
v křesťanské škole a měl možnost otci říci o cestě spásy, ale neudělal to. Jeho domov byl dobrých 
šestnáct mil daleko, přesto se v jednu hodinu vrátil zpátky na shromáždění se svými přáteli a členy 
rodiny, celkem s jedenácti lidmi.
Na závěr série shromáždění mne osm chlapců ze střední školy požádalo o zvláštní rozhovor. Zjistil 
jsem, že jejich jedinou touhou bylo poznat tajemství síly, jež by jim umožnila zůstat věrný postoji, 
který zaujali. Modlitby těchto chlapců a dívek, kteří teprve nedávno opustili nevíru, byly 
pozoruhodné svou dychtivostí vnímání. Modlili se očividně s jasným vědomím významu 
křesťanského učení jako ti, kdo dospěli ve víře. Když jsem odjížděl, učitelé mne ubezpečili, že ve 
školách není ani jediný chlapec nebo dívka, kteří by nedali přesvědčivý důkaz spasitelné víry v 
Ježíše Krista.

Kapitola XIII
NEZBYTNÉ FAKTURY PROBUZENÍ

Jeden misionář mi jednou omluvně řekl: „Vždycky jsem toužil po probuzení. Avšak moje misijní 
stanice je takový zapadákov, že sem nedostanu evangelistu.“ Jako by působení Ducha Božího bylo 
nutně omezeno na pár vyvolených! Chceme co nejdůrazněji prohlásit, a je to naše přesvědčení, že 
Boží probuzení může nastat, když chceme a tam, kde chceme. Král evangelistů pan C. G. Finney 
věřil, že jakékoli společenství křesťanů, pokud celým srdcem bezvýhradně plní Boží vůli, může 
zažít probuzení. Pan D. L. Moody neustále zdůrazňoval, že Letnice jsou jen vzorový den. Z těchto 
stránek rozhodně nesmí být mylně vyvozováno, že Orient je pro probuzení zvláštně disponován. 
Viděli jsme doma ve vlasti společenství, v nichž Duch působil úplně stejně jako v Číně. Pravda, 
obvykle to trvalo déle. Ale ať to trvá den nebo čtrnáct dní, je principiálně jasné, že jakákoli skupina 
hledajících křesťanů může obdržet plnost požehnání Letnic.
Na základě četby Božího Slova je pro nás nemyslitelné, že by Duch svatý chtěl třebas o jediný den 
zdržovat své působení. Můžeme si být jisti tím, že kde se nedostává Boží plnosti, je to vždycky 
kvůli nedostatku víry a poslušnosti. Jestliže Bůh Duch svatý neoslavuje Ježíše Krista v dnešním 
světě jako o Letnicích, je to naše vina. Koneckonců, co jiného je probuzení než prostě to, když 
Duch Boží plně řídí odevzdaný život? Musí být tedy možné vždy, když se člověk odevzdá. Samotný
hřích neodevzdanosti nám může bránit v probuzení.



Jsme však připraveni přijmout Ho? Doceňujeme Dárce a dar dostatečně? Jsme ochotni zaplatit cenu
probuzení Duchem svatým? Vezměme si například modlitbu. Historie probuzení jasně ukazuje, že 
všechno působení Ducha začalo v modlitbě. Neplatí přitom, že mnozí z nás vadnou a ochabují, když
tu cenu mají zaplatit? Bible nám toho mnoho neříká o tom, co se dělo v Horní místnosti v 
Jeruzalémě mezi nanebevzetím našeho Pána a Letnicemi. Máme však dobré důvody brát jako jisté, 
že ta malá hrstka učedníků litovala každé minuty, kterou nestrávili na kolenou. Bylo potřeba se 
tolika věcí zbavit, odstranit tolik překážek, tolik zlata bylo nutno pročistit, tolik špíny bylo nutno 
zničit. Den Letnic sám nejlépe říká, co se odehrálo v Horní místnosti. Víme také, že všechna 
následující vylití Ducha byla spojena s modlitbou. „Když se pomodlili,“ říká nám Lukáš, „otřáslo se
místo, kde byli shromáždění, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo 
Boží“ (Sk 4, 31).
Mocné duchovní převraty v době reformace přišly zhusta jako výsledek modlitby. O Lutherovi se 
říká, že od Boha mohl dostat cokoli, oč požádal. Marie Stuartovna měla větší hrůzu z modliteb 
Johna Knoxe než ze všech armád Anglie. Slavné hnutí Ducha, jež spojovalo disharmonické prvky 
mezi Moravskými bratřími v Herrnhutu v roce 1727 a transformovalo je v nejmocnější 
evangelizační sílu na světě za posledních dvě stě let, se zrodilo v modlitbě. Biskup Hasse píše: 
„Bylo někdy v dějinách církve tak úžasné modlitební shromáždění, jež pokračovalo – od svého 
počátku (v Herrnhutu) v roce 1727 – sto let? Je to něco absolutně jedinečného. Známo bylo jako 
„hodinové přímluvy“, což znamenalo, že štafetou bratří a sester probíhala nepřestávající modlitba 
za díla a potřeby Jeho církve. Takováto modlitba vždycky vede k činům. V tomto případě zažehla 
horoucí touhu dát poznat Kristovu spásu pohanům. Vedla k začátku moderních zahraničních misií. 
Během dvaceti pěti let z této malé vesnické komunity vyšlo více než sto misionářů. Marně bychom 
kdekoli hledali něco, co by bylo srovnatelné.“ Je ale nějaký důvod, proč by moravské hnutí dnes 
nemělo mít sobě rovného? Není pravděpodobné, aby se Věčný Duch unavil. Jistě můžeme počítat s 
tím, že nás čeká požehnání, stačí jen padnout na kolena a žádat o ně.
Možná že nejpozoruhodnější fází wesleyánského hnutí byl důraz, který jeho vůdcové kladli na 
modlitbu. Jejich pravidelnou prací bylo modlit se od čtyř hodin do pěti ráno a od pěti do šesti večer. 
Velké postavy jako William Bramwell ovšem navíc trávily modlitbou polovinu noci a poté  
procházely krajem jak ohnivý jazyk. Co by se stalo, kdyby si miliony dnešních metodistů vážily 
modlitby tak jako jejich velcí praotcové?
Finney v přinášení obnovy Ducha svatého spoléhal více na modlitby otců Nashe a Claryho než na 
svou neporazitelnou logiku. Dnes jsme natolik uvykli laodicejskému stavu církve, že nás 
všepronikající vliv modlitby ve Finneyově době uvádí v úžas. Představte si jen čtyřicet duchovních 
a misionářů vyslaných na Pánovo pole následkem modlitby během jednoho probuzení na Rochester 
High School! V roce 1857 Finney zažil padesát tisíc lidí obrátivších se k Bohu týdně. V mnoha 
městech neměli dost velkou budovu, aby se v ní mohlo konat modlitební shromáždění. V té době 
modlitební shromáždění ve Fulton Street začalo v postranní místnosti kostela a během několika 
týdnů vyžadovalo úplně celou budovu a dokonce se přeneslo do sousedních kostelů. 
V roce 1858 pan Spurgeon svolal svůj velký sbor a řekl: „Duch Boží teď ve Spojených Státech 
zachraňuje zástupy. Protože Bůh není přívrženec jednotlivců, budeme se teď modlit, dokud nesešle 
požehnání na naši zem.“ Odpovědí bylo mocné probuzení roku 1859. Říká se, že pan Moody 
nepřijal pozvání k vedení misie, pokud ho neubezpečili, že cesta bude připravena modlitbou. Na 
jihu Walesu, krátce před velkým probuzením na počátku tohoto století, se vytvořilo tři sta zvláštních
modlitebních skupin. Wales fakticky byl jako jedno velké modlitební shromáždění. A výsledek? 
Během dvou měsíců se sedmdesát tisíc lidí obrátilo k Pánu.
V Kalkatě v roce 1902 dvě misionářky v misii Khassia Hills vyslechly kázání Dr. Torreyho o 
modlitbě. Kázání je tak oslovilo, že když se vrátily ke svým lidem, jejich hlavním tématem se stala 
modlitba. Výsledkem bylo, že na jaře roku 1905 se v Khasia Hills modlili všude. Probuzení 
samozřejmě bylo nevyhnutelné. Během několika měsíců v této části Indie vstoupilo do církve více 
než osm tisíc lidí.
Na začátku této knihy jsem zdůraznil, jak intenzívní modlitba plná víry byla úzce spjata s 
probuzením, jež v roce 1907 přivedlo padesát tisíc Korejců ke Kristu. Jsme rovněž přesvědčeni, že 



všechno působení Ducha v Číně, jež jsme rovněž zažili, má nitky vedoucí k modlitbě. Po jedné 
obzvlášť dojemné řadě shromáždění ke mně jeden misionář podotkl: „Když Pán udělal tolik s naším
malým modlením, kolik by asi vykonal, kdybychom se modlili tak, jak bychom měli?“ Jednoho 
velkého evangelisty se jednou zeptali: „V čem je tajemství probuzení?“ Odpověděl: „Není žádné 
tajemství. Probuzení vždycky přichází jako odpověď na modlitbu.“
Chceme rovněž prohlásit, že nemůžeme doufat v mocnou, celosvětovou obnovu Ducha svatého, 
aniž by napřed došlo k velkému návratu k Bibli. Autor Bible je dnes značně znevažován 
pochybnostmi o jeho Slově. To, že si lidé tak málo váží knihy, jež jediná svědčí o Pánu Ježíši, je 
jistě pro něj silným důvodem k zármutku. Pokud Bible pro nás není skutečným Slovem Božím, naše
modlitby budou jenom čirým výsměchem. K probuzení nikdy nedošlo tam, kde muži a ženy 
hluboce nevěřili a celým srdcem se nedovolávali Božích zaslíbení.
Meč Ducha, jímž je Slovo Boží, je jediná zbraň, jež kdy byla při probuzení mocně použita. Tam, 
kde se mu dostalo to, co mu náleží, bylo Boží Slovo vždycky jako ostrý dvoubřitý meč, jako oheň a 
jako kladivo jež rozbíjí skálu na kusy. Když Luther přeložil Písmo do němčiny, zem byla pro Řím 
ztracena. Moody neměl školy, ale znal svou Bibli. A je jisté, že svět nepoznal, a kdoví, zda kdy 
pozná, apoštola duší, který by se mu rovnal.
Během mých studentských let v Torontu byla mou jedinou zbraní ve věznicích a slumech Bible. V 
Číně jsem často přednesl třicet pět až čtyřicet kázání týdně a prakticky všechna byla biblická 
cvičení. Mohu vlastně s jistotou říci, že během jedenačtyřiceti let, co jsem působil v cizině, jsem ani
jednou nepromluvil k čínským posluchačům bez toho, že bych měl v ruce otevřenou Bibli, takže 
jsem mohl říci: „Tak praví Pán!“ Vždycky jsem bral za jisté, že pouhé kázání Slova lidi přivede ke 
Kristu. Dosud mě to nezklamalo. Můj čínský pastor, jeden z nejvíce posvěcených lidí, jež jsem kdy 
potkal, byl zachráněn z života hanby a neřesti prvním kázním evangelia, jež kdy ode mne slyšel.
Když jsem dosáhl sedmdesátky, nejvíce ze všeho jsem litoval, že jsem víc času nevěnoval studiu 
Bible: Přesto jsem za necelých devatenáct let v Číně prošel Nový zákon pětapadesátkrát. Kníže 
učitelů Bible Dr. Campbell Morgan prohlašoval, že se nikdy nepokusil vyučovat nějakou knihu 
Bible, pokud ji napřed nepřečetl alespoň padesátkrát. Vím o jednom muži, který navštěvoval 
anglický Keswick a byl tak zapálen pro Bibli, že ji během tří let přečetl dvanáctkrát. Člověka 
napadne, že patřil k nepracující třídě. Opak je pravdou, jeho pracovní den v motherwellských 
ocelárnách začínal v půl šesté ráno.
Bible nebyla zanedbávanou knihou, když se velká probuzení v letech 1857 – 1859 přehnala 
Spojenými státy a Velkou Británií. Opomíjena nebyla ani v Moodyho časech. Za časů pozdní 
mandžuské dynastie se očekávalo, že učenci budou znát klasická díla svých mudrců zpaměti. Jak 
vzdělanci takzvaných křesťanských zemí dostojí takové normě pokud jde o „Velkou světovou 
klasiku“? Je dosti žalostné, jak mnozí, kteří přicházejí do Číny jako údajní zástupci Pána Ježíše 
Krista, vědí málo o jeho Slovu. Před třiceti lety bylo ideálem misionáře znát Bibli tak dobře, že se 
člověk obejde bez konkordance. Je snad dnešní nezájem o Bibli u tolika misionářů důsledkem faktu,
že snad objevili nějaký lepší prostředek k uspokojení potřeb světa nemocného hříchem?
A konečně, volání po probuzení musí být voláním po vyvýšení Ježíše Krista v naších srdcích 
jakožto Krále králů a Pána pánů. On je jako Mount Everest zdvíhající se z roviny. Pokud chceme, 
aby s námi přebýval, musíme mít místo jen pro něj. Všechny modly musí být roztříštěny. Všichni 
milovaní žáci musí být položeni na oltář. Všechno prosazování sebe sama je třeba odvrhnout. Pak, 
jedině pak můžeme očekávat, že se před námi otevřou širší prostory. Vypráví se, že velký 
muslimský válečník Mahmúd při svém dobyvačném tažení Severní Indií vždycky zničil všechny 
modly, jež se mu dostaly pod ruku. Pak přišel do města Guggerattu, kde se jedna modla těšila 
neobvykle velké vážností lidí. Hlavní představitelé města přišli za generálem a prosili, aby tuto 
modlu ušetřil. Může s ní zajisté naložit podle svého jako s ostatními, ale když jim tohoto boha 
vezme, umřou také. Žadonili tak úpěnlivě, až to válečníkovo srdce na okamžik dojalo. Zdálo se víc 
než bezcitné připravit tyto ubožáky o něco, co pro ně zjevně znamenalo život i smrt. Pak se 
rozpomněl na svou přísahu, že neušetří jedinou modlu. Vůle Alláha byla jasná. Přinesl palici a 
uštědřil modle strašnou ránu. K jeho úžasu se z trhliny v soše vyřinul proud šperků a drahokamů. 



Lidé ukryli své poklady v modle v naději, že dobyvatele přimějí, aby ji ušetřil. Považte, o co by 
přišel, kdyby tuto poslední modlu odmítl obětovat.
Měli snad křesťanští předáci někdy podobnou příležitost zbavit se svých církevních model a 
ocitnout se v nejvnitřnějším spojení s nevyzpytatelným bohatstvím Krista jako na Misijní 
konferenci v Edinburghu v roce 1910? V moderní době nebylo shromáždění církve, na něž by se 
soustředilo takové očekávání. Z celého světa přijeli vedoucí představitelé misií. Mnozí věřili a 
doufali, že začíná nová éra misií. Téma posledního dne bylo – „Domácí základna“. Vzbuzovalo to 
vize nekonečných možností. Církve doma, posílené mocnou obrodou Ducha svatého, budou posílat 
ty správné lidi jako byli Pavel a Barnabáš. S jejich obrovskými zdroji lidskými i materiálními bude 
svět evangelizován během života jedné generace.
Bohužel to byl jen sen. Nikdy jsem nezažil tak pronikavou bolest a zklamání jako ten den. Z mnoha 
lidí, kteří oslovili ono velké shromáždění misionářů, pouze tři položili důraz na Boha Ducha 
svatého jako základní faktor evangelizace světa. Při poslechu kázání ten den by člověk usoudil, že 
předání evangelia ztracenému lidstvu je z valné části věcí lepší organizace, lepšího vybavení, 
většího počtu mužů a žen. Nechyběly ovšem příznaky toho, že by stačilo ještě pár jisker a došlo by 
k explozi. Ale ne, sesazení modly církevní zpupnosti bylo zjevně příliš velkou cenou, kterou bylo 
třeba zaplatit.
Avšak, bratři, Duch Boží je s námi stále. Letnice jsou ještě na dosah. Pokud nám bude probuzení 
odepřeno, pak proto, že jsme z trůnu nesesadili nějakou modlu. Protože stále vězíme ve spoléhání 
na lidské programy. Protože stále odmítáme postavit se tváří v tvář nezměnitelné pravdě, že „to není
mocí, ale MÝM DUCHEM“.
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