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Předmluva

Zdá se, že je vhodné, aby tato malá knížka osobních svědectví o vyslyšených modlitbách měla
krátké úvodní slovo o tom, jak byla napsána. Někteří čtenáři po přečtení mnoha těchto svědectví,
jak se objevila na stránkách The Sunday School Times, položili otázku: „Jak jsi mohla napsat tak
osobní a posvátné události ze svého života?“ Nemohla bych je napsat bez velmi jasného, Bohem
daného vedení.

Došlo k tomu takto: Když jsme byli v Kanadě na naší první dovolené, často jsem žasla nad tím,
s jakou nedůvěrou se setkávalo jasné svědectví o odpovědi na modlitbu. Někdy to bylo vyjádřeno
výrazným pokrčením ramen, někdy náhlým odmlčením nebo změnou tématu rozhovoru, a někdy
otevřeněji dotazem: „Jak víte, že by se to tak nemohlo stát i jinak?“

Postupně  se  dojem  prohluboval:  „Když  neuvěří  jednomu,  dvěma  nebo  tuctu  svědectví,  uvěří
nashromážděným svědectvím celého jednoho života?“

Čím  víc  jsem  přemýšlela  o  tom,  co  by  znamenalo  zaznamenat  posvátné  události  spojené
s odpověďmi na modlitby, tím více jsem se obávala jejich zveřejnění a ustupovala jsem před tímto
úkolem. Byly to tucty odpovědí, které byly pro oči veřejnosti příliš posvátné a o nichž vědělo jen
několik málo lidí, a některé znal jen Bůh. Pokud však měly mít záznamy váhu pro ty, kteří nevěřili
v  nadpřirozený prvek v modlitbě,  muselo být  nutně zveřejněno mnoho osobních  a  sotva méně
posvátných události.

Znovu a znovu jsem tuto záležitost odkládala jako nemožnou. Nyní však vím, že byla od Boha. Jak
přecházely měsíce, a dokonce roky, zmocňoval se mě nutkavý pocit, že záznamy o odpovědích na
modlitby musí být zapsány, a nedopřával mi klidu.

Bylo to na konci dovolené v letech 1908-10, během nichž jsme byli jako rodina požehnáni mnoha
pro naši slabou víru podivuhodnými odpověďmi na modlitby, kdy mě můj nejstarší syn vyzval,
abych sepsala záznam o odpovědích na modlitby v mém životě, a vymohl si na mně slavnostní slib,
že tak učiním.

Po návratu do Číny však uplynuly měsíce a na záznamu jsem nezačala pracovat. Pak přišlo náhlé
a vážné onemocnění,  které ohrožovalo můj život,  kdy mi lékař řekl,  že nesmím otálet  udělat  si
pořádek ve svých záležitostech.  Tehdy se mě zmocnil  zdrcující  pocit  lítosti,  že  jsem nesepsala
modlitební svědectví, a slavnostně jsem se Pánu zavázala, že pokud mě pozvedne, sepíšu je.

Nebylo už důležité, co si o tom pomyslí ostatní, šlo jen o to poslechnout. Pán mě pozvedl, a ačkoli
se mnou musel ještě jednou jednat velmi přísně, než jsem se skutečně odhodlala k práci, svědectví,
která  jsou  zde  uvedena,  byla  nakonec  sepsána  –  většina  z  nich  ve  zvláštních  chvílích  během
namáhavých misijních cest mezi pohany.

Tak bude zřejmé, že tyto případy vyslyšených modliteb nejsou předkládány jako více podivuhodné
nebo více hodné zaznamenání než ty, o jakých by mohli svědčit mnozí jiní po celém světě, ale byly
sepsány a zveřejněny prostě a jen proto, že jsem je musela zapsat, jinak bych neposlechla Boha.

Rosalind Goforthová



Kapitola 1 
ZÍSKÁVÁNÍ OD BOHA

„Cožpak se neprodává pět vrabců za dva groše, a ani jeden z nich není zapomenut před Bohem?
Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců.“ Lukáš 12,6.7

Stránky této malé knihy se téměř výhradně zabývají pouze jedním stupněm modlitby – prosbou.
Soupis je téměř celý osobním svědectvím o tom, co prosba k nebeskému Otci znamenala při řešení
každodenních krizí mého života.

Jeden významný křesťanský pracovník, který si některá z těchto svědectví přečetl v časopise The
Sunday School Times, mi řekl: „Klást důraz na to, abychom od Boha něco dostali, jak to děláte vy,
znamená dělat z modlitby příliš materiální záležitost.“

Myslím, že je to daleko od pravdy. Bůh je můj Otec, já jsem jeho dítě. Stejně jako já jsem opravdu
ráda, když mě mé dítě vyhledá, když je mu zima, má hlad, je nemocné nebo potřebuje ochranu, je
tomu tak i s mým nebeským Otcem.

Modlitba byla obestavěna příliš mnoha lidskými pravidly.  Jsem přesvědčena,  že Bůh chtěl,  aby
modlitba byla tak prostá a přirozená a aby byla stálou součástí našeho duchovního života jako styk
dítěte s rodičem v domácnosti. A stejně jako velká část tohoto styku mezi dítětem a rodičem spočívá
v prosté prosbě a přijímání, tak je tomu i mezi námi a naším nebeským Rodičem.

Snad nejblaženější prvek tohoto žádání a dostávání od Boha však spočívá v posílení víry, které
přichází, když je určitá prosba vyslyšena. Co je užitečnější a inspirativnější než jasné svědectví
o tom, co Bůh učinil?

Když jsem při psaní těchto příhod vzpomínala na minulost, jednou z nejcennějších vzpomínek je
vzpomínka na večer, kdy se u nás doma sešlo několik přátel. Rozhovor se stočil na vyslyšenou
modlitbu. Více než dvě hodiny jsme se navzájem předháněli ve vyprávění osobních příhod z úžasné
Boží práce; a inspirace z toho večera stále přetrvává.

Jeden křesťanský duchovní  mi  jednou řekl:  „Je možné,  že  by se velký  Bůh vesmíru,  Stvořitel
a Vládce lidstva mohl nebo chtěl zajímat o takovou maličkost, jako je úprava klobouku? Mně to
připadá absurdní!“

Neřekl však náš Pán Ježíš Kristus: „Vlasy na vaší hlavě jsou všechny sečteny“ a „ani vrabec není
zapomenut  před  Bohem“?  A znovu:  „Váš  nebeský  Otec  ví,  co  potřebujete,  dříve  než  ho  o  to
požádáte“?

Je pravda, že „nic není příliš velké pro Boží moc“; a stejně tak je pravda, že „nic není příliš malé
pro jeho lásku“!

Věříme-li Božímu slovu, musíme věřit,  jak to stručně a krásně vyjádřil Dan Crawford, že „Bůh
nekonečného je Bohem nekonečně malého“. Ano, On,
Který přemisťuje pozemské hory
A vede bortící se kry,
On slyší volání malého liščete
A lumíka na sněhu!

O Boží ochotě pomáhat v každé životní nouzi nebylo snad nikdy vydáno podivuhodnější svědectví
než  to,  které  vydala Mary Slessorová,  když byla  požádána,  aby vyprávěla,  co  pro ni  znamená



modlitba. „Můj život,“ napsala, „je jedním dlouhým záznamem vyslyšených modliteb, každého dne,
každou hodinu. Za tělesné zdraví, při duševním přetížení, za podivuhodně poskytnuté vedení, za
odvrácení chyb a nebezpečí, za potlačení nepřátelství vůči evangeliu, za jídlo poskytnuté přesně ve
správnou hodinu, za všechno, co tvoří život a mou nedokonalou službu. Mohu s bázní a často plna
údivu dosvědčit, že věřím, že Bůh odpovídá na modlitby. Vím, že Bůh odpovídá na modlitby!“

Dostala jsem otázku: „Dal vám Bůh vždycky přesně to, o co jste prosila?“

Ale ne! Kdyby to udělal, bylo by to od něho velmi nevlídné. Například: Když jsem byla mladá, tři
roky jsem se modlila, aby mi Bůh splnil určitou prosbu. Někdy jsem o to prosila jako o vlastní
život,  tak intenzivně jsem si  to přála.  Bůh mi pak jasně ukázal,  že  se modlím proti  jeho vůli.
Poddala jsem v této věci svou vůli Jeho vůli a o několik měsíců později mi Bůh dal to, co bylo
nekonečně lepší. Často jsem Ho chválila za to, že mou modlitbu odmítl; kdyby jí totiž vyhověl,
nikdy bych se do Číny nedostala.

Pak si také musíme uvědomit, že na mnoho našich modliteb, ačkoli je vždy slyší, neodpoví kvůli
nevíře nebo kvůli nesplnění nějaké jiné biblické podmínky, kterou se řídí vítězná modlitba.

Následující případy vyslyšených modliteb nejsou v žádném případě úplným soupisem. Jak by také
mohly být, když po celých těch padesát let jsem si o modlitbách nevedla žádné záznamy? Kdybych
si je vedla, nepochybuji, že by se daly sepsat celé svazky ke slávě Boží milosti a moci při vyslyšení
modlitby. Ale i z toho, co je zde zaznamenáno, mohu i já z plného srdce říci: Vím, že Bůh odpovídá
na modlitby.

Odpovídá na modlitby; tak sladce, že stojím
uprostřed požehnání Jeho podivuhodné ruky
a žasnu nad zázrakem, který vidím,
nad milosti, kterou ve mně Jeho láska vykonala.
Modlete se za nemožné a odvažte se
na svém praporu toto statečné heslo nést:
„Můj Otec odpovídá na modlitby.“

Kapitola 2
PRVNÍ LEKCE V ŽIVOTĚ VÍRY

„Miluji Pána, protože vyslyšel můj hlas a mé prosby.“ Žalm 116:1

Když jsem byla ještě velmi malé dítě, tak malé, že si nepamatuji nic dřívějšího, přehnala se nad
naším  domovem  silná  bouřka.  Vyděšená  jsem  běžela  k  mamince,  která  mi  dala  ruce  k  sobě
a ukazujíc vzhůru stále dokola opakovala jediné slovo „Ježíš“.

Od toho dne uplynulo více než padesát let, ale dojem, který v mé dětské mysli zanechala bytost
neviditelná, ale schopná slyšet a pomáhat, se nikdy neztratil.

Nejcennější vzpomínky na rané dětství jsou spojeny s příběhy, které nám vyprávěla naše matka
a z nichž mnohé ilustrovaly sílu modlitby.

Jeden z nich na mě udělal obzvlášť hluboký dojem a týkal se našeho dědečka, který jako malý
chlapec jezdil na návštěvu k bratrancům do jižní Anglie, kde se jejich dům nacházel v blízkosti
hustého lesa. Jednoho dne se děti, zlákány krásnými divokými květinami, v lese beznadějně ztratily.
Poté, co se marně snažily najít cestu ven, nejstarší z nich, mladá dívka, svolala vyděšené a plačící



děti kolem sebe a řekla:

„Když  maminka umírala,  řekla  nám,  abychom vždycky řekli  Ježíšovi,  kdybychom měli  nějaké
potíže. Poklekneme a poprosíme ho, aby nás dovedl domů.“

Poklekli, a když se modlila, jeden z maličkých otevřel oči a zjistil, že má ptáčka tak blízko u ruky,
že se po něm natáhl. Pták odskočil, ale držel se tak blízko dítěte, jako by ho vedl dál. Brzy se
všichni zapojili do honby za ptákem, který letěl nebo poskakoval před nimi nebo těsně nad nimi
a někdy i na zemi téměř na dosah. Pak náhle vyletěl do vzduchu a zmizel. Děti vzhlédly a zjistily, že
jsou na okraji lesa a na dohled od domova.

Přes mlhu paměti jasně vystupuje jedna příhoda, která se stala, když mi bylo šest nebo sedm let.
Když  jsem si  jednoho  dne  hrála  na  zahradě,  přepadla  mě  bolest  zubů,  jaké  jsme  tehdy říkali
„skákací“. Utíkala jsem k matce, aby mě utěšila, ale zdálo se, že nic z toho, co mohla udělat, bolest
nezmírnilo.

Nerv se musel obnažit, protože bolest byla silná. Najednou mě napadlo: „Ježíš mi může pomoci,“
a právě když jsem měla tvář přitisknutou k matčině hrudi, řekla jsem si v duchu:

„Pane Ježíši, jestli mě zbavíš té bolesti zubů hned teď, hned teď, budu Tvoje holčička po tři roky.“

Než jsem modlitbu dořekla, bolest úplně zmizela. Věřím, že mě jí Ježíš zbavil; a výsledkem bylo, že
jsem se po celá léta, když jsem byla v pokušení zlobit, bála udělat to, o čem jsem věděla, že je
špatné, abych neporušila svou část toho, co jsem cítila jako dohodu, a bolest zubu se nevrátila. Tato
malá příhoda měla skutečný vliv na můj raný život, dala mi stálý pocit reálné božské přítomnosti,
a pomohla mi tak připravit se na veřejné vyznání Krista jako svého Spasitele o několik let později,
ve věku jedenácti let.

Asi rok po mém vyznání Krista se stala událost, která velmi posílila mou víru a vedla mě k tomu, že
jsem se na Boha jako na Otce začala dívat novým způsobem.

Když přišlo ráno velikonoční  neděle,  bylo takové teplo,  že se dalo nosit  jen jarní  oblečení.  Se
sestrou jsme se u snídaně rozhodly, že do kostela nemůžeme jít, protože jsme měly jen staré zimní
šaty. Šla jsem do svého pokoje, vzala jsem Bibli, abych ji studovala, otevřela jsem ji u Matouše 6
a můj zrak spočinul na těchto slovech: „Proč se staráte o oděv? Hledejte nejprve Boží království,
a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Bylo to, jako by Bůh promluvil přímo ke mně. Rozhodla jsem se jít do kostela, i když jsem se měla
ponížit tím, že půjdu ve starých zimních šatech. Pán byl věrný svému slibu; stále ještě cítím moc,
jakou  mělo  poselství  o  vzkříšení  na  mé  srdce  toho  dne  před  tak  dlouhou  dobou.  A navíc,
následujícího dne přišla od vzdálené tety krabice, která obsahovala nejen nové šaty, ale i mnoho
dalšího, co by klidně mohlo být zahrnuto do toho „všeho ostatního“.

Nezapomenutelný důkaz Boží láskyplné péče se nám jako rodině naskytl zhruba v této době, kdy
moji  rodiče  stáli  tváří  v  tvář  vážné finanční  krizi.  Izajáš  65:24 se doslova  naplnil:  „Dříve  než
zavolají, odpovím, a dokud ještě mluví, vyslyším.“

Je třeba říci, že v té době jsme byli závislí na čtvrtletním příjmu, který přicházel prostřednictvím
matčina  právníka  v  Anglii.  Neobvyklé  okolnosti  vyčerpaly  naše  zdroje  natolik,  že  jsme  se
v polovině čtvrtletí ocitli v situaci, kdy nám sotva stačily na týdenní potřeby. Moje drahá matka nás
ujišťovala, že Pán se postará, že neopustí ty, kdo v něj vkládají svou důvěru. Ještě téhož dne přišel
dopis od právníka z Anglie, v němž byla přiložena směnka na částku, která nám stačila na pokrytí



našich potřeb, dokud nedorazila pravidelná platba. Tato nečekaná a včasná směnka se ukázala být
bonusem, který se již neopakoval.

O několik let později, když jsem se přestěhovala do cizího města, jsem začala mít velkou touhu
vykonat nějakou konkrétní službu pro svého Mistra. Jednoho dne přišla na biblickou hodinu, kterou
jsem navštěvovala,  výzva,  že  se  hledají  učitelé,  kteří  by  pomohli  v nedělní  škole.  Když  jsem
předstoupila před vedoucího a nabídla mu své služby, není divu, že mě odmítnul, protože jsem byla
mladá a zcela neznámá. Řekl mi, že pokud chci mít třídu, bylo by dobré, abych si našla vlastní žáky.
Vzpomínám si, jak mě ten den celou cestu domů jako by dusil knedlík.

Nakonec jsem se rozhodla,  že se nenechám odradit,  a modlila jsem se k Pánu, aby mi pomohl
sehnat  nějaké  žáky.  Pokračovala  jsem  s  modlitbami  na  každém  kroku  po  následující  sobotní
odpoledne. Při agitaci v jedné krátké ulici poblíž našeho domu jsem dostala příslib devatenácti dětí
pro nedělní školu. Následujícího dne přišla za vedoucím nedělní školy docela vítězná mladá žena
a za ní sedmnáct dětí. Netřeba dodávat, že jsem dostala třídu.

Na  podzim  roku  1885  se  Torontský  misijní  svaz,  misie  víry,  rozhodl  založit  pobočku  misie
v chudinských čtvrtích East Endu tohoto města. Tři další lidé a já jsme byli pověřeni zahájením
tohoto díla. Vše, co s tím souviselo, bylo pro mě zcela nové, ale shledala jsem to velmi užitečným
a inspirujícím.  Tváří  v  tvář  obrovským  obtížím,  které  se  mým  nezkušeným  očím  zdály
nepřekonatelné, jsem se totiž naučila, že modlitba je tajemstvím, které překoná každou překážku,
klíčem, který odemkne každé zavřené dveře.

Cítila jsem se jako dítě, které se učí nové a úžasné lekci – když jsem viděla lavice, stoly, židle,
kamna, palivo, lampy, olej, dokonce i varhany, které přišly jako odpověď na konkrétní modlitbu za
tyto věci. Ale nejkrásnější pohled byl, když se muži a ženy, vězící hluboce v hříchu, v odpověď na
modlitbu obrátili a proměnili v Boží pracovníky. Chvála Bohu za tehdejší lekce, které byly později
neocenitelné, když jsme čelili pohanům.

Přišel čas, kdy se mi nabízely dvě různé cesty – být umělcem v Anglii, nebo být misionářem v Číně.
Okolnosti  mi  ztěžovaly  konečné  rozhodnutí.  Myslela  jsem  si,  že  jsem  vyzkoušela  všechny
prostředky, abych zjistila, jaká je pro mě Boží vůle, ale žádné světlo nepřicházelo.

Ale v den velkého soužení, kdy se zdálo, že život mé drahé matky visí na vlásku, jsem se uzavřela
do Božího slova a rozhodně jsem se modlila, aby mě vedl k nějakému úryvku, podle kterého bych
mohla poznat jeho vůli pro svůj život. Zdálo se, že moje Bible, otevřená u Jana 15,16, mi přináší
poselství:  „Ne  vy jste  si  vyvolili  mne,  ale  já  jsem si  vyvolil  vás  a  určil  jsem vás,  abyste  šli
a přinášeli ovoce.“ Když jsem šla za svou drahou matkou a řekla jí poselství, které mi Bůh dal,
řekla mi: „Neodvažuji se bojovat proti Bohu.“

Od té chvíle byla odstraněna poslední překážka, která mi bránila v cestě do Číny. Obdivuhodný
způsob, jakým Bůh udržel své dítě více než třicet let v Číně, je jistě důkazem, že toto povolání
nebylo chybné. „Na všech cestách ho poznávej, a on napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3:6

V létě roku 1887 se mi dostala do rukou kniha Dr. Hudsona Taylora. V knize „Duchovní potřeby
a nároky Číny“ autor vyprávěl o mnoha případech Božího milostivého zaopatření jako odpovědi na
modlitby. Uvedené příběhy na mě hluboce zapůsobily. O něco později, několik týdnů před svatbou,
když jsem zjistila, že mi chybí padesát dolarů na to, abych se mohla provdat bez dluhů, rozhodla
jsem se, že o své potřebě nedám vědět druhým, ale budu prostě důvěřovat Bohu, že mi je pošle.
Napadla  mě  myšlenka  –  když  nemůžeš  důvěřovat  Bohu  v  tomto,  když  Hudson  Taylor  mohl
důvěřovat v mnohem víc, jsi hodna toho, abys byla misionářem?



Byla to moje první zkušenost, kdy jsem důvěřovala úplně sama, pokud jde o peníze. Byla jsem ve
velkém pokušení naznačit druhým svou potřebu. Ale zdržela jsem se toho, a přestože jsem prožila
týden nebo víc těžkých zkoušek, nakonec se dostavil klid a jistota, že Bůh mou potřebu naplní.
Odpověď však přišla až poslední noc před svatbou.

Toho večera mě navštívilo několik mých spolupracovníků z East End Mission a předali mi krásně
osvětlený dárek a také peněženku.  Když tito  přátelé odešli,  vrátila jsem se do svého domácího
kruhu, shromážděného v zadním salonu, a ukázala jsem jim dárek i neotevřenou peněženku! Ani na
okamžik  mě  nenapadlo,  že  v  peněžence  něco  je,  dokud  můj  bratr  neřekl:  „Ty hloupá,  proč  ji
neotevřeš?“ 
Otevřela jsem peněženku a zjistila, že je v ní šek na padesát dolarů!

Tato příhoda nám navždy zůstala obzvlášť vzácná, neboť se nám zdálo, že je to Boží pečeť na
novém životě, který se před námi otevíral.

Kapitola 3
JDĚTE VPŘED PO KOLENOU (1887-1894)

„Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.“
 Izaiáš 45:2

Při pokusu zaznamenat, co v našich prvních pionýrských dobách znamenala modlitba, musím uvést
svědectví, která nejsou jen osobní, protože jako malá skupina misionářů jsme byli spojeni v našem
společných potřebách a nebezpečích velmi těsným poutem.

V říjnu roku 1887 byl můj manžel pověřen kanadskou presbyteriánskou církví, aby otevřel nové
pole v severní části čínské provincie Honan. Kanadu jsme opustili v lednu následujícího roku, do
Číny jsme dorazili v březnu 1888. Teprve tehdy jsme si uvědomili, jak nesmírně obtížný je úkol
před námi.

Dr. Hudson Taylor z Čínské vnitrozemské misie nám v té době napsal:

„Chápeme, že severní Honan má být vaším polem působnosti; my jako misie jsme se deset let
snažili proniknout do této provincie z jihu a podařilo se nám to až nyní. Je to jedna z těch provincií
v Číně, kde je nejvíce odporu proti cizincům. Bratře, pokud chceš do této provincie vstoupit, musíš
jít vpřed po kolenou.“

Tato slova byla klíčem k našim prvním průkopnickým letům. Kéž bychom tehdy vedli záznamy
o Boží věrnosti při vyslyšení modliteb! Naše síla jako misie i jako jednotlivců během těch let, tak
plných nebezpečí a těžkostí, spočívala v tom, že jsme si uvědomovali beznadějnost našeho úkolu
bez Boží pomoci.

Následující příhoda se stala, když jsme byli mimo Honan a studovali čínštinu v sesterské misii.
Ukazuje, jak důležitá je modlitba z domácí základny za ty, kdo jsou v terénu.

Můj manžel bojoval s velkými potížemi při učení čínštiny; poctivě studoval mnoho hodin denně, ale
dělal  bolestně  pomalé  pokroky.  Pravidelně  spolu  s  kolegou  chodili  do  kaple  na  ulici,  aby  se
procvičili v kázání lidem v čínštině, ale přestože Goforth přijel do Číny téměř o rok dříve než druhý
misionář, lidé žádali toho druhého, aby mluvil místo Gofortha, protože mu lépe rozuměli.

Jednoho dne, těsně předtím, než se jako obvykle vydal do kaple, můj manžel řekl: „Pokud mi Pán



nedá velmi zvláštní pomoc v tomto jazyce, obávám se, že jako misionář selžu.“

O několik hodin později se vrátil a jeho tvář zářila radostí.  Sdělil nám, že si uvědomoval zcela
neobvyklou pomoc, když na něj přišla řada, aby promluvil. Na mysl mu přicházely věty jako nikdy
předtím a nejenže se mu podařilo dosáhnout, aby mu rozuměli, ale někteří se zdáli být velmi dojatí
a chtěli  s  ním pak  dále  hovořit.  Tato  zkušenost  ho  tak  potěšila  a  povzbudila,  že  si  ji  pečlivě
zaznamenal do svého deníku.

Asi o dva a půl měsíce později mu přišel dopis od studenta z Knox College, v němž psal, že se
jistého večera sešlo několik studentů, aby se za Gofortha modlili. Síla modlitby byla taková a Boží
přítomnost cítili  tak zřetelně,  že se rozhodli  napsat Goforthovi,  zda mu v té době přišla nějaká
zvláštní pomoc. Když se podíval do svého deníku, zjistil, že doba jejich modlitebního setkání se
shodovala s dobou zvláštní pomoci v jazyce.

Nedokážu říct, proč by ke mně měla přijít
myšlenka na někoho vzdáleného na míle a roky,
v rychlé naléhavé vzpomínce,
ledaže by bylo třeba, abych se modlil.
Jsme příliš zaneprázdněni, než abychom se věnovali myšlenkám
na dny společně strávené s přáteli, kteří jsou pryč.
Snad to Bůh dělá za nás – a my bychom měli
Jeho signál číst jako znamení, abychom se modlili.
Možná právě teď můj přítel prochází zuřivým bojem,
děsivou slabostí, temnotou,
ztrácí odvahu, nebo ztrácí smysl pro právo.
A tak v případě, že potřebuje mé modlitby, já se modlím.

Konečně k nám ženám, čekajícím před Honanem, dorazila radostná zpráva, že naši bratři získali
nemovitosti  ve dvou střediscích.  Pro ty ve vlasti  by bylo těžké pochopit,  co pro některé z nás
znamenala léta  čekání.  Nebezpečí,  které  hrozilo  našim blízkým, kteří  v Honanu cestovali,  bylo
velmi velké. Po celá léta, když se vydávali na cestu, jsme vždy byli naplněni strachem, že se už
nikdy nevrátí. Pán však ve svém milosrdenství vyslyšel naše modlitby za ně, a přestože byli často
ve smrtelném nebezpečí, nikdo z nich neutrpěl vážné zranění. Toto není historie misie, ale nemohu
si odpustit uvést jednu příhodu, která ilustruje, jak byli v těch prvních dnech chráněni.

Dva z našich bratří si pronajali majetek v městě ležícím těsně za hranicemi Honanu, poblíž řeky
Wei. Přestěhovali se tam s úmyslem strávit tam zimu, ale právě když se zabydleli, vypuklo náhlé
a kruté pronásledování. Budovy misie byly napadeny davem a vše bylo vyrabováno. S oběma muži
bylo hrubě zacházeno a jeden z nich byl vláčen po nádvoří. Nakonec zůstali sami, jejich životy byly
ušetřeny, ale o všechno přišli.

Jejich  situace  byla  krajně  vážná  – několik  dní  cesty od přátel,  bez  peněz,  bez  lůžkovin  a  bez
oblečení kromě toho, které měli na sobě, a začala studená zima.

V této krajní situaci poklekli a odevzdali se Pánu. A On je podle svého zaslíbení vysvobodil z jejich
tísně, neboť ještě když se modlili, přijel bratr misionář ze vzdálené stanice. Přijel nečekaně, aniž by
věděl, co se stalo, několik hodin poté, co došlo k rabování. Jeho příchod v tak příhodnou chvíli
naplnil srdce jejich pohanských nepřátel strachem. Peníze a věci vrátili a od té doby násilný odpor
lidí ustal.

Několik měsíců po výše uvedené události se do Honanu přistěhovalo několik rodin a usadily se tam
trvale, ale srdce lidí se zdála být vůči nám neoblomná. Nenáviděli nás a nedůvěřovali nám, jako



bychom byli jejich největší nepřátelé. Oblast, v níž jsme se usadili, byla známá svým bouřlivým
a proticizineckým duchem a jako skupina misionářů jsme se často ocitali v nejvážnějším nebezpečí.

Mnohokrát  jsme si  uvědomili,  že  nás,  stejně jako naše  spolupracovníky na ostatních  stanicích,
uchránila před vážnou újmou pouze svrchovaná, ochranná Boží moc, která byla odpovědí na mnohé
modlitby,  jež  byly  za  nás  vznášeny  v  tomto  kritickém  okamžiku  dějin  naší  misie.  Následují
konkrétní příklady toho, jak Bůh v té době vyslyšel naše modlitby.

Měli  jsme  na  stanici  lékaře  s  vynikajícím  nadáním.  Byl  to  zlatý  medailista  s  dlouholetým
speciálním výcvikem a zkušenostmi z nemocnice a byl považován za jednoho z nejlepších lékařů ve
městě,  odkud pocházel.  Představte si  proto jeho zklamání,  když měsíc za měsícem plynul a do
nemocnice nepřicházel žádný zajímavý případ. Lidé nevěděli, co umí, a navíc se báli svěřit se do
jeho rukou.  Jako malá  skupinka  misionářů  jsme se  začali  rozhodně modlit,  aby Pán poslal  do
nemocnice případy, které by otevřely srdce lidí pro nás a naše poselství.

Netrvalo dlouho a viděli jsme, že tato modlitba byla vyslyšena nad očekávání. Téměř najednou se
objevilo několik velmi důležitých případů; jeden z nich byl tak vážný, že lékař několik dní váhal
s operací. Když nakonec k operaci přece jen došlo, byly ruce lékaře posíleny našimi modlitbami,
pacient byl v pořádku a o několik dní později chodil mezi lidmi jako živý zázrak.

Na výsledku této a dalších závažných operací záviselo velmi mnoho. Kdyby pacienti pod rukama
lékaře zemřeli, byl by to dostatečný důvod ke zničení prostor misie a zabití všech misionářů. O tři
roky později nemocniční záznamy ukazovaly, že za jeden rok bylo provedeno 28 000 zákroků.

Opět jsme se od samého počátku modlili, aby nám Pán dal konvertity. Slyšeli jsme o misionářích
v Indii, Číně i jinde, kteří pracovali mnoho let, aniž by získali konvertity, ale nevěřili jsme, že je to
Boží vůle pro nás. Věřili jsme, že je Jeho zálibou a záměrem zachraňovat muže a ženy skrze své
lidské  nástroje,  a  proč  ne  hned  od  začátku?  A tak  jsme  se  dál  modlili,  pracovali  a  očekávali
obrácené a Bůh nám je dal. Zkušenost třiceti let tuto víru potvrdila.

Omezený prostor mi dovoluje zmínit se pouze o dvou z těchto prvních obrácených.

Prvním byl Wang Feng-ao, který s námi přišel do Honanu jako osobní učitel Gofortha. Byl to muž
vysokého  vzdělání,  rovnajícího  se  západnímu  magisterskému  titulu,  a  patřil  k  nejpyšnějším
a nejpovýšenějším konfuciánským učencům. Misionáři a jejich učením pohrdal a jeho odpor byl tak
velký, že svou ženu bil pokaždé, když se s námi přišla setkat nebo si vyslechnout naše poselství.
Goforth se však za tohoto muže neustále modlil a využíval veškerého svého vlivu, aby ho získal pro
Krista.

Neuplynulo  mnoho měsíců,  než  u pana Wanga došlo k velké  proměně;  jeho pyšné,  panovačné
chování se změnilo a stal se z něj ponížený, oddaný následovník pokorného Nazaretského. Bůh si
použil sen, aby v tomto muži probudil svědomí – což v Číně není nic neobvyklého. Jednou v noci se
mu zdálo, že se snaží dostat z hluboké, blátivé jámy, ale ať se snažil sebevíc, nemohl uniknout.
Když už se chtěl  v  zoufalství  vzdát,  vzhlédl  a  uviděl  nad sebou Gofortha a  dalšího misionáře
s rukama nataženýma k jeho záchraně. Znovu hledal nějakou jinou možnost úniku, ale když žádnou
nenašel, dovolil jim, aby ho vytáhli nahoru.

Tento muž se později stal nejcennějším Goforthovým evangelistou. Po mnoho let své skvělé nadání
využíval ke slávě svého Mistra při práci mezi vzdělanci v oblasti Čchang-te Fu. Již dávno odešel ke
své odměně; zemřel tak, jak žil, důvěřujíc, že pouze zásluhou Ježíše Krista bude spasen.

Dalším z jasných záblesků v temnotě oněch prvních dnů v Honanu bylo pozoruhodné obrácení



Wang Fu-Lina. Po mnoho let se živil jako veřejný vypravěč, ale když na něj narazil Goforth, byl
kvůli kouření opia úplně na dně. Přijal evangelium, ale dlouho se zdálo, že je příliš slabý na to, aby
se zbavil návyku na opium. Znovu a znovu se o to pokoušel, ale pokaždé beznadějně selhal.

Zdálo se, že chudák už téměř ztratil naději, když ho jednoho dne přivezl Goforth na svém voze do
misie. Na následujících deset dní nikdy nezapomenou ti, kdo sledovali, jak Wang Fu-Lin bojuje
o fyzický i duchovní život. Věřím, že nic jiného než modlitba ho nemohlo z toho dostat. Na konci
těchto deseti dnů byla moc opia zlomena a Wang Fu-Lin vyšel z tohoto boje jako nový člověk
v Kristu Ježíši.

O tomto muži budu mít příležitost promluvit později.

Ve všech případech Božího uzdravení uvedených v tomto záznamu si všimněte, že Bůh uzdravoval
jako odpověď na modlitbu buď tehdy, když lékaři udělali vše, co bylo v jejich silách, a naděje byla
opuštěna, nebo když jsme byli mimo dosah lékařské pomoci.

Brzy po příchodu do Číny reverend Hunter Corbett, jeden z nejoddanějších a nejsvětějších Božích
misionářů, vydal svědectví, které si později Bůh použil, aby pisatelku zachránil před ukončením
služby v Číně a návratem domů do Kanady.

Dr.  Corbett  vyprávěl,  že  po  patnáct  let  byl  každoročně  postižen  strašlivou  metlou  Východu  –
úplavicí. Lékaři nakonec definitivně rozhodli, že se musí okamžitě vrátit do vlasti a opustit Čínu.
Starý pán ale řekl: „Věděl jsem, že mě Bůh povolal do Číny, a také jsem věděl, že Bůh se nemění.
Co jsem tedy mohl dělat? Neodvážil jsem se změnit sám to povolání a vrátit se zpět, a tak jsem se
rozhodl, že když nemohu žít v Číně, mohu tam zemřít; a od té doby mě nemoc přestala ovládat.“

Toto svědectví vydal před více než pětadvaceti lety, kdy byl v Číně téměř třicet let! V lednu 1920,
ve věku téměř devadesáti let, přešel tento milovaný a ctěný Boží svatý do vyšší služby.

Několik let jsem byla postižena stejně jako doktor Corbett a každým rokem se zdálo, že se mě ta
strašná nemoc zmocňuje stále pevněji. Nakonec mi jednoho dne manžel přinesl rozhodnutí lékařů,
že se mám vrátit domů. A jak jsem tam ležela nemocná a zesláblá, přišlo pokušení poslechnout. Ale
když jsem si vzpomněla na svědectví doktora Corbetta a na své vlastní jasné povolání, cítila jsem,
že vrátit se by znamenalo jít proti vlastnímu svědomí. Rozhodla jsem se tedy, že udělám to, co
udělal doktor Corbett – svěřím se do rukou Páně – ať už na život, nebo na smrt. Stalo se tak před
více než dvaceti lety a od té doby jsem měla s tou strašnou nemocí jen velmi málo potíží.

Ano, čím hlubší je potřeba a čím trpčí je krajní situace, tím větší příležitost má Bůh, aby v našem
životě  projevil  svou moc,  pokud mu jen dáme šanci  neochvějnou poslušností  za  každou cenu.
„Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.“ Žalm 138:3

Během čtvrtého roku našeho pobytu v Číně, kdy jsme trávili horké období na pobřeží, náš malý
osmnáctiměsíční syn těžce onemocněl úplavicí. Po několikadenním boji o život dítěte jsme jednoho
večera poznali, že anděl smrti je blízko.

Celá moje duše se bouřila, zdálo se mi, že vlastně nenávidím Boha, neviděla jsem v tom všem nic
než krutou nespravedlnost. Zdálo se, že dítě rychle odchází. Klekli jsme s manželem u postýlky
malého a on se se mnou úpěnlivě modlil, abych svou vůli i své dítě odevzdala Bohu. Po dlouhém
a trpkém boji  Bůh zvítězil  a  já jsem manželovi řekla,  že své dítě odevzdám Pánu. Pak se můj
manžel pomodlil a svěřil drahocennou duši do Pánovy péče.

Vždycky se mi zdálo, že mě Pán zkoušel téměř do poslední chvíle; když jsem mu pak odevzdala



svůj nejdražší poklad a dala svého Pána na první místo, dítě mi vrátil.

Při psaní výše uvedeného textu jsem narazila na úryvek z časopisu Christian, z 12. března 1914,
v němž redaktor uvedl:

V projevu na výročním shromáždění Huntingdonské okresní nemocnice se lord Sandwich zmínil
o síle duchovního uzdravování a předesílajíc, že konečná mysl nemůže změřit sílu nekonečna, řekl,
že „se těší na den, kdy se duchovní učení o uzdravování a fyzické objevy vědy spojí v harmonické
kombinaci ke slávě Boží a prospěchu lidstva“.

Kapitola 4
POLE DANÉ BOHEM (1894-1900)

„Hospodine, mimo tebe není pomoci pro boj mezi mocným a bezmocným. Pomoz nám, Hospodine, 
náš Bože, vždyť spoléháme na tebe a ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto davu.“
 II Paralipomenon 14:10

Příběh o otevření Čchang-te je natolik propojen řetězem modliteb,  že uvádět izolované případy
modliteb by znamenalo řetěz přerušit.

Několik měsíců po našem příjezdu do Číny se jeden starý zkušený misionář laskavě nabídl,  že
provede  Gofortha  a  jeho  kolegu,  kteří  právě  přijeli,  severním  Honanem,  aby  si  mohli  sami
prohlédnout oblast svého působení.

Cestovali vozem na jih a jednoho dne brzy ráno překročili hranici do Honanu. Když můj manžel
toho rána kráčel vedle vozů, cítil se veden k modlitbě, aby mu Pán dal tuto část Honanu jako jeho
pole. Přišlo ujištění, že jeho modlitba byla vyslyšena. Když otevřel svou knihu denní četby, zjistil,
že úryvek pro to ráno je z Izajáše 55:8-13. Jako vzácné zaslíbení budoucího požehnání pro toto pole
přišla slova: „Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji
plodnou a úrodnou – dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí – tak bude mé slovo, které
vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to,
k čemu ho pošlu.“

Po šest let však byla naše víra těžce zkoušena.

Zdálo se, že Čchang-te je ze všech míst nejvíc odhodlané nedovolit misionářům proniknout. A v
cestě  stály i  další  obtíže.  Jakmile  se  k  nám připojili  další,  vzniklo  presbyterium,  které  muselo
rozhodovat  o  všech záležitostech.  Dvě  stanice,  které  byly otevřeny a  jako první  zajistily  svoji
pozici,  vyžadovaly všechny,  ba více než všechny síly,  které  jsme tehdy měli.  A tak po šest  let
zůstaly dveře do Čchang-te pevně zavřené. Během všech těch let však Goforth nikdy neztratil ze
zřetele Boží příslib, který mu byl dán, a nikdy v něj nepřestal věřit.

Když Goforth a jeho kolega navštěvovali město, znovu a znovu byli obtěžováni a ohrožováni a lidé
projevovali  krajní  nepřátelství.  Nakonec  však  přišel  den,  kdy  presbyterium  udělilo  povolení
k otevření Čchang-te, za které jsme se dlouho modlili. Hned druhý den ráno se Goforth vydal na
cestu do Čchang-te, aby zajistil pozemek pro misijní stanici. Často vyprávěl, jak se celý ten den
během cesty do Čchang-te modlil, aby Pán otevřel srdce lidí, aby byli ochotní mu dát pozemek
nejvhodnější pro toto dílo. Během tří dnů po příjezdu do Čchang-te měl pětatřicet nabídek pozemků
a podařilo se mu zajistit právě ten kus země, který si předtím vybral jako nejideálnější pro misii.

Tak Pán skutečně rozbil měděné brány, které nás tak dlouho zadržovaly od zaslíbené země.



O rok později  jsem se  tam připojila  ke  svému manželovi  s  našimi  třemi  malými  dětmi.  Bylo
dohodnuto, že náš kolega se ujme evangelizace venku, zatímco my zahájíme práci na hlavní stanici.

K pochopení, co to pro nás znamenalo, že byly naše potřeby zajištěny, je dobré mít určité povědomí
o tom, co to bylo za potřeby.

Hned zpočátku jsme se rozhodli, že nikdo nesmí být u našich dveří odmítnut. Goforth přijímal muže
v přední místnosti pro hosty, zatímco ženy a děti přicházely do našich soukromých prostor. Během
prvních týdnů a měsíců se k nám hrnuly stovky, ne-li tisíce lidí.  Den co den jsme byli doslova
v obležení. Dokonce i v době jídla byla naše okna plná tváří.

V těchto dnech jsme měli neustále před očima otázku, jak co nejlépe využít této úžasné příležitosti,
která se po skončení období zvědavosti už nikdy nebude opakovat; jak získat přátelství tohoto lidu,
který  nám  dával  najevo  svou  nenávist  a  nedůvěru,  jak  oslovit  jejich  srdce  naším  úžasným
poselstvím o Spasitelově lásce?

Jediné, co bylo v našich silách, bylo dělat den za dnem, co jsme mohli, se silami, které nám byly
dány. Od časného rána až do setmění, někdy i devět nebo deset hodin denně, jsme byli vytíženi
přijímáním zástupů a kázáním. Můj manžel musel dohlížet na množství dělníků, nakupovat stavební
materiál a starat se o sto a jednu věc, které jsou při budování nové stanice tak nezbytné. Kromě toho
všeho musel přijímat zástupy, které přicházely, a kázat jim. Neměl žádného evangelistu, pan Wang
byl tehdy zapůjčen panu MacG---. Měla jsem své tři malé děti a žádnou pečovatelku ani biblickou
ženu. Když jsem byla příliš vyčerpaná, abych mohla dále mluvit na dvoře k ženám, posílala jsem
pro svého manžela,  který,  ač  unaven,  mluvil  místo mě.  Pak jsme si  odpočinuli  a  pobavili  dav
zpěvem hymny.

Tak plynuly dny. Brzy jsme si však uvědomili, že musí přijít pomoc, jinak se oba zhroutíme.

Jednoho dne za mnou přišel Goforth s otevřenou Biblí u zaslíbení: „Můj Bůh naplní všechnu vaši
potřebu“ (Filipským 4:19) a zeptal se: „Věříme tomu? Pokud ano, pak nám Bůh může poskytnout
a poskytne někoho, kdo nám pomůže kázat těmto zástupům, pokud o to budeme prosit s vírou.“ 

Velmi rozhodně se modlil za člověka, který by kázal. Měla jsem srdce zaslepené pochybnostmi
a pomyslela jsem si, že je to, jako by prosil o déšť z čistého nebe. Ale ještě když se modlil, Bůh
pohnul jedním člověkem, aby k nám přišel.

O den nebo dva později se v misii objevil obrácený narkoman Wang Fu-Lin, o jehož obrácení jsem
již psala.

Nikdo  nemohl  vypadat  jako  odpověď  na  naše  modlitby  méně  než  on.  Po  dlouhých  létech
nadměrného kouření opia byl strašlivě vyzáblý, sužoval ho kašel, který o tři roky později ukončil
jeho život, byl oblečený do špinavých hadrů, jaké může nosit jen žebrák, a byl na něj žalostný
pohled. Pán však nevidí tak, jak vidí člověk.

Po společné poradě se Goforth rozhodl,  že ho na několik dní vyzkouší,  protože věřil,  že může
alespoň dosvědčit Boží moc zachránit člověka před opiem. Oblékli jsme ho do jedněch čínských
šatů mého manžela a během hodiny nebo dvou poté, co vstoupil do brány misie prakticky jako
žebrák, seděl v mužské kapli tak změněný, že by ho člověk jen stěží poznal.

Od prvního dne jeho služby v Čchang-te nikdo, kdo ho slyšel, nepochyboval o tom, že k nám byl
skutečně poslán naším milostivým Bohem, protože měl v pozoruhodné míře pomazání a moc Ducha



svatého.  Všechny jeho řečnické  dary byly zasvěceny jedinému cíli  –  získávání  duší  pro Ježíše
Krista. Zdálo se, že si je vědom, že mu zbývá málo času, a vždy mluvil jako umírající k umírajícím.
Není proto divu, že od samého počátku jeho služby v naší kapli byli lidé získáváni pro Krista. Bůh
nám ho daroval pro položení základů církve v Čchang-te, pak ho povolal výš.

Příchodem Wang Fu-Lina se ulevilo potřebám Gofortha, ale ne mým. Pozoruhodný způsob, jakým
ho Bůh poslal, mi však dodal odvahu a víru, abych důvěřovala Bohu, že mi dá biblickou ženu. Ti,
kdo vědí něco o misijní práci v Číně, se mnou budou souhlasit, že je mnohem těžší najít ženy než
muže, kteří jsou schopni hlásat evangelium, a pokud jsou toho schopni, tak jsou pro tuto práci volní.
Začínala jsem se však učit, že Bůh je omezen pouze z lidské strany, a že je vždy ochoten dát víc,
než žádáme, pokud splníme podmínky, které tak jasně stanovil ve svém Slově.

Krátce poté, co jsem začala svého nebeského Otce rozhodně žádat o biblickou ženu, vrátil se pan
MacG--- z cesty a jeho slova zněla:

„Nuže, paní Goforthová, myslím, že pro vás máme hotovou biblickou ženu!“

Pak mi vyprávěl, jak v jedné horské vesnici narazil na vdovu a jejího syna, kteří slyšeli evangelium
od nedávno obráceného člověka z jedné z dalších stanic. Tento muž býval členem stejné náboženské
sekty jako vdova a její syn. Když našel Krista, okamžitě si vzpomněl na své přátele a vydal se přes
hory,  aby  jim  to  řekl.  Paní  Changová  přijala  evangelium  s  radostí.  Bývala  kazatelkou  v  oné
pohanské sektě a získala plynulost řeči a sílu udržet si posluchače, které jsou pro hlásání evangelia
tak nezbytné.

Brzy se jí otevřela cesta, aby přišla za mnou, a v prvních letech se stala mou stálou společnicí
a cennou pomocnicí v ženské práci. V roce 1900 dosvědčila své vyznání víry, když odmítla zapřít
svého Pána a byla pověšena za palce. Věrně sloužila Pánu jako biblická žena až do své smrti v roce
1903.

Během prvních dvou nebo tří let v Čchang-te Fu jsme bydleli v nezdravých čínských domech, které
byly nízké a vlhké.  Proto jsme považovali  za nejlepší nechat si  postavit  dobrý dům v částečně
zahraničním stylu.  Práce  v  této  době  byla  tak  povzbudivá  –  konvertité  přibývali  každý  týden
a někdy téměř  denně,  že  jsme  se  obávali,  aby nový  dům nebránil  práci  a  nestal  se  oddělující
bariérou  mezi  námi  a  lidmi.  Proto  jsme  se  modlili,  aby  Bůh  učinil  nový  dům  prostředkem
k oslovení  lidí  – požehnáním, a  ne překážkou.  Odpověď na tuto modlitbu,  jak už to tak bývá,
závisela z velké části na nás samotných. Museli jsme být ochotni zaplatit cenu, kterou odpověď
vyžadovala.

Jinými slovy, pochopili jsme, že k tomu, aby naše modlitba mohla být vyslyšena, budeme muset
nechat dům otevřený každý den a po celý den, což nebylo vůbec snadné. Někteří nás ujišťovali, že
to není správné, protože bychom se tím v očích Číňanů stali lacinými; jiní říkali, že je to špatné
kvůli nebezpečí nákazy dětí. Čas však ukázal, že tyto námitky byly neopodstatněné. Přijímali jsme
ty nejvyšší i nejnižší a získávali jsme si tímto způsobem jejich přátelství. A pokud si vzpomínám,
naše děti se díky tomuto způsobu přijímání lidí v našem domě nikdy nesetkaly s žádnou nákazou.

Vrcholu co do počtu lidí bylo dosaženo na jaře 1899, kdy jsme za jediný den přijali 1835 mužů
a několik set žen. Nejprve jsme jim kázali ve velkých skupinách a poté jsme je vedli po domě.
Důkazy o prospěšnosti tohoto plánu jsme viděli ve všech oblastech našeho působení. Otevřelo to
srdce lidí vůči nám a pomohlo nám překonat podezíravost a nedůvěru tak, jak by to nic jiného
nedokázalo.

V květnu 1898 jsme se s dětmi vydali  na hausbótu do Tientsinu,  abychom si tam dopřáli  tolik



potřebný odpočinek a změnu. Brzy nastalo chladné a deštivé počasí. O dvanáct dní později, když
jsme se přiblížili na dohled Tientsinu a foukal ostrý severní vítr, naše nejstarší dítě vyšlo na palubu
bez kabátu a neuposlechlo tak můj příkaz. Krátce nato přišlo s prudkou zimnicí. Toho odpoledne,
když jsme dorazili do Tientsinu, lékař vyřkl verdikt – zápal plic.

Následujícího dne krátce po poledni druhý lékař, kterého jsme povolali na konzultaci, cestou od
lůžka našeho chlapce potkal přítele a řekl mu, že si myslí, že dítě nemůže dožít do rána. Změřila
jsem mu teplotu a zjistila, že má 41 stupňů. Byl nesmírně neklidný, zmítal se ve vysoké horečce.
Posadila  jsem  se  vedle  něj  a  s  prosbou  k  Pánu,  aby  mi  pomohl,  jsem  zřetelně  řekla:  „P---,
neposlechl jsi mě, a tak sis tuto nemoc přivodil sám. Odpouštím ti. Popros Ježíše, aby ti odpustil,
a odevzdej se mu.“

Dítě  se  na  mě  chvíli  upřeně  dívalo  a  pak  zavřelo  oči.  Viděla  jsem,  jak  se  mu  na  okamžik
pohybovaly rty;  pak tiše  usnulo.  Když se kolem soumraku probudilo,  změřila  jsem mu teplotu
a zjistila jsem, že má 38 stupňů. Než se vrátil lékař, byla v normálu a už se nezvýšila. Ačkoli měl
krvácení z plic, to ustalo.

Není  snad  Ježíš  Kristus  stejný  včera,  dnes  i  navěky?  Proč  bychom  se  tedy  měli  divit  jeho
uzdravujícímu doteku v tomto věku? „Ať se vám stane podle vaší víry.“

V prvních pionýrských letech, kdy jsme pokládali základy církve v Čchang-te, mě často mrzela
moje slabá víra, když jsem viděla výsledky prosté, dětské víry našich čínských křesťanů. Odpovědi
na některé jejich modlitby byly tak mimořádné, že když se o nich vyprávělo ve vlasti, dokonce
i duchovní vyjadřovali pochybnosti o jejich pravosti. Ale chvála Bohu, vím, že jsou pravdivé. Zde
jsou dva konkrétní příklady.

Li-ming, srdečný a horlivý evangelista, vlastnil pozemek několik mil severně od Čchang-te Fu.
Když tam jednou přišel,  zjistil,  že  všichni  sousedé kolem svých polí  umísťují  tyčky s malými
vlaječkami. Věřili, že tak zabrání kobylkám, aby jim sežraly obilí. Naléhali na Li-minga, aby udělal
totéž  a  uctíval  boha  kobylek,  jinak  bude  jeho  obilí  zničeno.  Li-ming  odpověděl:  „Já  uctívám
jediného pravého Boha a budu se k němu modlit, aby uchránil mé obilí, abyste věděli, že jenom on
je Bůh.“

Kobylky přiletěly a sežraly obilí na všech stranách okolo Li-mingova pozemku, ale jeho obilí se
nedotkly. Když Goforth slyšel tento příběh, rozhodl se získat další důkazy, a tak sám navštívil místo
a vyptával se Li-mingových pohanských sousedů, co o tom vědí. Všichni řekli, že když přiletěly
kobylky, jejich obilí sežraly a Li-mingovo ne.

Pán Ježíš jednou po střetu s nevěrou a pokrytectvím řekl: „Děkuji ti, Otče, Pane nebe i země, že jsi
tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.“

Naše  malá  Gracie  těžce  onemocněla  smrtelnou  nemocí,  běžnou  v  malarických  oblastech  –
zvětšenou  slezinou.  Lékaři  prohlásili  její  stav  za  zcela  beznadějný.  Jednoho  dne  přišla  čínská
křesťanka se svým malým dítětem, které bylo přibližně stejně staré jako naše Gracie a bylo velmi
nemocné stejnou chorobou.  Ubohá matka  se  velmi  trápila,  protože  lékař  jí  také  řekl,  že  nemá
žádnou naději. Myslela si, že když budeme lékaře prosit, může její dítě zachránit. Nakonec Goforth
ukázal na naši malou Gracii a řekl: „Když lékař nemůže zachránit naše dítě, jistě nemůže zachránit
ani vaše; vaše i naše jediná naděje je v samotném Pánu.“

Matka byla chudá, těžce pracující, nevzdělaná žena, ale měla prostou víru malého dítěte. O několik
týdnů později mi znovu zavolala a vyprávěla mi následující příběh:



„Když mi pastor řekl, že moje jediná naděje je v Pánu, uvěřila jsem mu. Když jsem dorazila domů,
zavolala jsem svého manžela a společně jsme odevzdali  naše dítě do rukou Pána. Byla jsem si
naprosto jistá, že se dítě uzdraví, a tak jsem se o něj nestarala víc než o zdravé dítě. Asi za dva
týdny se zdálo, že je tak dokonale zdravé, že jsem ho znovu vzala k lékaři a ten řekl, že na něm
nemůže žádnou nemoc najít.“

Z čínského dítěte je nyní dospělý, zdravý muž. A naše dítě zemřelo. Přestože jsme se za ni modlili
tak, jako se asi jen málokdo modlil za dítě. Proč tedy nebyla ušetřena? To nevím. Vím však, že
v mém  životě  byl  tehdy  hřích  hořkosti  vůči  někomu  a  neochota  odpustit  křivdu.  To  zcela
postačovalo, aby to bránilo jakékoli modlitbě, a bránilo to po celá léta, dokud jsem to nenapravila.

Otřásl tento případ nevyslyšené modlitby mou vírou v Boží ochotu a moc modlitbu vyslyšet? Ne,
ne! Je to stejné, jako by se moje vlastní dítě rozhodlo, že už za mnou nikdy nepřijde s prosbou,
protože jsem ve své větší moudrosti nějakou prosbu odmítla. Není snad pravda, v našich lidských
vztazích s dětmi, že jednou považujeme za nejlepší vyhovět, a jindy odmítnout? „Co já činím, nyní
nevíš, potom však to poznáš.“

Jednu z nejcennějších zkušeností s Božím milosrdenstvím jsem získala v souvislosti se smrtí naší
malé Gracie. Byli jsme varováni, že konec pravděpodobně přijde v křečích; dvě z našich drahých
dětí takto odešly. Jen matka, která prošla takovou zkušeností, může plně pochopit hrůzu z možnosti,
že by to mohlo přijít znovu.

Jednoho večera jsem bděla vedle naší malé, slečna P--- byla se mnou, když najednou dítě velmi
rozhodně řeklo: „Zavolej tatínka, já chci vidět tatínka.“ Váhala jsem, zda mám vzbudit jejího otce,
protože to byl jeho čas k odpočinku, a tak jsem se ji snažila odbýt nějakou výmluvou, ale ona svou
žádost znovu zopakovala, a tak jsem zavolala jejího otce a požádala ho, aby s ní chodil sem a tam,
dokud se nevrátím.

Šla jsem do vedlejšího pokoje a úpěnlivě jsem volala k Pánu, aby Gracii nenechal trpět, ale pokud
je to skutečně Jeho vůle vzít si dítě, aby tak učinil bez jejího utrpení. Když jsem se modlila, zavládl
ve mně úžasný pokoj a zaslíbení přišlo tak jasně, jako by je někdo vyslovil: „Dříve nežli zavolají, já
odpovím; ještě budou mluvit, a já je vyslyším.“ Vstala jsem a ve dveřích se setkala se slečnou P---,
která řekla: „Gracie je u Ježíše.“ Zatímco jsem klečela na kolenou, naše milované dítě po chvíli
odpočinku v otcově náručí pohlédlo do jeho tváře s jedním ze svých nejkrásnějších úsměvů a pak
tiše zavřelo oči a přestalo dýchat. Žádný boj, žádná bolest, jen usnula.

„Jako se slitovává otec, tak se slitovává Hospodin.“

V měsících následujících po Graciině smrti se kolem nás stahovala stále temnější mračna, a i když
bouře propukla v celé své zuřivosti až počátkem léta 1900, předcházející zima byla plná předtuch
a neustálých obav.

Při jedné příležitosti se v naší misii i před ní shromáždily tisíce lidí a zjevně se schylovalo k vážným
nepokojům. Můj manžel a jeho kolegové se celý ten den pohybovali sem a tam mezi hustým davem,
který zaplnil přední dvůr, zatímco my ženy jsme zůstávaly v uzavřených budovách a nevěděly jsme,
v jakém okamžiku propukne násilí a dav nás všechny zničí. Co je ten den zdrželo? Co jiného než
modlitba plná víry! A Pán toho dne modlitby vyslyšel a obdivuhodně zadržel násilí našich nepřátel.

Tehdy jsme to nevěděli, ale tyto zkušenosti nás připravovaly na větší zkoušky a nebezpečí, které nás
všechny čekaly.



Kapitola 5 
NAŠE OSVOBOZENÍ OD BOXERŮ (1900)

„Bůh je pro nás Bohem vysvobození.“ Žalm 68:20

„On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději,
že ještě znovu vysvobodí.“ II Korintským 1:10

Mnohokrát  jsme byli  ve vlasti  požádáni,  abychom vyprávěli  o  našem útěku během boxerského
povstání, a často nám byla položena otázka: „Pokud to byla skutečně Boží moc, která vás a ostatní
na té cestě zachránila, proč tedy nezachránil ty ze svých dětí, které byly tak krutě usmrceny?“ 

Nějakou dobu mě tato otázka trápila. Proč? Když jsem jednoho dne hledala v této věci světlo, byla
jsem  vedena  do  Skutků  12.  Tam  jsem  našla  jedinou  možnou  odpověď.  Ve  druhém  verši  se
dozvídáme, že Jakub byl usmrcen mečem; zbytek kapitoly je pak věnován podrobnému záznamu
o Petrově  podivuhodném  vysvobození,  které  bylo  odpovědí  na  modlitbu  (v.  5,  12).  Jsem
přesvědčena, že v onen den, kdy bude vše zjeveno, uvidíme, že modlitba měla velký podíl na našem
vysvobození.  Dozvěděli  jsme  se,  že  se  za  nás  zvedla  velká  vlna  modliteb  od  křesťanů  všech
denominací poté, když do Kanady přišel první telegram, který informoval domácí církev, že se naše
skupina vydala na nebezpečnou cestu. V té době se sešlo kanadské presbyteriánské shromáždění
a jedno zasedání bylo celé věnováno modlitbám za misionáře v Číně. Nikdy předtím nebylo toto
shromáždění svědkem tak intenzivních a sjednocených přímluv.

Když jsme později ve vlasti vyprávěli o našem útěku, opakovaně za námi přicházeli lidé, kteří nám
vyprávěli, jak během týdnů, které uplynuly mezi prvním telegramem, informujícím domácí církev
o našem nebezpečí,  a  druhým telegramem,  který  oznamoval  náš  bezpečný  příjezd  na  pobřeží,
nepřestávali volat k Bohu, aby nás zachránil. Musíme věřit, že Bůh byl oslaven a Boží záměry se
naplnily  jak  ve  smrti  některých,  tak  v  zachráněných  životech  jiných.  Krev mučedníků je  stále
semenem církve.

V červnu  1895  došlo  k  události,  která  je  v  mé  mysli  navždy spojená  s  událostmi  roku 1900.
Chystala jsem se se svými čtyřmi dětmi odjet z Toronta za svým manželem do Číny, když přišel
telegram o krutém masakru manželů Stewartových a dalších. Vyvolalo to hluboký soucit a velkou
úzkost  o misionáře  v  Číně.  Mnozí  na  mě  naléhali,  abychom  náš  návrat  odložili,  ale  já  jsem
považovala  za  nejlepší  dodržet  naše  původní  plány a  o  několik  dní  později  jsme se  rozloučili
s přáteli na nádraží Union Station v Torontu.

Právě když vlak odjížděl, přistoupila rychle k okénku nějaká paní a řekla: „Vy mě neznáte, ale já
jsem prosila Pána, aby mi pro vás dal slib; tady je, přijměte ho jako od Něho.“ A podala mi lístek
papíru. Otevřela jsem papír a přečetla si: „Žádná zbraň, utvořená proti tobě, nebude mít úspěch.“
(Izajáš 54:17) Tehdy a tam jsem pozvedla své srdce k Bohu v modlitbě, aby splnil tento slib mně
a mým blízkým; a jak jsem se modlila, přišlo mi jasné ujištění, že Pán mě vyslyšel.

Na tu zimu v letech 1899-1900 nemůžeme nikdy zapomenout. Mraky se začaly stahovat a ze všech
stran byly slyšet zvuky blížící se bouře. Opakovaně jsme se jako misie ocitli ve vážném nebezpečí
a v takových chvílích jsme byli doslova „zavřeni před Bohem“. Nálada lidí byla taková, že jakákoli
maličkost, která by je rozzlobila, by byla jako jiskra pro střelný prach. Od doby vládní krize na
podzim roku 1899 jsme si spolu se všemi ostatními cizinci v Číně uvědomovali, že poměry začínají
být vážné, nikdy jsme však nečekali a nepřipravovali se na takovou pohromu, jaká nastala, když se
počátkem léta roku 1900 náhle protrhly bouřkové mraky.

Prvním náznakem  blížícího  se  nebezpečí  bylo,  že  naši  poštovní  doručovatelé,  kteří  jezdili  do



Tientsinu a zpět,  byli  zastaveni a naše zásilky vráceny. Takto odříznuti  od okolního světa jsme
museli být odkázáni na informace, které se šířily mezi Číňany. Kraj kolem nás byl den ode dne
neklidnější; den za dnem jsme slyšeli tlukot bubnů a volání lidí po dešti. Na temnotu a hrůzu těch
dnů, uprostřed nichž do našeho domova pronikaly nemoci a smrt, nelze nikdy zapomenout. Dne 19.
června byla  naše nejstarší  dcera Florence po týdnu intenzivního utrpení  zbavena bolestí.  Právě
v době,  kdy její  život  stále  visel  na vlásku,  jsme obdrželi  první  zprávu od amerického konzula
v Chefoo, který nás vyzval k útěku. Tuto zprávu rychle následovala další, ještě naléhavější.

Otázka zněla: Kam bychom mohli utéct? Naše obvyklá cesta po řece do Tientsinu, která trvala dva
týdny,  byla  zablokovaná,  protože  celá  oblast  byla  zamořená  boxery  a  Tientsin  byl  v  té  době
v obležení.  Jediná  možná cesta,  která  nám zbývala,  byla  na  jih  na  voze  – čtrnáct  dní  do  Fan-
čchengu, a pak dalších deset dní na hausbótu do Chan-kchou. Z takové cesty jsme v tomto ročním
období měli obavy kvůli dětem, nebezpečí z horka a slunce bylo velmi velké. Rádi bychom zůstali,
ale čínští křesťané na nás naléhali, abychom odjeli, a říkali, že když tam nebudeme, bude pro ně
snadnější uniknout.

Měli jsme s sebou naše čtyři zbývající děti: Paul, devět let, Helen, šest let, Ruth, necelé tři roky,
a malý Wallace, osm měsíců. Jejich věrná čínská chůva, ačkoli hořce plakala nad rozloučením se
svou starou,  téměř osmdesátiletou matkou,  se rozhodla jít  s  námi.  Ve skupině bylo celkem pět
mužů, šest žen a pět dětí, kromě služebnictva a povozníků.

Sehnat povozy a další potřebné věci na cestu bylo velmi obtížné, ale když jsme prosili Pána, aby
nám otevřel cestu, všechny věci, které jsme potřebovali, jsme jednu po druhé získali. Na této cestě
bylo mnoho znamení, že Bůh má v úmyslu nás zachránit; jedno z nejvýraznějších se stalo právě ve
chvíli, kdy jsme se chystali k odjezdu.

Den před naším odjezdem projel městem Čang Te Ho velkou rychlostí posel. Jak jsme se později
dozvěděli,  tento  posel  byl  na cestě  od císařovny vdovy a jeho poselství  nařizovalo  smrt  všech
cizinců. Nejprve jsme měli v plánu vydat se přímou cestou na jih, což by nás, jak nyní vidíme,
přivedlo  na  smrt,  neboť tato  cesta  by vedla  přes  hlavní  město.  Téměř  na  poslední  chvíli,  aniž
bychom si byli vědomi nebezpečí, které nám hrozilo na přímé trase, jsme byli vedeni ke změně
plánů a vydali jsme se dále na západ, ačkoli to znamenalo podstatně delší cestu.

Čang Te jsme opustili 28. června 1900 za úsvitu. Ve Wei Hwei Fu, prvním velkém městě, kam jsme
přijeli,  se  lidé  pokusili  vniknout  do našeho hotelu,  ale  když jsme se pomodlili,  dav se rozešel
a nechali nás v klidu. Dne 1. července jsme dorazili k severnímu břehu Žluté řeky a tam jsme si na
krátkou dobu (byla neděle odpoledne) odpočinuli pod stromy. Ani ve snu nás nenapadlo, že už
tehdy nemilosrdní boxeři usmrtili mnoho, velmi mnoho našich spolubratří misionářů a osobních
přátel. Při západu slunce dorazil přívoz, který nás převezl přes řeku na jižní břeh, a zde jsme našli
několik  misionářů  a  skupinu inženýrů,  kteří  na  nás  čekali.  Ti  byli  plně  ozbrojeni  a  měli  silný
doprovod. Po jistých obtížích bylo rozhodnuto, že se budeme držet pohromadě, ale ve skutečnosti
se tato skupina držela sama, jen v noci jsme zůstávali ve stejných městech. Každý uplynulý den se
zdál  těžší  než ten  předchozí,  horko bylo velké  a  po deseti  nebo dvanácti  hodinách drncání  po
nerovných  cestách  ve  vozech  bez  odpružení  i  postel  rozložená  na  zemi  byla  vítaným místem
odpočinku.

Jednou,  když  Goforth  seskočil  z  našeho  vozu  pro  čerstvou  vodu  na  naše  pokrývky  hlavy,
shromáždil se kolem něj dav, který začal velmi výhružně křičet: „Zabít,  zabít.“ Všechny ostatní
vozy jely napřed a vozka na Gofortha nechtěl čekat, protože se bál. Během těch několika okamžiků,
které uplynuly, než se k nám můj manžel mohl připojit, dokonce i vozka zbledl napětím. Ach, jak
jsem se modlila!



Kromě několika podobných nebezpečí se nic zvláštního nestalo až do večera 7. července, kdy jsme
dorazili do městečka Hsintien. Během dne jsme se dozvěděli, že celá země před námi se bouří proti
římským katolíkům.  Sotva  jsme dorazili  do hostince,  inženýři  a  misionáři,  kteří  byli  stále  více
znepokojeni stavem v zemi, nám oznámili, že se ještě tu noc vydají do většího města Nan Yang Fu,
ale nechají nám tu dva vojáky a dva své vozy. Goforth nechtěl, aby odjeli, protože se domníval, že
to značně zvýší naše nebezpečí.

Krátce  poté,  co  nás  opustili,  se  před  naším  hostincem  začal  shromažďovat  dav.  Brána  byla
zatarasena vozy. Několik hodin házeli na bránu kameny a dožadovali se našich peněz. Ihned jsme
vyslali posla za skupinou inženýrů s žádostí, aby se vrátili. Celou noc jsme strávili v bezesném
napětí. 

Brzy ráno se posel vrátil s odpovědí, že se jim nepodařilo získat pomoc od úředníka z Nan Yang Fu
a že jsou nuceni pokračovat dál. Jakmile se povozníci dozvěděli, že jsme tak zůstali bez pomoci,
zachvátila je panika a jen s velkými obtížemi se je podařilo přesvědčit, aby zapřáhli svá zvířata. Po
celou tu dobu dav houstl, jak jsme mohli vidět škvírami v bráně, a byl zlověstně tichý. Viděli jsme
známky blížícího  se  nebezpečí,  ale  to  bylo  vše;  nikdo  nemluvil  o  tom,  co  všichni  cítili  –  že
pravděpodobně jdeme na smrt.

Najednou, bez sebemenšího varování, se mě zmocnil nepřekonatelný strach z toho, co by nás mohlo
čekat. Nebyl to strach ze smrti, ale z možného mučení, který se mě tak strašně zmocnil. Pomyslela
jsem si: „Může to být ta křesťanská odvaha, kterou jsem hledala?“ Šla jsem se sama modlit za
vítězství,  ale žádná pomoc nepřicházela.  Vtom nás někdo zavolal  do místnosti  k modlitbě,  než
nasedneme do vozů. Kvůli třesení jsem sotva byla schopna chůze, a naprosto jsem se styděla, že
ostatní vidí můj stav paniky, protože takový bezpochyby byl. Podařilo se mi dojít k lavičce, vedle
které stál můj manžel. Vytáhl z kapsy malou knížku, Clarkova biblická zaslíbení, a přečetl verše, na
které nejdřív padl jeho zrak. Byly to tyto verše:

Věčný Bůh je tvým útočištěm a pod tebou jsou věčné paže; on vyžene nepřítele před tebou a řekne: 
Zničte je.

Bůh Jákobův je naším útočištěm.

Ty jsi má pomoc a můj vysvoboditel, neotálej, Bože můj.

Posílím tě, ano, pomůžu ti, ano, podepřu tě pravicí své spravedlnosti. Hospodin, tvůj Bůh, tě bude
držet za pravici a řekne ti: Neboj se, já ti pomohu.

Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?

Můžeme směle říci: Hospodin je můj pomocník a nebudu se bát, co mi udělá člověk.

Účinek těchto slov v takové chvíli byl pozoruhodný. Všichni si uvědomili, že k nám mluví Bůh.
Nikdy nebylo smrtelnému člověku dáno od Boha přímější poselství, než bylo toto poselství k nám.
Téměř od prvního verše se mi zdálo, že celou mou duši zaplavil veliký pokoj, zmizely všechny
stopy paniky  a  cítila  jsem,  že  je  s  námi  Boží  přítomnost.  Vskutku,  Jeho  přítomnost  byla  tak
skutečná, že by sotva byla ještě skutečnější, kdybychom viděli jeho viditelnou podobu.

Po modlitbě jsme všichni nasedli na vozy a jeden po druhém jsme vyjeli na ulici hustě zaplněnou
lidmi. Když jsme se blížili k městské bráně, viděli jsme, že cesta je černá davy lidí, kteří na nás
čekají.  Zrovna jsem manželovi poznamenala, jak dobře se nám daří prodírat se davy, když naše
vozy projely branou. Můj muž zbledl, když ukázal na skupinu několika set mužů, plně ozbrojených,



kteří na nás čekali. Počkali, až všechny vozy projedou branou, a pak na nás hodili spršku kamenů
a zároveň se vrhli vpřed a zmrzačili nebo zabili některá zvířata. Goforth seskočil z našeho vozu
a křičel na ně: „Vezměte si všechno, ale nezabíjejte.“ Jedinou odpovědí mu byla rána. Zmatek, který
následoval, byl tak velký, že by bylo nemožné podrobně popsat útěk každého. Každý měl později
své vlastní svědectví o tom mocném a milosrdném vysvobození. Musím však uvést podrobnosti
o zážitku Gofortha.

Jeden muž mu zasadil ránu do krku velkým mečem, který držel oběma rukama. Nějakým způsobem
otupené ostří meče ho zasáhlo do krku; rána zanechala širokou stopu téměř kolem celého krku, ale
víc mu neublížila. Kdyby ho takto zasáhl do krku ostrý meč, jistě by mu byla sťata hlava!

Jeho silná přilba byla rozřezána téměř na kusy, jedna rána prořízla koženou podšívku těsně nad
spánkem, ale ani nepoškrábala kůži!

Znovu byl sražen k zemi děsivým sekem meče,  který pronikl zezadu do kosti  lebky a téměř ji
rozštípl vejpůl. Když padal, zdálo se mu, že zřetelně slyší hlas, který říká: „Neboj se, modlí se za
tebe.“ Když se po této ráně zvedl, byl opět sražen k zemi palicí. Když padal téměř v bezvědomí
k zemi, uviděl koně, který se k němu plnou rychlostí blížil; když znovu nabyl vědomí, zjistil, že kůň
zakopl a spadl (na rovné zemi) tak blízko, že se ho ocasem téměř dotkl. Zvíře, které zuřivě kopalo,
sloužilo jako překážka mezi ním a útočníky. Zatímco byl omráčený a nevěděl, co má dělat, přiblížil
se k němu muž, jako by ho chtěl udeřit, ale zašeptal: „Opusťte vozy.“ Mezitím se přihlížející začali
hrnout dopředu, aby se dostali k lupu, ale útočníci cítili, že věci jsou jejich, a tak od útoku na nás
upustili, aby si zajistili kořist.

Ještě slovo o mně a k dětech. Několik zuřivých mužů s meči se vrhlo na můj vůz. Jeden z nich
zaútočil na dítě, ale já jsem úder odrazila polštářem a malý chlapec utrpěl jen lehké škrábnutí na
čele. Pak odhodili meče a začali trhat naše zboží vzadu na voze.  Přetáhli  přes nás těžké bedny
a všechno nám sebrali.  Vtom se na nás zezadu vozu pokusil  dosáhnout mečem nějaký strašlivě
vypadající muž a minul nás o kousek. Myslela jsem, že přijde dopředu a bude pokračovat v útoku,
ale  neudělal  to.  Viděla  jsem,  jak  Goforth  dvakrát  klesl  na  zem  celý  od  krve,  a  už  jsem  ho
považovala za mrtvého.  Vtom přiskočil  Paul,  který byl  v  posledním voze,  a  divoce se radoval
z toho,  co  zřejmě  považoval  za  velkou  zábavu,  protože  proběhl  houštinou  boje,  vyhýbal  se
bodnutím meče ze všech stran a podařilo se mu dostat se ke mně bez jediného škrábnutí. O chvíli
později se můj muž přiblížil k okraji vozu, sotva se udržel na nohou, a řekl: „Rychle dolů, nesmíme
otálet s útěkem.“ Když jsem slézala dolů, jeden muž mi strhl klobouk, druhý boty, ale mohli jsme
jít.

Ruth nebylo nikde vidět a my jsme doufali, že je s misionáři, kteří ji měli v době útoku na starosti.
Viděla  jsem,  že  Goforthovi  rychle  ubývají  síly,  protože  sotva  šel,  a  když  nás  muži  začali
pronásledovat, popohnala jsem ho s dětmi dopředu a obrátila jsem se k mužům a prosila je, aby se
nad mými dětmi smilovali, protože na nás začali házet kameny. Někteří z nás byli po několik dní
černí od ran, které tehdy dostali. Zastavili se a poslouchali, a pak vůdce řekl: „Zabili jsme jejího
manžela, nechte ji jít.“ Potom se rozběhli zpět k vozům.

Věděla jsem, že Goforth nemůže jít daleko. Nedaleko jsme viděli malou vesnici, a spěchali jsme do
ní, přičemž jsme se modlili, aby Pán otevřel srdce lidí a přijali nás. I zde se zdálo, že Paul necítí
strach, ale řekl: „Matko, co ti to připomíná? Připomíná mi to Hentyho knihy!“

Když jsme se blížili k vesnici, vyšli muži, aby nás vyhnali, ale já jsem je prosila, aby nám pomohli.
To už Goforth klesl k zemi. Dala jsem dítě do náruče jedné staré ženě a poklekla vedle svého muže.
Děti hořce plakaly. Goforth vypadal, jako by umíral. Ženy stojící kolem nás začaly plakat. To už
bylo příliš i na muže, a přiblížili se se slovy: „My vás zachráníme.“ Jeden z nich přiběhl a přinesl



nějakou látku, kterou nám dal do ran, a ujistil nás, že zastaví proud krve, což se také stalo. Tento
muž mi pomohl obvázat rány obvazy z oděvů, které jsem vzala sobě a dětem. Pomohli mému muži
a zavedli nás do malé chýše, kde ho položili na slaměné lůžko a zavřeli nás tam. Malým okénkem
nám podávali horkou vodu na omývání našich modřin, jídlo a pití a slyšeli jsme, jak plánují, jak nás
zachrání. Řekli jsme jim, jak moc toužíme slyšet o našich přátelích a malé Ruth, a tak poslali muže,
aby o nich něco vypátral.

Zjistili jsme, že tito lidé – celá vesnice – jsou mohamedáni a útoku se neúčastnili. Cítili jsme, že
Bůh naše kroky do této vesnice podivuhodně nasměroval.

Celý  ten  den ležel  Goforth  klidně,  ale  chvílemi  byl  tak  bledý,  že  jsem se obávala  nejhoršího.
Myslím, že jsem se během toho dne ani na okamžik nepřestala modlit za jeho život. A když pan ---,
jeden z naší skupiny, dorazil kolem čtvrté hodiny a hledal nás, Goforth okamžitě vstal, jako by byl
úplně zdravý, a trval na tom, že půjde k vozu. Mně, která jsem věděla, jak ten den vypadal, to
připadalo jako zázrak. Jeho jediná odpověď na můj protest zněla: „Jen se modli, Pán mi dá sílu,
dokud má pro mě práci.“

Když jsme odjížděli, shromáždili se kolem nás laskaví přátelé z vesnice a naléhali, abych si vzala
nějaké staré oblečení,  které  bych oblékla dětem, které byly téměř nahé,  a říkali:  „V noci  bude
chladno.“  Když jsme šli,  abychom se připojili  k  ostatním,  pan ---  nám vyprávěl,  jak jeden po
druhém všichni utekli. Dr. --- byl kromě Gofortha jediný vážně zraněný, chudák, měl kromě mnoha
dalších zranění rozseknutou čéšku a ošklivě pořezané šlachy na pravém zápěstí.

Celý ten den naši přátelé čekali u silnice, protože kvůli doktorovu stavu nemohli pokračovat bez
vozů.  Spojili  se  v  jediné  prosbě,  aby  Bůh  pohnul  povozníky,  aby  přijeli.  Ti,  kdo  znají  Čínu
a pohanské  povozníky,  ochotně  uznají,  že  to  nebylo  nic  jiného  než  zázrak  –  zázrak  vyslyšené
modlitby – který přiměl tyto pohanské povozníky, aby přijeli, po tom všem, čím už prošli. Přijelo
jich pět, víc jsme nepotřebovali, když už jsme neměli zavazadla. Dozvěděli jsme se také, že naše
věrná čínská chůva,  která  měla na starosti  Ruth,  zachránila  dítě  a schytala mnoho krutých ran,
dokud chamtivost po kořisti muže neodlákala.

Brzy jsme se připojili ke zbytku výpravy a v šest hodin večer jsme dorazili do velkého města Nang
Yang Fu. Město bylo plné lidí, a když jsme vjížděli do brány, divoké davy se tlačily proti našim
vozům. Zvířata se občas zapotácela a zdálo se, že nic nemůže zachránit vozy před převrácením.
Každou  chvíli  na  vozy letěla  cihla  nebo  kámen  a  ten  výkřik  „Zabít,  zabít“,  na  který  se  nedá
zapomenout, když jednou zazní, se ozýval snad stovkami hlasů. Pán nás však provedl a „žádná
zbraň neuspěla“.

Když jsme dorazili k hostinci, zaplnil dvůr hostince divoký dav více než tisíce mužů; a když jsme
vystoupili z vozu, tito muži nás doslova hnali před sebou do jedné místnosti,  která byla během
několika okamžiků narvaná k prasknutí. Snad hodinu nás dav mačkal v jednom koutě; pak ti venku
začali být netrpěliví, že se nemohou dostat dovnitř, a dožadovali se, abychom byli vyvedeni ven.
Podařilo se nám uchránit některé dámy, takže zůstaly uvnitř, ale my ostatní – muži, ženy a děti –
jsme stáli  tváří  v tvář tomu kypícímu davu, dokud se ve tmě nedostavila  úleva.  Proč nás tedy
nezabili? Proč vlastně? Nikdo jiný než všemohoucí Bůh ten dav nezadržel.

Jakmile jsme dorazili do města, poslali jsme služebníka k úředníkovi, aby požádal o ochranu. Když
se tento muž vrátil,  byla už tma a byl velmi rozrušený; vyprávěl,  že když čekal na úředníkovu
odpověď, zaslechl rozhovor dvou vojáků a z toho, co si řekli, vyrozuměl, že úředník poslal na cestu,
kterou  jsme  měli  jet,  skupinu  padesáti  vojáků s  rozkazem,  že  každý z  nás  musí  být  usmrcen.
Úředník se bál nechat nás zabít ve městě, aby ho potom neobvinili, ale díky tomuto plánu mohl říct,
že to udělali loupežníci. Tento služebník si byl tak jistý, že budeme všichni zmasakrováni, že u nás



déle nezůstal, ale vrátil se té noci do Honanu se zprávou, že jsme všichni zabiti.

Poradili jsme se a otázka zněla: Máme zůstat ve městě a znovu se dožadovat ochrany, nebo máme
jít dál a důvěřovat Bohu, že nám otevře cestu? Rozhodli jsme se pro druhou možnost. Povozníci
však dlouho naprosto odmítali jít s námi dál. Modlitba nám opět otevřela cestu a ve dvě hodiny ráno
byli všichni připraveni vyrazit.

Úředník poslal několik pěšáků, aby nás navedli na správnou cestu – k číhající skupině! Noc byla
velmi temná, a když jsme projížděli branou města, asi po sto metrech, naše vozy se náhle zastavily.
Někdo přiběhl a pošeptal Goforthovi: „Paul a pan --- jsou nezvěstní.“ A tak jsme se vrátili. Začalo
se po nich pátrat, ale bez úspěchu.

Na ty strašné hodiny napětí nechci vzpomínat. Zdálo se mi, že mě víra opouští, a v agónii jsem
mohla jen volat: „Když je Paul pryč, mohu ještě někdy věřit Bohu?“ Pak jsem si vzpomněla, jak
podivuhodně Bůh vrátil život mému drahému manželovi, a tak jsem Paula prostě svěřila do Jeho
rukou a čekala, co udělá.

Když  už  byla  veškerá  naděje  na  nalezení  pohřešovaných  pryč,  nechali  jsme  za  námi  vůz
s důvěryhodným služebníkem a sami jsme pokračovali dál. Pak jsme uviděli úžasný Boží plán pro
nás. Zatímco jsme čekali, vojáci usnuli ve vozech a nevěděli, že vozkové jedou po vedlejší cestě,
dokud jsme se nedostali na míle daleko od města a mimo dosah našich vrahů! Vojáci byli tímto
zjištěním rozzuřeni, ale po chvíli vyhrožování nás opustili a vrátili se do města. Tak jsme se opět
přesvědčili, že Bůh je pro nás skutečně Bohem vysvobození.

Ten den jsme byli znovu a znovu obklopeni davy. Mnohokrát jsem ukázala ubohé, špinavé šaty,
které nám dali mohamedáni, a vyprávění o tom, jak jsme je dostali,  uklidnilo lidi snad víc než
cokoli jiného. Jednou se zvedl pokřik, abychom z vozu vytáhli chůvu našich dětí, ale když jsme za
ni volali k Bohu, lidé nás nechali na pokoji a my jsme jeli dál. Jindy nám nějaký muž vytrhl zbytky
Goforthovy přilby a roztrhal ji na kusy. Doufala jsem, že si ji nechám na památku, kdybychom se
někdy dostali v pořádku pryč.

V té době jsme byli v žalostném stavu. Většina mužů měla obvázanou hlavu nebo ruce; doktor ---
nebyl schopen zvednout hlavu. Co jsme vytrpěli v těch vozech, ve kterých jsme pod sebou měli jen
prkna, se nedá vypovědět. Na našem voze, který by za normálních okolností pojal čtyři nebo pět
osob, bylo namačkáno devět lidí. V poledne jsme dorazili do velkého města, kde si zvířata musela
odpočinout a nakrmit se. Tehdy jsme opět viděli důkaz Hospodinovy milující laskavosti nad námi.

Právě  když  jsme slézali  z  vozů,  dav  začal  být  velmi  hrozivý a  nyní  se  zdálo,  že  naše  hodina
skutečně  přišla,  ale  v  tomto kritickém okamžiku prošli  davem dva dobře  oblečení  mladí  muži
z úřední třídy a řekli jim, kdo jsme a o práci v Čang Te Ho. Postoj lidí se okamžitě změnil, uvolnili
nám cestu, poskytli nám dobré pokoje a přinesli nám jídlo, které jsme velmi potřebovali.

To odpoledne, kdy jeden za druhým přicházeli vyjádřit soustrast nad Paulovou ztrátou, nemohla
jsem nic říct – čekala jsem, co Bůh udělá. Když Goforth řekl mladým úředníkům o Paulovi a panu
---, byli velmi znepokojeni a slíbili, že okamžitě pošlou muže, aby je hledali. Tito přátelé v nouzi
s námi poslali jednoho muže z okresu, aby nás vedl a pomáhal nám, a také napsali naléhavý dopis
úředníkovi  města,  v  němž jsme měli  tu  noc přenocovat,  a  požádali  ho,  aby nám dal  doprovod
a pomohl nám, jak jen bude moci.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne za námi přiběhl muž s radostnou zprávou, že Paul a pan --- jsou
v bezpečí a že k nám dorazí ještě tu noc. Když jsem tuto zprávu uslyšela, moje nevíra a nevěrnost
v hodině zkoušky na mě dolehla s ohromující silou a já jsem mohla jen sklonit hlavu a plakat. Ach,



dobrota a milosrdenství Boží! Nikdy mi Boží láska nepřipadala tak úžasná jako v té hodině.

Kdybychom inkoustem naplnili oceán,
kdyby celé nebe bylo z pergamenu,
kdyby každé stéblo trávy bylo brkem
a každý člověk byl písařem,
aby napsal lásku Boží nad sebe,
ani kdyby ten oceán vysušili do sucha
a ten se svitek táhl od nebe k nebi,
nemohl by pojmout všechno.

Toho večera jsme dorazili do svého cíle kolem deváté hodiny večerní, po sedmnácti hodinách jízdy
po těchto cestách, s krátkou přestávkou v poledne. Bylo obdivuhodné, jak se Goforth držel, protože
musel okamžitě vyrazit do úředníkova sídla s dopisem, o němž jsem se již zmínila. Cestou ulicí se
davu několikrát podařilo dostat ho na zem pod jejich nohy, ale Bůh byl s ním a on v pořádku dorazil
do yamenu, kde byl zdvořile přijat úředníkem, který nám slíbil ochranu a poslal ho s doprovodem
zpět do hostince.

Když té noci dorazili Paul a pan ---, marně se mě snažili vzbudit, moje tělo potřebovalo odpočinek.
Nevěděla jsem nic, dokud jsem se neprobudila s leknutím asi ve dvě hodiny ráno. Vyskočila jsem
a začala  hledat  Paula,  a  na  tu  scénu  nikdy  nezapomenu!  Celá  skupina  ležela  na  holé  hliněné
podlaze, prakticky bez lůžkovin a matrací.

Několik slov o zážitcích pana --- a Paula. Ti dva sestoupili z vozu a šli pozadu. Nějakým způsobem
ve tmě minuli  cestu a  oddělili  se  od nás.  Během toho dne se opakovaně ocitli  v nejvážnějším
nebezpečí.

Jednou, když je obklopil rozvášněný dav a jeden muž pozvedl obušek nad Pavlovu hlavu, aby ho
srazil k zemi, cítil pan --- nutkání jakési neviditelné síly vykřiknout: „Nejsme římští katolíci, ale
protestanti.“ Na to muž sklonil palici a zvolal: „Cože, to nejsou ti zlí cizí ďáblové, ale dobří cizí
ďáblové, jako ti misionáři v Chow Chia K'eo“ (Čínská vnitrozemská misie). Na tomtéž místě se
zdálo, že srdce lidí se k nim obrátila podivuhodným způsobem. Jeden muž dal Paulovi jedno sto
v hotovosti (pět centů), aby si mohl koupit nějaké jídlo; jiný muž nesl chlapce na zádech několik
mil, aby si odpočinuly jeho nohy, které měl tak bolavé. Tentýž muž, když už Paula nemohl nést,
běžel napřed, aby se nás pokusil najít. Když dorazili do hostince, kde nám tak pomohli dva čínští
pánové, zjistili, že tito přátelé mají připravené jídlo a čeká na ně vozík a také průvodce připravený
dovést je k nám!

Za  necelou  hodinu  od  mého  probuzení  jsme  byli  opět  na  cestě.  Úředník  dostál  svému  slibu
a doprovázel nás početný jezdecký doprovod. Ten den jsme byli na cestě dvacet hodin a o půlnoci
jsme dorazili do Fan Čchengu. Zde na nás čekala skupina inženýrů s najatými čluny, ale my jsme
byli nuceni zůstat čtyřiadvacet hodin v nejodpornějším hostinci, v jakém jsme kdy měli tu smůlu
v Číně pobývat. Byla to nevýslovná úleva, když jsme se dostali do hausbótů, i když jsme měli jen
holá prkna, na kterých jsme mohli ležet, a k jídlu stravu od lodníků.

Deset dní jsme jeli po proudu do Chan-kchou. Jeden po druhém jsme onemocněli. Když jsme byli
ještě den od Chan-kchou, potkal nás parní remorkér se zásobami. Naše děti při pohledu na chléb
a mléko plakaly! V Chan-kchou jsme se nemohli zastavit na dostatečně dlouhou dobu, abychom si
opatřili oblečení a další potřebné věci, jak jsme doufali, ale museli jsme spěchat prvním parníkem,
který odplul následujícího rána. Byla jsem nucena vypůjčit si oblečení pro sebe a děti od našich
spolucestujících.



V Šanghaji probíhaly přehlídky v ulicích a veškeré přípravy na útok. S hlubokým zármutkem jsme
se dozvěděli o smrti  mnoha drahých přátel  rukou boxerů. Jak jsme se mohli v tak krátké době
připravit na dlouhou cestu domů, když nám byl prvním parníkem přikázán návrat domů, aniž by
nám zbylo cokoli kromě starých šatů, které jsme měli na sobě v době útoku? Peníze nám nechyběly,
protože naše správní rada nám poslala telegramem vše, co jsme potřebovali.  Otázka, která před
námi stála, zněla: jak v tak krátké době ušít oblečení pro nás šest,  když čínští krejčí byli  příliš
zaneprázdněni, aby nám pomohli, žádný stroj nebyl k dispozici a nikomu kromě Gofortha a Paula
nebylo možné koupit žádné hotové oblečení?

Znovu jsem zjistila, že lidská nouze je jen Boží příležitost. Byl věrný svému zaslíbení: „Bůh naplní
každou vaši  potřebu.“  Ještě  jsem klečela  v agónii  modlitby,  prosila  Boha o pomoc a rozhodně
žádala, aby mi poslal někdo, kdo by mi pomohl se šitím, když u dveří stály dvě dámy a ptaly se po
mně! Vůbec nás neznaly, ale viděly naše jména mezi novými uprchlíky a Bůh je pohnul, aby přišly
a nabídly pomoc! Pracovaly pro mě dnem a nocí, dokud jsme se nemuseli nalodit na parník. Nikdy
nezapomenu na jejich křesťanské společenství a praktickou pomoc v té době.

Ale ve spěchu, aby byly starší děti připraveny, bylo oblečení malého Wallace zanedbáno. Nezbývalo
nic  jiného než  vzít  materiál  a  ušít  mu věci  během cesty.  V této  souvislosti  přišel  nejúžasnější
a nejvzácnější důkaz Boží moci vyslyšet modlitby. Prvních několik dní cesty jsem pracovala brzy
ráno i pozdě večer a snažila se ušít něco pro malého, který neměl skoro nic na sebe, ale když jsme
se blížili k Jokohamě, uvědomila jsem si, že už mi téměř došly síly. Moje jehla odmítala pracovat;
ať jsem se snažila sebevíc, nedokázala jsem ani uvidět, kam jehlu strčit.

Složila jsem své dílo, sešla jsem do kajuty, poklekla a rozprostřela dílo před Pánem. Byla jsem příliš
daleko od toho, abych se namáhala v modlitbě, a tak jsem Mu mohla jen tiše, téměř němě vyprávět,
jak to ubohé dítě nemá šaty. Vstala jsem s hlubokým pocitem, že jsem zbavena břemene, odložila
jsem dílo a zamkla je do kufru, pak jsem vyšla na palubu a téměř bezvládně ulehla vyčerpáním.
Nevím, jak dlouhá doba uplynula, ale nemohlo to být víc než půl hodiny, když ke mně někdo přišel
a dotkl se mě se slovy: „Spustili jsme kotvu v Jokohamské zátoce a z nákladního člunu vyhodili na
palubu velký balík pro tebe.“

„Pro mě!“ vykřikla jsem. „To jistě ne, v Japonsku nikoho neznám.“ Pak jsem si pomyslela: „To
přišla odpověď!“

Když jsem sešla dolů, našla jsem dopis od paní O. E. z Čínské vnitrozemské misie. Psala, že její
malý syn, stejně starý jako malý Wallace, před čtyřmi měsíci zemřel a Pán na ni naléhal, aby mi
poslala jeho kompletní výbavu pro mé dítě! Když jsem balíček otevřela, našla jsem nejen vše, co by
dítě mohlo potřebovat po dobu jednoho roku nebo déle, ale i mnoho dalšího. Kdyby někdo stál
vedle té drahé sestry a řekl jí, co nejvíc potřebuji, nemohla by nic udělat jinak. Ano, někdo jistě řídil
její láskyplné ruce a někdo ji právě použil jako jeden ze svých kanálů; žila totiž v Jeho blízkosti
a byla otevřeným kanálem.

O tři  dny později  přišel  můj  vlastní  kolaps;  ale  chvála Jeho velikému jménu,  On byl  se mnou
v temnotě a vyvedl mě z ní.

Kapitola 6 
DOKAZOVÁNÍ BOŽÍ VĚRNOSTI (1902-1908)

Nejbezpečnějším místem je – cesta povinnosti.

Jedním z výsledků našeho milostivého a láskyplného vysvobození z rukou boxerů byla zvýšená



touha, aby ve službě Bohu vypovídal náš život – abychom se vydávali a byli vydaní pro Něho. Náš
nebeský Otec to viděl a prostě nás vzal za slovo a vyvedl nás na cestu, která znamenala absolutní
odevzdanost, jakou jsem nikdy předtím nepoznala.

Je tak pravdivé, že „Bůh nebude žádnému člověku dlužníkem“. Když žádá a přijímá naše všechno,
dává na oplátku to, co je nad cenu – svou vlastní přítomnost. Cena není velká ve srovnání s tím, co
On dává na oplátku; to naše zaslepenost a neochota se podřídit způsobují, že se zdá být velká.

Mnohokrát jsem byla požádána, abych vyprávěla následující příběh. Věřím, že je v něm poučení
pro ostatní, a proto ho uvádím, i když to znamená odhrnout závoj z velmi posvátné části mého
života.

Po zkušenosti s boxery se můj manžel vrátil do Číny v roce 1901. Já jsem se svými dětmi odjela do
Číny v létě roku 1902 a dvě nejstarší děti jsem nechala ve školách v Chefoo, na cestě do Honanu.
Goforth se se mnou setkal v Tientsinu a společně jsme cestovali říčním člunem do vnitrozemí asi
dvacet čtyři dní. Během těchto dlouhých, klidných dnů na říčním člunu mi můj manžel rozvinul
pečlivě promyšlený plán budoucí misijní práce.

Připomněl  mi,  že  šest  misionářů  z  misijní  stanice,  která  byla  zničena  boxery,  nyní  trvale  sídlí
v Čchang-te a že hlavní stanice, nyní plně vybavená, nás již nepotřebuje jako dříve. Cítil, že nastal
čas,  kdy  bychom  se  měli  věnovat  evangelizaci  velkých  oblastí  severně  a  severovýchodně  od
Čchang-te – oblastí, kterých se do té doby evangelium kvůli nedostatku pracovníků téměř nedotklo.
Měl v plánu, že my – manželé s dětmi – půjdeme, budeme žít a pracovat mezi lidmi.

Aby to bylo možné, pronajali bychom si v centrálním místě domorodý areál, kde bychom při první
návštěvě zůstali měsíc a zanechali tam evangelistu, který by pokračoval v práci; a na toto a další
takto otevřená místa bychom se během roku vraceli co nejčastěji.

Co pro mě tento návrh znamenal, sotva pochopí ten, kdo nezná Čínu a čínský život. Neštovice,
záškrt, spála a další nakažlivé nemoci jsou chronickými epidemiemi; a Čína, mimo části ovládané
cizinci, naprosto postrádá hygienu.

Čtyři  z  našich  dětí  zemřely.  Vzít  tři  malé  děti,  které  jsem tehdy  měla  s  sebou,  do  takových
podmínek a nebezpečí mi připadalo doslova jako vykročit s nimi potmě nad propast a očekávat, že
budou zachovány. Ale na druhou stranu jsem znala jazyk a měla zkušenosti právě pro takovou práci,
potřeba byla opravdu děsivá a jiná žena na to nebyla. V hloubi duše jsem věděla, že volání přišlo od
Boha, ale nechtěla jsem zaplatit cenu. Jediný můj důvod, proč jsem odmítla začít takový život, bylo
riziko pro děti.

Manžel  mě  znovu  a  znovu  nabádal,  že  „nejbezpečnějším  místem“  pro  mě  a  děti  „je  cesta
povinnosti“;  že je  nemohu uchránit  v  našem pohodlném domě v Čchang-te,  ale  „Bůh je  může
uchránit kdekoli“. Stále jsem odmítala. Těsně před příjezdem na naši stanici mě prosil, abych své
rozhodnutí  přehodnotila.  Když jsem definitivně odmítla,  jeho jediná odpověď zněla:  „Bojím se
o naše děti.“

Hned druhý den po příjezdu domů náš drahý Wallace onemocněl.  Několik týdnů jsme bojovali
o jeho život; nakonec krize pominula a on se začal uzdravovat. Pak se můj manžel vydal sám na
svou první cestu! Byl pryč jen jeden nebo dva dny, když naše drahá Constance,  které byl rok,
dostala stejnou nemoc, jakou měl Wallace. Od první chvíle to vypadalo, že naděje je malá nebo
žádná. Do boje o její život se zapojili lékaři, chůva a celý malý misijní kroužek. Poslali pro jejího
otce,  ale  ten dorazil  právě ve chvíli,  kdy ztrácela  vědomí.  O několik hodin později,  když jsme
klečeli u jejího lůžka a čekali na konec, jako by se mi náhle otevřely oči a já si uvědomila, co jsem



dělala – odvážila jsem se bojovat proti všemohoucímu Bohu.

V následujících chvílích se mi Bůh zjevil v takové lásce, majestátu a slávě, že jsem se mu odevzdala
s nevýslovnou radostí.  Tehdy jsem poznala, že jsem dělala strašlivou chybu a že své děti mohu
skutečně bezpečně svěřit Jemu, ať už mě povede kamkoli. Jen jedno se zdálo být jasné, že musím jít
tam, kam mě povede Bůh. Konečně jsem viděla, že Bůh musí být na prvním místě. Ještě než bylo
drahocenné tělo pohřbeno, začaly přípravy na naši první cestu.

Byl Bůh věrný vizi, kterou mi dal? Nebo dopustil, aby děti trpěly v následujících letech, kdy jsme
s nimi každý rok trávili měsíce přímo mezi lidmi? Když píši tyto řádky, uplynulo od naší první
cesty osmnáct let a žádné z našich dětí nezemřelo. Nikdy jsme neměli tak málo nemocí jako během
toho období života. Nikdy jsme neměli tolik důkazů Boží přízně a požehnání ve stovkách ohledů –
jak lze vyčíst z konkrétních svědectví, která následují.

Bez jediné výjimky se každé místo, kde jsme měsíc pobývali a které jsme otevřeli podle manželova
plánu, stalo časem rostoucím sborem.

A já jsem ke svému překvapení zjistila, že se mohu více věnovat dětem a že jsem je na těchto
cestách dokázala lépe hlídat, než když jsem byla na stanici Čchang-te. Misionářský areál byl totiž
velký a děti  se mi často na celé hodiny ztratily z dohledu, zatímco venkovní domorodé areály,
v nichž jsme žili, byly tak malé, že děti byly stále na dohled a na dosah. Dokonce když skupinky
žen poslouchaly evangelium, mohla jsem řídit výuku dětí. Když se ohlížím zpět na tu dobu, mé
srdce je naplněno překypující vděčností Bohu za úžasnou milost a sílu, kterou mi pro tento život
dal.

Velmi lituji  toho, že jsem si  nevedla záznamy o odpovědích na modlitby.  Připadá mi  nanejvýš
obtížné popsat,  co tehdy znamenalo „prosit  a dostávat od Boha“, ale nyní se mi zdá,  že to byl
samotný základ celého života. Případy odpovědí na modlitby, které jsou zde zaznamenány, jsou
prostě ty, které jsou s tímto životem spojeny a které se mi v paměti na ta léta vybavují nejzřetelněji.

První odpověď přišla ráno po smrti naší drahé Constance a měla největší a nejrozsáhlejší vliv na
nový život a jeho dílo.

Když jsem přemýšlela o tom, jak den co den čelím zástupům pohanských žen a co by znamenalo
pokračovat v intenzivní evangelizaci venku, cítila jsem, že je třeba uspokojit jednu potřebu – mít
biblickou ženu. Když jsem se modlila za vedení, přišla mi na mysl paní Wang Hsieh-sheng jako ta,
kterou bych měla požádat.

Když jsem jí však předložila svou prosbu, aby šla se mnou, rozplakala se a řekla: „To si netroufám.
Mám už jen jedno dítě a to by příliš riskovalo jeho život.“

Když jsem viděla, jak se cítí, nenaléhala jsem na ni, ale řekla jsem jí, aby se šla ten den modlit
a odpověď mi přišla říct po pohřbu ještě ten večer. Když večer přišla, tvář jí zářila přes slzy, když
říkala: „Ó má pastýřská matko, já půjdu. Jsi-li ochotna riskovat své děti kvůli mým sestrám, oč více
bych to měla udělat já!“

Od toho dne uplynulo osmnáct let a vydalo by na celou knihu, kdybych měla zaznamenat vše, co
pro mě paní Wangová v těch letech znamenala; ano, i pro práci. Jak léta plynula, stala se mou
milovanou společnicí, která se mnou sdílela všechny povinnosti a těžkosti toho života, ale také jeho
radosti. Stále více jsem si uvědomovala, že je skutečně spolupracovnicí, kterou mi dal Bůh. Ačkoli
mě  okolnosti  od  tohoto  života  odvedly,  ona  stále  zůstává  a  pracuje  pro  své  sestry  v  církvi
v Čchang-te.



Jedním  z  nejtěžších  slov,  které  může  misionář  slyšet  od  své  domovské  rady,  je  slovo  šetřit.
S manželem jsme byli na jedné z našich evangelizačních cest na sever od Čchang-te. Zdálo se, že
před námi jsou všechny dveře dokořán a že dozrál čas na zvlášť intenzivní evangelizační kampaň
mezi pohany. Ale právě když jsme to plánovali, dostal pokladník naší stanice zprávu od domácí
rady, že finanční prostředky jsou nízké a že je třeba šetřit ve všech oblastech.

Pro nás to znamenalo propuštění pomocníků a celkové omezení naší práce. Postavili jsme se k této
otázce čelem. Náš vlastní desátek byl již dlouho přečerpáván. Jak jsme tedy mohli uživit lidi, které
jsme měli,  a pokračovat v práci,  která se před námi po letech tvrdých pionýrských příprav tak
skvěle otevírala?

Rozhodli  jsme  se  však  pokračovat,  jak  jsme  si  naplánovali,  a  ohledně  potřebných  prostředků
důvěřovat Bohu; věřili jsme, že i když nás domácí církev v této chvíli zklamala, Bůh nás nezklame.

Následující pátek nám přišla domů pošta, v níž byl dopis od dámy z Nového Zélandu. Psala, že si
přečetla článek o nás v Životě víry a přála by si podpořit evangelistu pod naším vedením. Tím se
nám ulevilo od podpory jednoho člověka, ale mnoho dalších potřeb ještě nebylo pokryto.

Následující pondělí, když nám byla předána pošta, přišel dopis od dámy z Austrálie, která k němu
přiložila směnku na částku dostatečnou k pokrytí všech potřeb v naší práci pro příští rok. Velmi
jasně uvedla, že si nepřeje, aby peníze byly vloženy do všeobecného fondu misie, ale abychom je
my sami  použili  způsobem,  který  považujeme  za  nejlepší.  Kdyby věděla,  v  jakých  zvláštních
okolnostech nás dopis zastihne, sotva by ho napsala přesněji, aby odpovídal naší situaci.

Rok po této  zkušenosti  s  Boží  věrností,  která  naplnila  všechny naše  potřeby,  jsme  opět  začali
pociťovat potřebu zvláštních finančních prostředků pro práci. Můj manžel si byl jako obvykle zcela
jistý,  že  máme  pokračovat  tak  jako  dosud  a  že  potřebné  peníze  dostaneme.  Navzdory  všem
požehnaným lekcím z minulosti se zdálo, že má víra selhala, a rozhodně jsem se vyslovila proti
použití našeho platu, který jsme celý potřebovali pro sebe a vzdělání našich dětí. Vraceli jsme se
domů na voze, a tou záležitostí jsme se dál nezabývali, i když jsem cítila, že mého manžela můj
nedostatek víry zranil.

Když jsme večer dorazili domů, čekal na mého muže dopis od jedné dámy z Kanady. Přečetl si ho
jako první a nemohu zapomenout na výraz jeho tváře, když mi ho podával se slovy „Já ti to říkal“.

Pokud si dobře vzpomínám, stálo v dopise: „Moje matka a já jsme pro vás neznámí lidé, nikdy jsme
vás ani vaši ženu neviděli ani neslyšeli. Ale moje matka, která je invalidní, je už nějakou dobu
neklidná,  protože  je  přesvědčená,  že  by  vám  měla  poslat  nějaké  peníze.  Proto,  abych  matku
uklidnil, posílám vám padesát dolarů.“

Když jsem dopis četla, hodně jsem se styděla za svůj nedostatek víry. Při psaní našeho poděkování
jsem vyprávěla, jak úžasně příhodný dar to byl. Asi za několik měsíců přišla odpověď, ve které
stálo, že invalidní matka zemřela krátce poté, co jim můj dopis došel; a že příběh o tom, jak Bůh
použil její víru, jí požehnal a pomohl jí v posledních dnech jejího života.

Jednou, když jsme cestovali z Wuanhsienu do Pengchengu, jsme pozdě odpoledne dorazili do města
Hotsun a očekávali jsme, že tam přenocujeme. Po příjezdu jsme však zjistili, že křesťan, kterého
jsme poslali, aby nám zajistil ubytování, nám místo nesehnal, všichni nás naprosto odmítli přijmout.
Zatímco se zvířata krmila a my jsme se uprostřed zvědavého davu snažili sníst večeři z čínských
těstovin, můj manžel řekl křesťanovi, aby šel znovu ven a hledal místo, zatímco my se budeme
modlit.



Neodvažovali jsme se zavřít oči, aby se pověrčivý pohanský dav, který se na nás ze všech stran
mačkal, nelekl a nemyslel si, že je hypnotizujeme. A tak jsme jen tiše pozvedli svá srdce k našemu
Otci;  a neuplynulo  mnoho  minut,  dokonce  jsme  ani  nedojedli,  když  se  křesťan  vrátil  velmi
rozradostněn a řekl:  „Jeden bohatý  muž vám nabídl  krásné  prázdné místo,  které  právě  opravil.
A můžete ho mít, jak dlouho budete chtít, bez nájemného.“

Tři  dny jsme na tom místě kázali  – ráno, v poledne i  večer  – velkým zástupům lidí;  tím bylo
zahájeno dílo, které od té doby pokračuje.

Byly chvíle, kdy byla moje víra podrobena těžké zkoušce, a obávám se, že jsem příliš často ve
zkoušce neobstála, ale ach, jak trpělivý je s námi Bůh v naší lidské slabosti! „Jako se slitovává otec,
tak se slitovává Hospodin.“ Číňané mi často říkali: „Zdá se, že tvé děti jsou stvořeny pro tento
život.“ Já však vím, že to byla velká Boží dobrota. On věděl, jak těžký je to život a jak těžké by pro
mě  bylo  pokračovat  v  této  práci,  kdyby  děti  byly  podrážděné  nebo  těžko  zvladatelné.  Znovu
a znovu  jsme  museli  ty  malé  budit  před  svítáním,  abychom  se  vydali  na  cestu  vozem,  ale
nepamatuji si, že by někdy byť jen zaplakaly. Probudily se jen natolik, aby se oblékly a ospale se
zeptaly: „Už zase jedeme, mami?“ A pak usnuly, jakmile jsme se usadili na vozech.

Jednou, když jsme přijeli do jistého města, zjistili jsme, že místo, kde jsme měli zůstat, není pro děti
vhodné. Bylo to prostě hrozné. Po obou stranách, téměř až k našim dveřím, stály dva velké chlívky
– čínské chlívky! Přede dveřmi stálo osm nebo deset velkých nádob naplněných kvasícími věcmi,
které tam byly celé léto a které se přidávaly k ostatním různorodým nepříjemným pachům. Měla
jsem velký strach o děti a chtěla jsem okamžitě odejít, ale můj muž se zdál být pevně přesvědčen, že
Pán je ochrání před vším zlým.

Druhý večer dostalo nejmladší dítě horečku. Goforth pořádal setkání s muži. Téměř mě přemohl
strach, aby děti neměly záškrt. Klekla jsem si vedle něj a volala k Pánu tak, jak se za podobných
okolností může modlit jen matka. Nakonec jsem unavená usnula na kolenou. Probudila jsem se,
když vstoupil můj manžel, znovu jsem nahmatala dětskou hlavičku a zdálo se mi, že je chladnější
a dítě klidnější. Následujícího dne už byl docela v pořádku. Je to velký div, že mohu říci, že vím, že
Bůh odpovídá na modlitby?

Po návratu z letní dovolené 1. září 1912 jsme doufali, že najdeme pronajaté místo v jistém velkém
středisku, kde jsme plánovali začít práci, ale k našemu zklamání jsme se dozvěděli, že evangelisté si
zajistili prostory v malé vesnici, kde byl jen jeden křesťan. Nezbývalo nám nic jiného, než se tam
vydat, ačkoli se to zdálo téměř zbytečné, protože pro tyto zemědělce teď bylo nejrušnější období.

Cestou na toto místo jsme se hodně modlili, aby Pán připravil lidi a otevřel jejich srdce evangeliu.
Neuplynulo mnoho dní, než jsme se přesvědčili, že jsme tam byli vedeni a že Pán otevírá srdce lidí
zcela neobvyklým způsobem. Každý den poslouchaly kázání zástupy mužů a žen. Naše večerní
evangelizační shromáždění s varhanami a děkovnými chvalozpěvy byla zaplněná až na ulici.

Všude jsme se setkávali s maximální vstřícností, a než naše měsíční návštěva skončila, měli jsme
radost z toho, že někteří z předních lidí ve vesnici i v okrese směle vyznávali Krista. Jedním z nich
byl hlavní lékař, dalším vedoucí na trhu. V obchodě, kterým jsme my ženy musely projít, abychom
se dostaly na večerní shromáždění, byli tři muži a patnáctiletý mladík; ti všichni byli přivedeni ke
Kristu.  Muži  užívali  opium,  byli  hazardní  hráči  a  žili  špatným životem.  Dva z  nich  jsou nyní
kazateli evangelia a jeden z nich je vedoucím mužem tamního malého rostoucího sboru.

Kdybych  měla  čas  a  prostor,  mohla  bych  pokračovat  dalšími  případy,  kdy  došlo  ke  stejným
výsledkům, když byl Kristův kříž osou veškerého křesťanského učení a modlitba zdrojem síly.



Při jedné z prvních návštěv města  Lin-čchang přišla  žena s malým dítětem, které mělo strašně
popálenou nohu. Celé chodidlo bylo silně oteklé a zánět sahal až do horní části nohy. Dítě mělo
horečku a zdálo se, že je ve vážném stavu. Zapomněla jsem si na tuto cestu vzít s sebou obvyklé
léky, které jsem byla zvyklá brát s sebou, a tak jsme ženě řekli, že nemůžeme nic dělat. Prosila však
tak žalostně, že jsem ji nemohla odmítnout; pozvedla jsem srdce v modlitbě a prosila Pána, aby mě
vedl, jestli bych mohla něco udělat.

Ještě  během modlitby mě  napadla  myšlenka  na  chlebový  obklad.  Tento  lék  mi  připadal  téměř
absurdní. Nikdy předtím jsem neslyšela, že by se něco takového za podobných okolností používalo,
ale rozhodla jsem se to vyzkoušet. Dvakrát denně jsem nohu očistila a vložila do obkladu a bylo
opravdu úžasné vidět, jak se hojí. Byli jsme tam deset dní, a když jsme odjížděli, noha byla téměř
úplně v pořádku. Matka, otec, samotné dítě a skutečně celá rodina se stali křesťany. Při pozdější
návštěvě jsem nohu prohlédla a nenašla jsem ani stopu, že by na ní zůstala jizva.

Vyprávěla jsem tuto příhodu jednomu lékaři a ten řekl: „V tom přece není žádný zázrak! Byla to jen
moderní hygiena - čistota dala šanci přírodě!“

Odpověděla jsem: „Pane doktore, pro mě ten zázrak nespočíval v tom obkladu, ale v tom, že mi
Bůh řekl,  co mám použít,  a teď je to pro mě tím spíš zázrak modlitby,  když říkáte, že to byla
moderní hygienická léčba.“

Na stejném místě jsme o několik let později pořádali zvláštní stanová shromáždění pro křesťany ve
dne a pro nespasené v noci.  Hned po zahájení našich shromáždění  se počasí prudce ochladilo,
foukal vítr a silně pršelo. Ve stanu byl průvan a zima jako v ledárně. Můj manžel se nachladil a jeho
stav  se každým dnem zhoršoval.  Měl  horečku a silné  bolesti  hlavy a  na prsou,  ale  nechtěl  se
shromáždění  vzdát.  Jednou v poledne přišel  ze  shromáždění  a  vypadal  velmi  nemocně,  lehl  si
a odpočíval až do odpoledního shromáždění.

Rozhodla jsem se,  že se křesťanům svěřím se svými starostmi o Gofortha.  Nějakou dobu před
odpoledním shromážděním jsem se tedy vytratila a zavolala je do stanu, řekla jim o stavu svého
manžela a požádala je, aby se za něj modlili. Ó, jaká vlna upřímných, srdečných modliteb se zvedla
a pokračovala bez jediné přestávky! Do očí se mi draly slzy, když jsem si pomyslela: „Bůh jistě na
takové modlitby odpoví!“

Pak jsem v obavě, že by mohl přijít můj manžel, začala zpívat chvalozpěv. O několik okamžiků
později vešel do stanu svým svižným způsobem a vypadal docela dobře. Na konci shromáždění mi
řekl,  že krátce poté, co mě slyšel odcházet, ho přestala bolet hlava a na prsou, zdálo se, že ho
horečka opustila, a když se vydal do stanu, cítil se docela dobře. Příznaky se nevrátily.

Když jsme byli na návštěvě v jisté výjezdní stanici, za celé dva dny pobytu k nám nepřišly skoro
žádné ženy. Byli jsme v takové situaci, že jsem nemohla opustit děti. Třetí den jsem v modlitbě
cítila takové břemeno, že jsem se mohla jen zavřít do prázdné místnosti a volat k Pánu, aby nám
poslal ženy, protože věděl, že nemohu opustit děti. Od toho dne jsme měli vždycky spoustu návštěv,
které  nás  zaměstnávaly,  buď  křesťanské  ženy,  které  studovaly,  nebo  pohanské  ženy,  které
naslouchaly evangeliu.

V Tzuchowě, prvním místě, které jsme společně otevřeli, se zdálo, že lidé jsou hodně naladěni proti
nám. Po skončení prvního období zvědavosti si už nikdo nepřišel poslechnout evangelium. Protože
jsme měli pěkné místo, kde si děti mohly hrát se svou věrnou ošetřovatelkou – tou, která v roce
1900  zachránila  život  Ruth,  rozhodly  jsme  se  s  paní  Wangovou,  že  budeme každé  odpoledne
vycházet ven a snažit  se pohanské ženy oslovit evangeliem. Než jsme vyšly ven, vždy jsme se



modlily, aby nám Pán otevřel dveře pro kázání. A jak si nyní vzpomínám na tu dobu, ani jednou
jsme se nevrátily domů, aniž bychom nebyly pozvány do nějakého domu, abychom kázaly, nebo
alespoň požádány, abychom si sedly na práh a vyprávěly o Spasiteli z hříchu.

Jedním z nejvýraznějších důkazů Boží přízně a požehnání v té době byl způsob, jakým Bůh poskytl
mému  manželovi  domorodé  pomocníky.  Pro  uskutečnění  plánu  práce,  který  jsme  přijali,  bylo
zapotřebí dostatek spolehlivých evangelistů. Znovu a znovu jsme prosili Pána o muže a ženy, kteří
by nám pomohli, a odpověď vždy přišla.

Protože se zdálo,  že můj manžel  má vždy dostatek mužů,  kteří  mu pomáhají,  byl  často svými
kolegy misionáři z naší i jiných misií žádán o evangelisty. Zpočátku jsem byla proti tomu, aby
rozdával své nejlepší muže, ale on mi odpovídal: „Pán byl ke mně dobrý, měl bych já být méně
štědrý  ke  svým bratřím?“  A bylo  jistě  pozoruhodné,  jak  vždy,  když  daroval  opravdu  cenného
evangelistu, krátce nato vyrostl jiný, ještě lepší muž. Tajemství, jak získával lidi, lze nejlépe poznat
z jeho vlastních slov, která jsou převzata z dopisu příteli do Kanady, někdy z doby, o které nyní píši:

„Přijeli jsme do tohoto malého městečka v září minulého roku. Moje žena měla dvě pomocnice. Já
jsem měl  pana  Tunga,  starého  evangelistu,  a  mladého  absolventa  střední  školy bez  zkušeností
a jediného křesťana v okrese, velmi nevzdělaného, ale s tím, že ho lze doporučit, že byl obrácen
nebo oživen Duchem svatým v probuzení v Čchang-te a je horlivý. Byli jsme tu jen asi dvacet dní,
když nás začaly vyhledávat desítky lidí, mezi nimiž byli lupiči, opioví povaleči a hazardní hráči.
Práce probíhala po celý den a často až do půlnoci. Všichni jsme byli unavení. Neměli jsme dost
pracovníků. Bylo to jako velmi těžké břemeno, které mě srazilo na kolena. Řekl jsem Pánu, že On
je Pánem žně a že On musí poslat více ženců. Byl to čas intenzivního vzhlížení k Bohu, který se
téměř rovnal agónii, a pak se břemeno zvedlo a já jsem věděl, že Bůh odpověděl. Řekl jsem své
ženě, že jsem si jistý, že mi Bůh pošle dělníky.

Jaký je teď výsledek? Od té doby mi poslal dva čínské bakaláře, oba vynikající řečníky. Jednoho
vynikajícího  staršího  pohnul,  aby  se  vzdal  svého  podnikání,  a  stal  se  evangelistou.  V  tomto
středisku se loni obrátil jeden učenec, který byl uživatelem opia a hazardním hráčem. Jeho pokroky
jsou velmi pozoruhodné a zdá se, že se stane jedním z předních kazatelů. Také dva zdejší bratři,
kteří byli mezi prvními obrácenými v loňském roce, pomáhají kázat; jejich otec – rovněž loňský
konvertita – jim poskytuje stravu.“

Další  milostivý důkaz Boží svrchované prozřetelnosti  jsme viděli ve způsobu, jakým jsme byli,
zejména děti, uchráněni před nákazou nemocemi. Číňané nosí své děti všude v náručí, i když jsou
nemocné nejrůznějšími nakažlivými chorobami.

Uvádím následující příklad, abych ukázala, jak nemožné bylo poznat, kdy se člověk dostane do
nebezpečí. Když jsem šla do jedné vesnice na jednodenní kázání, vzala jsem s sebou malou Mary,
tehdy tříletou. Čekala tam na nás jedna křesťanka, která byla velmi laskavá a pozorná a nosila pro
Marii i pro mě vodu a jídlo. Protože jsem byla velmi zaujata kázáním té ženě, nenapadlo mě zeptat
se,  proč má zakrytou tvář svého dítěte,  neboť ho měla stále v náručí.  Až když jsme odcházeli,
zeptala jsem se jí; pak odkryla tvář dítěte a k mému zděšení jsem zjistila, že dítě trpí neštovicemi!
Celé týdny jsem sledovala Mariinu teplotu, ale nic se nestalo.

Díky  opakovaným  podobným  případům  jsem  pochopila,  že  Goforth  měl  pravdu,  když  říkal:
„Nejbezpečnější místo pro tebe a děti je na cestě povinnosti.“

Když vzpomínám na ta léta putování s našimi dětmi, nedostává se mi slov, abych vylíčila všechnu
Pánovu  dobrotu  k  nim  i  ke  mně.  Ačkoli  bylo  mnoho  těžkých  a  obtížných  míst,  byly  to  jen
příležitosti ke zvláštní milosti a pomoci. Mnohokrát, když jsem byla odrazena téměř do té míry,



abych  už  s  dětmi  nikdy  nikam  nešla,  přicházely  důkazy,  že  Pán  používá  náš  rodinný  život,
prožívaný mezi lidmi, aby je získal pro Krista. Pak jsem získala novou odvahu a šla znovu. Je
pravda, že:

Můžeme Mu plně důvěřovat.
Vše je na nás:
Ti, kdo Mu zcela důvěřují
najdou Ho zcela pravdivého.

Kapitola 7 
PŘÍBĚH JEDNÉ DOVOLENÉ (1908-1910)

„Vzývej mě v den soužení: Já tě vysvobodím a ty mě budeš oslavovat.“ Žalm 50,15.

V létě 1908 jsem se musela s pěti našimi dětmi vrátit do Kanady a zanechat Gofortha v Číně na díle
probuzení.

Po příjezdu do Toronta jsem se dozvěděla, že můj nejstarší syn je na prahu smrti kvůli opakovaným
záchvatům revmatické horečky. Byl tehdy vzdálen téměř jeden den cesty. Když jsem cestou tam
vzpomínala na chvíle, kdy nám byl vrácen od samé brány smrti, moje víra byla posílena, abych
věřila v jeho opětovné uzdravení. Když jsem se však modlila, bylo mi jasné, že odpověď na mou
prosbu závisí na mně samotné, jinými slovy, že musím Bohu poddat sebe a svou vůli.

Plánovala jsem, že během tohoto volna nebudu sloužit na žádných shromážděních, ale budu se plně
věnovat  svým dětem.  Vyznala  jsem hřích  plánování  vlastního  života  a  uzavřela  jsem smlouvu
s Pánem, že pokud vychová mého syna pro svou službu, budu se účastnit shromáždění nebo dělat
cokoli, když zajistí péči o děti.

Bylo tu však šest obtížných dveří, které by se musely otevřít – ne jedny, ale všechny – než bych
případně mohla jít a mluvit pro Krista a Čínu, jak to Bůh zřejmě žádal. Zaprvé by Pán musel vrátit
mému synovi úplné zdraví, protože bych se nikdy nemohla cítit oprávněná opustit nemocné dítě.
Zadruhé by musel obnovit mé vlastní zdraví, protože jsem byla objednána do nemocnice na operaci.
Zatřetí bylo potřeba, aby zachoval všechny ostatní děti zdravé. Začtvrté, musel by poslat sluhu,
který by se staral o domácnost – ačkoli můj příjem byl tak malý, že sluha se zdál vyloučený a jen
nejpřísnější šetření nám umožňovalo vyjít. Zapáté, křesťanská paní by musela být ochotná starat se
o děti a v době mé nepřítomnosti doma působit jako hospodyně. Zašesté, potřebovala bych dostatek
peněz na pokrytí dodatečných výdajů, které by vznikly mým odchodem z domova.

Když jsem však tyto obtíže předložila Pánu, dostala jsem jistotu, že odstraní všechny překážky.

Mého  syna  přivezli  zpět  do  Toronta  na  nosítkách,  lékař  mu  nedovolil  zvednout  hlavu,  ale  po
příjezdu neposlechl rozkazy a prohlásil, že je mu tak dobře, že nemůže a nechce zůstat v klidu.
V obavě z následků  neuposlechnutí  příkazů jsem zatelefonovala  lékaři,  aby okamžitě  přijel.  Po
svém příjezdu chlapce důkladně prohlédl a pak řekl: „Jediné, co mohu říct, je, ať si dělá, co chce.“ 

Do měsíce se chlapec vrátil  do školy a očividně byl  zcela  zdráv.  O několik měsíců později  se
ucházel o místo lesníka spadající pod vládu. Musel projít vyšetřením u úředního lékaře. Můj syn mu
vyprávěl o své nedávné nemoci a o tom, co lékař řekl o jeho srdci,  ale tento lékař odpověděl:
„Navzdory všemu,  co  jste  mi  řekl,  nemohu  zjistit,  že  by vám něco  bylo,  takže  vám vystavím
potvrzení o úplném zdraví.“



Pokud jde o mne, do nemocnice jsem nešla, protože všechny příznaky, kvůli kterým se zdálo, že to
bude nutné, mne opustily a byla jsem naprosto v pořádku. Získala jsem služebnou, která svou práci
vykonávala  k  mé  spokojenosti  a  pomáhala  mi  konat  Pánovo  dílo.  Vdaná  neteř,  která  bydlela
nedaleko, se nabídla, že zůstane v domě, kdykoli budu potřebovat odjet.

A tak zůstala nesplněna jediná podmínka – peníze. Ale věřila jsem, že peníze přijdou, až půjdu
vpřed, a to se také stalo se. Každý následující měsíc, když jsem sestavovala své účty, jsem zjistila,
že mé příjmy převyšují výdaje natolik, že jsem mohla vydávat peníze pro práci v Číně a nakoupit
věci, které jsem pro Čínu potřebovala, včetně varhan. Všechny tyto účty jsem předložila našemu
milému tajemníkovi misijní rady, který je schválil.

Za těchto okolností jsem se neodvážila odmítnout pozvání mluvit na shromáždění. Moje víra však
byla tak slabá, že jsem po celé měsíce neopustila domov ani na několik dní, aniž bych se bála, aby
se dětem během mé nepřítomnosti něco nestalo. Dokonce jsem přijímala pozvání s podmínkou, že
pokud mě děti budou potřebovat, nemusím dohodu dodržet. Ale jak dny, týdny a měsíce ubíhaly
a všechno šlo dobře, naučila jsem se důvěřovat.

„Buď klidný, buď dnes silný.“
Ale, Pane, co zítra?
Co bude zítra, Pane?
Bude odpočinek od námahy,
úleva od smutku?
„Což jsem pro tebe nezemřel?
Nežiji pro tebe?
Nech zítřek na mně.“

Když uvádím následující, chci objasnit, že kdybych žila v pohodlí nebo v požitkářství, nemohla
bych oprávněně očekávat, že se Bůh pro mě ujme takových věcí, jaké jsou zde zaznamenány. Je
třeba si uvědomit, že jsem vykročila do života, který znamenal důvěřovat ve všem.

Před odjezdem z Číny do Kanady mi můj manžel řekl: „Neomezuj dětem jablka, dej jim všechno,
co chtějí.“ Když jsem však začala hospodařit, zjistila jsem, že to není zrovna snadné. Jablka byla
drahá  a  chuť  mých  šesti  dětí  na  ně  se  zdála  neukojitelná.  Začala  jsem nicméně  tím,  že  jsem
nakoupila několik malých košíků; a pak už jsem nemusela kupovat další, protože jablka přicházela
úžasným způsobem.  Nejdříve  v  košících  a  pak,  jak  sezóna  pokračovala,  v  sudech.  Přicházela
z různých zdrojů a v některých případech z velkých vzdáleností, placená expresně až ke dveřím.
Jednou přišel sud velkých, tvrdých „Greenings“ právě ve chvíli, kdy jsme dojídali poslední sud.
Děti si stěžovaly, že jsou příliš tvrdé k jídlu, a prosily mě, abych jim koupila „Snows“ – velmi
drahé,  ale k jídlu výborné. Koupila jsem jen jeden malý košík „Snows“, když jich přišla velká
zásoba, skoro celý sud, od vzdáleného přítele.

Mám pocit,  že Pán viděl, že jsem se pro Něho všeho vzdala, a tak mi jen ukázal, jak se může
postarat, čímž dokázal svou lásku a péči o mé drahé děti. Zabydlovali jsme se na konci sezóny
ovoce,  a  tak  jsem  nemohla  ovoce  konzervovat  pro  zimní  spotřebu.  Tu  zimu  znovu  a  znovu
přicházely dary v podobě konzervovaného ovoce, někdy i z neznámých zdrojů. Celkem nám přišlo
sedmdesát sklenic toho nejlepšího ovoce. Uvedu podrobnosti jen o jednom z těchto darů.

Krátce před odjezdem z domova na deset dní mi sluha oznámil, že konzervované ovoce došlo. Šla
jsem tedy a objednala dostatek sušeného ovoce, aby vydrželo až do mého návratu. Po příchodu
domů mě ve dveřích přivítal nával dětí, které se mi všechny najednou snažily říct, že právě dorazila
krásná valentýnka. Zavedly mě zpátky do kuchyně a ukázaly mi stůl pokrytý dvaceti sklenicemi



toho nejchutněji  vypadajícího ovoce a velkou plechovkou javorového sirupu. Na kartičce,  která
dárek doprovázela, bylo napsáno: „Valentýnka pro naši drahou zástupkyni v Číně od jejích sester
z Renfrew.“

Začátkem zimy se ukázalo, že při mých četných pozváních a závazcích je nezbytný telefon. Váhala
jsem,  zda  se  do  tohoto  výdaje  pustit,  nebyla  jsem si  zcela  jistá,  zda  je  správné  použít  tímto
způsobem peníze, které mi byly dány. Nakonec jsem se modlila, aby mi Pán v této věci ukázal svou
vůli tím, že mi do určité doby pošle polovinu částky potřebné na telefon, pokud je správné, abych
ho pořídila. Než čas vypršel, peníze přišly, a tak jsem telefon koupila.

Když  nastalo  chladné  počasí,  začala  jsem při  dlouhých  cestách  po  venkově  trpět  a  brzy  jsem
zatoužila po kožichu. Poradila jsem se s naším misijním tajemníkem, zda bych mohla peníze, pokud
bych dostala dostatečný obnos, vložit do kožichu. Odpovědí bylo rozhodné ano. Nebylo pochyb, že
kožich je pro Pánovo dílo nezbytný. Začala jsem se tedy modlit,  aby Pán peníze rychle poslal,
protože zima byla krutá. Za necelé dva týdny jsem potřebné peníze dostala a kožich jsem si pořídila.

Dámy  z  Winnipegského  presbyteriátu  pro  mě  uspořádaly  řadu  shromáždění  ve  Winnipegu,
Brandonu a dalších místech v okolí, celkem asi deset. Sbírky z těchto shromáždění měly pokrýt mé
cestovní výdaje, které činily více než sto dolarů. Na cestě vlakem z Toronta do Winnipegu jsem se
silně nachladila a nemoc se mi usadila v krku a na hrudi. Nechtěla jsem, aby byly ženy zklamány
a také vystaveny všem nákladům, kdybych nemohla vystoupit. Těsně před příjezdem do Winnipegu
jsem se dokázala plně svěřit do rukou Pána, aby mi dal sílu a hlas pro shromáždění. Na dny, které
následovaly, nemohu nikdy zapomenout, protože tělesná slabost, horečka a potíže s krkem byly
odstraněny právě na dobu, kdy jsem pronášela své projevy. Můj hlas se na dobu promluvy pokaždé
vyčistil, ačkoli jsem byla před promluvou i po ní tak ochraptělá, že jsem sotva mohla šeptat.

Například: Když jsem byla v domě Dr. a paní C. W. Gordonových v neděli, kdy jsem měla mluvit
ve Winnipegu, bylo ohlášeno, že budu ten večer mluvit v církvi Dr. Gordona. U večeře jsem se Dr.
Gordona zeptala, zda by byl připraven promluvit, kdybych já nebyla schopná. Těsně předtím, než
přišel můj čas mluvit,  jsem vklouzla na pódium za Dr. Gordona, který se modlil; ach, jak jsem
volala k Pánu o pomoc a odvahu! Kostel  byl  totiž plný lidí,  a dokonce i  přepážky v místnosti
nedělní školy byly otevřené, aby se lidé vešli. Hrdlo jsem měla jako ve svěráku a cítila jsem se slabá
a nemocná. Když mě však doktor Gordon představil, vystoupila jsem dopředu naplněná pocitem
úžasného klidu a naprosté důvěry. Zdálo se mi, že vedle sebe právě cítím Někoho podobného Synu
člověka, a nikdy jsem se necítila být tak dokonale a pouze kanálem. Více než hodinu jsem mluvila
tak, že mě všichni zřetelně slyšeli, ale když jsem si sedla, sevřelo se mi hrdlo jako předtím. Dr.
Gordon mi později řekl, že měl člověka, který seděl na místě, kde bylo nejhůř slyšet, a že slyšel
každé slovo.

Tak tomu bylo až do konce mých shromáždění. Na cestě domů jsem prosila Pána, aby buď uzdravil
mé hrdlo, nebo aby mi dal možnost si od mluvení dostatečně odpočinout, protože mě čekalo mnoho
aktivit v Ontariu. Několik dní po příjezdu domů onemocněly čtyři z mých dětí spalničkami. Během
týdnů, kdy jsem s nimi byla v karanténě, se mému hrdlu dostalo potřebného odpočinku a zcela se
zotavilo.  

Jednoho dne na začátku následujícího léta jsem při prohlídce dětského oblečení zjistila, že je toho
tolik potřeba udělat, že jsem byla docela zdrcena. Viděla jsem, že je naprosto nemožné stihnout
potřebné  šití  a  zároveň  dodržet  shromáždění.  Otázka,  která  mě  tížila,  zněla:  Mám  zrušit
shromáždění, na které jsem dala své slovo? Manžel na mě naléhal, abych koupila hotové šaty, ale já
jsem věděla, jak budou drahé, a nemohla jsem se k tomu odhodlat. Šla jsem a předložila sama své
břemeno Pánu a modlila se, aby, pokud chce, abych dále mluvila pro Čínu, projevil svou vůli tím,
že mi pošle nějaký dar, který by mi umožnil pořídit hotové oblečení pro děti.



O několik dní  později  jsem mluvila  na presbyteriánském shromáždění  v  západním Ontariu.  Na
závěr večerního shromáždění mi jeden starý pán vložil do rukou nějaké peníze. Zeptala jsem se ho,
na co si přeje, abych je použila, a on odpověděl: „Pro vaše děti. Použijte je tak, aby vám pomohly
být volná pro Boží dílo.“ A tak jsem je použila. Mé srdce se pozvedlo v díkůvzdání a rozhodla jsem
se, že je přijmu jako znamení, o které jsem Pána požádala. Po návratu do Toronta jsem tento dar
použila na nákup hotových šatů pro děti, abych ušetřila čas a síly pro Pánovo dílo.

Když jsem byla jednoho dne zaneprázdněna ve svém domě, neustále se mi vybavovala myšlenka na
dva drahé přátele z Čínské vnitrozemské misie a začala jsem uvažovat, zda bych jim neměla poslat
nějaké peníze. Když jsem se podívala do peněženky, zjistila jsem, že tam mám jen padesát centů.
Odložila jsem tuto záležitost z mysli s tím, že pokud Pán chce, abych jim něco poslala, zaopatří, co
je potřeba. Toho odpoledne přišel poštou dopis ze vzdáleného místa v Ontariu, kde jsem před rokem
navštívila  jednoho  přítele  a  mluvila  pro  něj.  Dopis  byl  od  pokladníka  společnosti  Christian
Endeavor Society, kde jsem mluvila. Přikládal pět dolarů a psal, že peníze mi měly být předány
v době, kdy jsem pro ně mluvila, ale byly opomenuty.

Nejdřív mě napadlo, že je vrátím, protože by to bylo zneuctění mého přítele, kdybych přijala peníze
za  takovou  službu,  ale  pak  jsem  si  vzpomněla  na  své  přátele,  pro  které  jsem  chtěla  peníze,
a rozhodla jsem se poslat těch pět dolarů jim. Manžel, který se vrátil následujícího rána, mi dal
dalších pět dolarů, abych je přidala, a těch deset dolarů jsem odeslala.

Po nějaké době přišla od mých přátel odpověď, že hned ráno, kdy můj dopis přišel, dostali oba
ujištění, že přijde určitá částka, za kterou se modlili. Bylo to na pokrytí potřeby, kterou nechtěli
přednést své radě. Můj dopis přinesl oněch deset dolarů a další dopis v odpolední poště obsahoval
částku, která spolu s tou ode mne přesně odpovídala částce, o kterou prosili.

Neřekneš má duše: „Může Bůh ulehčit mým starostem?“
Pamatuj, že všemohoucnost má všude služebníky!

Jednou, když jsem se chystala odjet z domova na desetidenní cestu do Montrealu a dalších míst,
přišla zpráva, že se během mé nepřítomnosti bude konat besídka pro děti v nedělní škole.

Malá Mary neměla pro tuto příležitost žádné dobré šaty. Měla jsem v plánu ušít jí bílé vlněné šaty,
ale  teď  na  to  nebyl  čas;  věděla  jsem,  že  je  nemohu  ušít,  až  budu  pryč,  když  mě  čeká  tolik
shromáždění. Ale ještě téhož dne mi zavolala jedna paní z naší církve a řekla, že mi už dlouho
chtěla pomoci, a zeptala se, jestli by pro mě mohla něco ušít. S údivem v očích a vděčným srdcem
jsem její nabídku přijala. Po návratu mi Marie vyprávěla, jak si na besídku v nedělní škole oblékla
krásné bílé šaty.

Opět jsme plánovali odjezd z Kanady do Číny a přede mnou stál vážný problém. Našeho nejstaršího
syna jsme mohli nechat čelit světu samotného, ale naši šestnáctiletou dceru ne. Bylo nutné pro ni
najít vhodného opatrovníka. Obrátila jsem se na tři různé, o nichž jsem si myslela, že budou cítit
určitou zodpovědnost vůči misionářské dceři, ale všichni tři tuto zodpovědnost odmítli přijmout.
Tehdy jsem pochopila, že není na mně, abych se snažila otevírat dveře, ale že i v této věci musím
hledat Pána. Modlila jsem se, aby mi, pokud si přeje, abych se vrátila do Číny, poslal někoho, komu
bych ji mohla svěřit.

Uplynula krátká doba a ozvala se jedna paní, která se celý život věnovala výchově mladých žen. Její
krásná křesťanská povaha ji předurčovala k tomu, abych svou dceru s radostí svěřila do její péče.
Tato dáma mi vyprávěla, že ve svých mladých letech doufala, že svůj život zasvětí službě v Číně,
ale cesta pro ni byla uzavřena. Nyní cítila, že jí Pán položil na srdce, aby se nabídla, že se postará



o mé dítě.  Od té  doby uplynula  léta  a  ona  naplnila  má největší  očekávání.  Málokdy přišla  od
milujícího Otce rozhodnější odpověď, ani taková, která by přinesla větší úlevu a pomoc, neboť tato
nabídka, která přišla jako odpověď na mé modlitby, se zdála být neklamným důkazem, že Pán se
o mé dítě postará, když jsem Mu ho vydala.

Už byl skoro čas začít s posledními přípravami na dlouhou cestu do Číny, když jednoho dne přišla
Ruth ze hry s tlustým kabátem téměř na cáry, protože si ho nějakým způsobem roztrhla o ostnatý
drát plotu. Byl to jediný tlustý kabát, který měla, a já jsem plánovala, že jí na cestu přes oceán
postačí, a chtěla jsem pořídit nový v Anglii. Snažila jsem se v obchodech sehnat nový, ale sezona už
byla pryč a nepodařilo se mi to, a neměla jsem čas na výrobu nového. Tak jsem se prostě s touto
potřebou  obrátila  na  Pána  a  přenechala  mu  ji  s  vírou,  že  se  o  ni  nějakým způsobem postará.
O několik  dní  později  mi  telefonovala  přítelkyně,  že  se  její  matka  nedávno  vrátila  z  návštěvy
Chicaga a přála si, abych se zastavila a podívala se na balíček, který mi přivezla. Ach, jaká to byla
úleva, když jsem zjistila, že balíček obsahuje kromě mnoha jiných věcí i krásný červený plátěný
kabát, který Ruth dokonale padl. Tento čerstvý důkaz Pánovy zastiňující péče mě hluboce zasáhl.
Ti, kdo nikdy nepoznali taková znamení Pánovy láskyplné péče v maličkostech života, mohou jen
stěží pochopit požehnání, které taková zkušenost přináší.

Ať už je to tak těžké, že to ostatní neunesou,
nemohou přijít to těžké břemeno sdílet,
ať už je tak malé, že ostatní nechápou,
proč by to mělo být břemeno, a mně se zdá tak skutečné,
jedno i druhé položím k Mistrovým nohám
a o samotě s Ježíšem je najdu tajemně sladké.

Když se snažím vzpomenout na odpovědi na modlitby během této dovolené, napadá mě jich tolik,
že je nemožné je všechny zaznamenat – pomoc při dodržování schůzek, odvaha a síla k veřejným
projevům, fyzická síla a vedení při řešení mnoha obtížných problémů.

Právě v této době jsem si vytvořila zvyk získávat poselství pro shromáždění na kolenou. Často mi
připadalo velmi podivuhodné, jak někdy jako blesk z čistého nebe přišla osnova proslovu o Číně.
Nikdy jsem si nedělala poznámky, ba ani osnovy promluv, a tak jsem se často dostávala do situací,
kdy jsem se cítila zcela odkázána na Pána. A mohu dosvědčit, že On nikdy nezklamal a poskytl
potřebnou pomoc a uvolnil božskou sílu. A přece je smutné, že často právě v takových chvílích,
sotvaže projev skončil, přišla satanem inspirovaná tichá myšlenka: „Dnes jsem si vedla opravdu
dobře.“

Ach,  není  dobrota  a  shovívavost  našeho  Boha  úžasná,  tak  úžasná,  že  je  vždy  znovu  ochoten
poskytnout pomoc, když je o ni požádán?

Nedávno jsem se zeptala jedné drahé přítelkyně, jejíž spisy oslovily a inspirovaly zástupy lidí po
celém křesťanském světě: „Jak jsi to dokázala?“

Tiše,  s  hlubokou úctou v pohledu i  tónu odpověděla:  „Všechno se to  stalo v modlitbě a  skrze
modlitbu!“

S nejhlubší vděčností a chválou našemu stále věrnému Bohu mohu i já dosvědčit, že jakákoli malá
služba, kterou jsem mohla vykonat, byla vykonána z jeho milosti jako odpověď na modlitbu.

Stál jsem ohromeně a šeptal: Je to možné,
že mi udělil všechna dobrodiní, o která jsem usiloval?
Jak podivuhodné je, že to pro mě učinil!



Ach, srdce bez víry! Řekl, že vyslyší,
a prokázal svůj slib, proč se bojíš?
Jak podivuhodné. Copak by mohl zklamat a nepožehnat
úspěchem modlitbu, která očekává?

Kapitola 8: NÁŠ BŮH NEMOŽNÉHO

„Hle, já jsem Hospodin. Cožpak je pro mě nějaká věc nesnadná?“ Jeremiáš 32:27
„Ach, Panovníku Hospodine! Pro tebe žádná věc není nesnadná.“ Jeremiáš 32:17

Následující  příklad pravdy „Co je nemožné u člověka,  je  možné u Boha,“  se nám přihodil  při
návštěvě Keswického konventu v Anglii v roce 1910.

Jednoho  večera  se  můj  manžel  vrátil  z  večerního  shromáždění,  kterého  jsem  se  nezúčastnila,
a vyprávěl mi o ženě, která za ním přišla ve velké tísni. Byla horlivou křesťanskou pracovnicí, ale
láska k lehké, podřadné beletrii ji natolik ovládla, že v jejím křesťanském životě způsobila spoušť.
Přišla do Keswicku tři roky po sobě v naději, že dosáhne vítězství, ale neuspěla.

Moje duše byla s tou ubohou ženou; toužila jsem jí pomoci. Ale Goforth neznal její jméno a ve
stanu byla taková tma, že ji nemohl znovu poznat; kromě toho se sjezdu účastnily asi čtyři tisíce
lidí.  Tu  noc  jsem  ležela  vzhůru  a  prosila  Pána,  jestli  ví,  že  jí  mohu  pomoci,  aby  nás  svedl
dohromady, protože i já jsem kdysi málem ztroskotala na stejném úskalí.

O tři večery později byl stan tak přeplněný, že jsem měl potíže sehnat místo k sezení. Právě když
mělo shromáždění začít, všimla jsem si, že jedna žena dvakrát změnila místo a pak se zvedla potřetí
a přišla k místu, kde jsem byl já, a požádala mě o místo. Posunula jsem ostatní na sedadle a uvolnila
pro ni místo, obávám se, že ne příliš laskavě. Zatímco pan F. B. Meyer mluvil, všimla jsem si, že je
ve velkém rozrušení a pláče. Položila jsem svoji ruku na její a ona ji křečovitě sevřela. Na konci
setkání jsem se zeptala: „Mohu vám nějak pomoci?“

„Ach, ne,“ odpověděla, „mně není pomoci, ty prokleté romány mě zničily.“

Udiveně jsem se na ni podívala a málem jsem zalapala po dechu: „Vy jste ta, která v sobotu večer
mluvila s panem Goforthem?“

„Ano, ale kdo jste vy?“

Sotva jsem byla schopna promluvit pro dojetí, řekla jsem jí i o své modlitbě. Několik následujících
okamžiků  jsme  mohly  jen  společně  plakat.  Pak  si  mě  Pán  použil,  aby  tu  ubohou  zdrcenou
a zlomenou duši přivedl zpět k sobě. Když jsme se o několik dní později loučily, její tvář zářila
radostí z Pána.

Při proslovu ke shromáždění křesťanů v Glasgowě jsem vyprávěla o jedné události,  jejíž pointa
závisela na verši jistého chvalozpěvu. Když jsem došla k tomu, že budu verš citovat, úplně mi
vypadl z paměti. Ve zmatku jsem se obrátila na vedoucího v naději, že mi pomůže, ale ten řekl, že
netuší, o jaký chvalozpěv jde. Znovu jsem se obrátila k lidem a musela jsem přiznat, že mi paměť
selhala, a s trapným pocitem jsem poněkud spěšně ukončila své poselství.

Posadila jsem se a pozvedla své srdce ve volání k Pánu, aby mě dovedl k tomu verši, pokud je ve
zpěvníku, který tam používali. Vzala jsem zpěvník, otevřela ho a hned první řádky, na které padl
můj zrak, patřily verši, který jsem hledala, ačkoli to byl poslední verš dlouhé písně. Znovu jsem



vstala,  vyprávěla  lidem o  své  modlitbě  a  odpovědi  a  předala  jim verš.  Slavnostní  ticho,  které
zavládlo, svědčilo o tom, že to na ně udělalo hluboký dojem. Asi dva roky poté mi jeden nově
příchozí misionář v Číně vyprávěl, že byl přítomen tomuto shromáždění a že tato malá událost pro
něj byla velkým požehnáním.

„Volali k tobě a byli vysvobozeni; doufali v tebe a nebyli zahanbeni.“ Žalm 22:5

Před odjezdem z Kanady jsme napsali do čínské vnitrozemské školy v Chefoo v Číně v naději, že
tam naše děti budou přijaty, ale krátce před odjezdem z Anglie do Číny se k nám dostala zpráva, že
chlapecká i dívčí škola jsou přeplněné a čekají na ně dlouhé seznamy uchazečů. Byla to pro mě
velká rána, protože jsem se těšila, že se opět zapojím do intenzivní práce mimo stanici.

Děti jsme však nemohly ponechat samotné a byly příliš staré na to, aby mohly přerušit studium.
Zdálo se proto nezbytné najít dobrou křesťanskou vychovatelku, která by děti učila a starala se
o domácnost  v  mé  nepřítomnosti.  Celou  cestu  přes  Sibiř  jsme měli  tuto  záležitost  před  sebou.
Vroucně jsem se modlila, aby k nám Pán nasměroval tu pravou, protože jsem věděla, že sehnat
mladou ženu, která by mohla zastávat funkci, kterou jsme chtěli, bude v Číně velmi obtížné.

Měli jsme v plánu jet přímo do naší stanice, ale nemoc nás donutila přerušit cestu v Peitaiho, kde
jsme se setkali s mladou dámou, dcerou jednoho misionáře. V cestě s námi jí stálo mnoho překážek,
ale  ty byly jedna po druhé odstraněny,  a  když jsme pokračovali  v cestě,  byla  tato mladá žena
členkou naší skupiny.

Čas ukázal,  že byla skutečně darována Bohem. Nejenže byla vším a ještě víc,  než jsem mohla
doufat, ale Pán vyslyšel mé modlitby, aby její mladý život byl zasvěcen službě Pánu v Číně. Později
prošla  výcvikem v Anglii  jako zdravotní  sestra  a  poté  odjela  do Číny jako misionářka  Čínské
vnitrozemské misie.

Letní prázdniny v Peitaiho se chýlily ke konci. Silně pršelo, takže cesty na stanici vzdálenou šest
mil byly téměř nesjízdné. Přišla zpráva, že naše dvě děti, Ruth a Wallace, musí v pondělí ráno odjet
vlakem, aby se v Tientsinu dostaly na parník, který je měl odvézt do Chefoo, kde navštěvovaly
školy Čínské vnitrozemské misie. Po celou sobotu a neděli padaly přívaly deště a foukal prudký vítr
ze severu.

V pondělí ráno jsem vstala před rozbřeskem a zjistila, že déšť se stále lije proudy. Vzbudila jsem
sluhu a poslala ho, aby se postaral o křeslo,  vůz a osly.  Za chvíli se vrátil a řekl, že křeslo se
převrátilo a nosiči křesla odmítli přijít. Povozníci také odmítli, že cesty jsou nesjízdné, a ani vodiči
oslů prý nechtěli jet. 

Byla jsem opravdu v koncích. Šla jsem a ani jsem si nestačila kleknout, jen jsem pozvedla srdce
k Otci, aby zastavil déšť a otevřel dětem cestu na nádraží. Pocítila jsem náhlou, silnou důvěru, že
Pán pomůže, a vyšla jsem znovu ven a nařídila sluhovi, aby rychle běžel do nedaleké vesnice pro
nové osly. Nechtělo se mu, říkal, že je to zbytečné, že se nikdo neodváží, ale já jsem řekla: „Běž
hned, vím, že přijdou.“

Zatímco byl pryč, děti posnídaly, zavazadla byla sbalena a vynesena a děti se oblékly. Pak přestalo
pršet! Vtom se vrátil sluha s osly. Během pěti minut byly děti i zavazadla na oslech a vyrazily na
nádraží. O několik hodin později se jeden z vodičů oslů vrátil s narychlo napsaným vzkazem od
Ruth, že dorazili na nádraží bez nehody a zcela v suchu, protože cestou nepršelo, ale začalo znovu
pršet hned poté, co nastoupili do vlaku. Déšť trval ještě několik dní.

Na konci našich čtyřměsíčních setkání ve Velké Británii v roce 1910 jsem pocítila silnou touhu



poslat dar ve výši pěti dolarů pěti křesťanským službám v Británii, abychom tak prakticky projevili
své sympatie s pracovníky v těchto různých odvětvích Pánova díla.

Můj manžel byl zrovna uprostřed vyřizování účtů, když jsem ho požádala, aby mi na tento účel dal
pět liber. Řekl mi, že to není možné, protože máme sotva dost peněz na cestu do Číny. Když jsem
od něj odcházela, přemýšlela jsem, proč mám tolik na srdci tyto dary poslat, když nemáme peníze.
Usoudila jsem, že pokud je tato věc opravdu od Pána, může mi dát to, co si přeje, abych poslala,
a pustila jsem tuto záležitost z hlavy.

Toho večera přinesla pošta dopis od cizího člověka žijícího asi daleko, soudě podle poštovního
razítka; dopis totiž neměl žádnou adresu a nebyl podepsán. V dopise stálo:

„Neznám vás, ani jsem se s vámi nesetkal, ale zdá se, že mi Pán položil na srdce, abych vám poslal
tuto pětilibrovku jako dárek na rozloučenou. Udělejte s ní, co uznáte za vhodné.“

S radostným srdcem jsem odeslala dary pěti křesťanským pracovníkům v Británii. Kdyby dárce
uvedl, že je to „na práci v Číně“, jak tomu obvykle bývalo, nemohla bych je použít k jinému účelu.

Jak zařídit  šití pro rodinu a přitom vyhovět naléhavým výzvám, které na mě jako na manželku
průkopnického misionáře doléhaly, bylo po téměř třicet let snad nejtěžším a nejstálejším problémem
mého  misionářského  života.  V  souvislosti  s  řešením  tohoto  problému  jsem  viděla  některé
z nejvzácnějších důkazů Boží ochoty, kterou Bůh projevuje v každodenních detailech života.

Následující  příběh  musí  být  uveden  podrobně,  aby  byl  skutečně  pochopen,  jako  jeden
z pozoruhodných případů toho, jak Bůh svým vlastním úžasným způsobem dokáže vyřešit zdánlivě
nemožné.

Když jsem se vracela domů na naši stanici z neobvykle náročného podzimního výjezdu, plánovala
jsem jako obvykle věnovat prosinec šití pro děti, aby leden zůstal z velké části volný pro biblický
kurz  pro ženy.  Ale podlomilo se mi  zdraví  a  já  jsem sotva stihla  udělat  nějaký pokrok s  těmi
pětatřiceti  nebo  čtyřiceti  oděvy,  které  bylo  třeba  ušít  nebo  opravit,  než  se  děti  vrátí  do  školy
v Chefoo. K 18. prosinci jsme se rozhodli, že kvůli mému špatnému zdraví kurz zrušíme, a všem
ženám, kromě jedné, na kterou jsem úplně zapomněla, jsem poslala zprávu, aby nepřišly.

Jak dny ubíhaly, tíha téměř nedotčeného šití se stávala hodně velkou. Nakonec jsem volala k Pánu,
aby se toho ujal za mě. A jak úžasně to udělal! Když jsem 28. prosince vedla modlitební setkání
čínských žen, všimla jsem si v publiku paní Lu, právě té ženy, které jsem zapomněla poslat vzkaz.
Přijela s malým dítětem z velké dálky po drsných horských cestách, a tak mi bylo velmi líto mého
opomenutí. Paní Lu mě doprovodila domů a já jí dala peníze na vozík, by se na něm druhý den
vrátila. Pak jsem usedla k šicímu stroji. Žena chvíli stála vedle mě a pak řekla:

„Vypadáte velmi unaveně, paní Goforthová, dovolte mi, abych šila místo vás.“

„Vy!“ Udiveně jsem vykřikla. „Vždyť to ani neumíte.“

"Ano, umím," odpověděla.

Byla tak neodbytná, že jsem se nakonec odhodlala nechat ji to zkusit, s obavami a roztřesená, měla
jsem totiž jen jednu jehlu. Trvalo jen pár okamžiků, než mě přesvědčila, že je na práci s tímto
strojem skutečnou odbornicí. Když jsem na ni naléhala, aby zůstala a pomohla mi, odpověděla, že
vzhledem k tomu, že kurz byl zrušen, vrátí se zítra domů.



Ten večer jsem byla zmatená. Proč by měl Pán přivést tuto ženu ke mně – jediného člověka, který,
pokud jsme věděli, uměl pracovat se šicím strojem – a pak jí dovolil odejít? Nezbývalo mi než
celou záležitost předložit Pánu a důvěřovat mu, že se toho ujme. A On opět odpověděl. Té noci se
přihnala prudká bouře,  která  trvala  několik dní  a způsobila,  že  cesty byly po celý měsíc  zcela
neprůjezdné, a během této doby jsem nemusela ani jednou usednout ke stroji.

Když jsem byla během revoluce v roce 1912 se svými dětmi v Tientsinu, měla jsem příležitost jít se
svým sluhou do čínského města. Navštívili jsme tři obchody. Cestou domů tramvají jsem zjistila, že
jsem  ztratila  pětidolarovou  bankovku  a  jednu  z  rukavic.  Bláhově  jsem  bankovku  vložila  do
rukavice. Styděla jsem se dát čínskému sluhovi vědět o své neopatrnosti,  a tak jsem ho poslala
domů, když jsme dojeli na konečnou tramvaje. Jakmile mi zmizel z dohledu, odjela jsem tramvají
zpátky do města. Cestou jsem se vyznala Pánu ze své neopatrnosti a požádala ho, aby mi rukavici
a peníze uchoval a dovedl mě k místu, kde se nacházejí. Vrátila jsem se po svých stopách ke dvěma
obchodům, kde jsme byli. Když jsem vstoupila do druhého, což byl obchod s obuví, bylo v něm
několik mužů, ale tam, přímo před zraky všech, ležela na podlaze moje rukavice, a já samozřejmě
věděla, že i s pěti dolary uvnitř. Měla jsem srdce plné vděčnosti ke svému milujícímu nebeskému
Otci a moje představa o jeho lásce vyrostla. Rukavici jsem sebrala a vrátila se toho dne domů.

Při jedné příležitosti, kdy jsem byla na dovolené s několika malými dětmi, a můj manžel byl v Číně,
neměla jsem stálý domov. Když nastal čas šití na dlouhou cestu zpět do Číny, neměla jsem prostě
jak to udělat. Musela jsem vzhlédnout k Pánu, a jako už tolikrát předtím byl opět věrný a postaral
se.  Když  jsem jednoho  dne  nakupovala  ve  městě,  potkala  jsem manželku  pastora  ze  vzdálené
venkovské farnosti, která mi řekla: „Chci, abys šla se všemi svými dětmi se mnou, a zařídíme šití.
Několik žen z našeho sboru dobře šije a rády vám pomohou.“

Vděčně jsem její pozvání přijala, a zatímco jsem u ní pobývala, konalo se v církvi šicí setkání. Za
týden bylo hotovo šití, které by mi samotné trvalo mnoho týdnů tvrdé a soustavné práce.

V zimě po našem návratu z Číny, po boxerských tragédiích, jsem velmi pociťovala potřebu dobrého
šicího stroje, protože jsem nemohla šít pro děti ručně a ještě si najít čas na shromáždění. Jednoho
dne, když můj manžel odjížděl s týmem na cestu, jsem ho požádala o peníze na stroj. Ujistil mě, že
to není možné, že máme jen na nejnutnější potřeby. Dobře jsem věděla, že by mi peníze na stroj rád
dal, kdyby je měl. Předložila jsem tedy svou potřebu Otci s jistotou, že ví, že je to skutečná potřeba,
a že ji podle svého slibu může naplnit a naplní.

Byla jsem si tak jistá, že peníze nějak přijdou, že jsem se vydala do města, abych si vybrala vhodný
stroj. Zjistila jsem, že bude stát  třicet  šest dolarů. O několik dní později  jsem dostala dopis od
skupiny dam z Mount Forest v Ontariu, v němž přiložily třiadvacet dolarů a pár centů a psaly:
„Přijměte prosím přiložené peníze na nákup něčeho, co jste ztratili, když jste byli jako naši zástupci
v Číně.“ Jen o den nebo dva později přišel další dopis, ze zcela jiné části Ontaria, v příloze dvanáct
dolarů a několik centů. Obě částky dávaly dohromady přesně částku, kterou jsem potřebovala na
zakoupení stroje.

V druhém dopise bylo uvedeno, že peníze byly poslány na pomoc při koupi šicího stroje. Vždycky
mi bylo záhadou, jak přišli na to, aby peníze poslali tímto způsobem, protože jsem s nikým jiným
než s manželem nemluvila o tom, že chci stroj. Když se Goforth vrátil, mohla jsem mu ukázat, co
mi Pán může dát, když on nemohl.

Pořádala jsem kurz pro ženy na výjezdní stanici a bydlela jsem v domě staršího, Dr. Fana. Den
předtím,  než  jsem se  měla  vrátit  domů,  mě  paní  Fan požádala,  abych s  ní  šla  navštívit  velmi
nemocného  chlapce,  kterého  misionářský  lékař  poslal  domů  z  chlapecké  školy  ve  Wei  Hwei,
protože měl tuberkulózu plic. Paní Fan mi řekla, že matka je ve velké tísni, a prosila mě, abych se



s ní šla modlit. Chlapce jsem našla v opravdu žalostném stavu. Ústa měl oteklá, obličej měl strašnou
barvu a každou chvíli ho trápil kašel. Zdálo se mi, že nemá žádnou naději, a vypadalo to, že nemůže
dlouho žít.

Cestou k paní Fanové ke mně neodbytně doléhalo poselství z Jakubova evangelia 3,14-15, jako by
ke mně promlouval hlas: „Je mezi vámi někdo nemocný, ať zavolá starší církve a ti ať se nad ním
modlí, a modlitba víry nemocného zachrání a Pán ho pozvedne.“

Těch slov jsem se prostě nemohla zbavit. Když jsem dorazila do domu doktora Fana, poslala jsem
pro něj a zeptala se ho, zda by se on a ostatní starší byli ochotni se se mnou nad chlapcem pomodlit.
Souhlasil,  i  když zpočátku vypadal  dost  pochybovačně.  Shromáždilo se poměrně dost  křesťanů
a chlapce jsme položili do našeho středu. Všichni poklekli a já jsem přečetla slova z Jakuba. Řekla
jsem jim jasně, že nemohu říci, zda je to skutečně Pánova vůle chlapce uzdravit; jediné, co mi bylo
jasné, bylo, že musíme poslechnout, pokud máme světlo, a zbytek ponechat v Božích rukou, ať už
život, nebo smrt. Několik lidí se pomodlilo a pak jsme se rozešli.

Následujícího dne brzy ráno jsem odjela domů. Okolnosti mi nedovolily vrátit se na toto místo,
a tak jsme se časem přesunuli na jiné pole. O více než dva roky později jsem se při návštěvě Wei
Hwei setkala s paní Fan, která mi řekla, že se chlapec zcela uzdravil a teď pracuje se svým otcem.
Ještě o rok později jsem se setkala s doktorem Fanem a na můj dotaz na chlapce mi doktor sdělil, že
je zcela zdráv a pracuje ve městě Wei Hwei.

Sílu přímluvy ukazují následující dvě příhody:

V zimě roku 1905 přišla výzva, aby můj manžel uspořádal zvláštní shromáždění v Mandžusku.
Když dorazil do Liao-jangu na tato setkání, jeden z misionářů mu ukázal dopis od pana Moffata
z Koreje, ve kterém stálo: „Mám zde tisíc křesťanů, kteří  slíbili,  že se budou za pana Gofortha
modlit, a já vím, že jejich modlitby u Boha zvítězí.“ Můžeme pochybovat o tom, že jejich modlitby
měly něco společného s úžasným hnutím probuzení, které následovalo?

Když byl můj manžel v roce 1902 v Anglii, byl hostem jedné dámy v Londýně, která byla známá
svou mocí v přímluvách. Vyprávěl jí o velkých hnutích probuzení, která prožil a která se odehrávala
v různých provinciích Číny,  a  ona ho požádala,  aby se podíval  do jejího deníku,  v němž byly
poznámky  o  chvílích,  kdy  byla  vedena  ke  zvláštní  přímluvě  za  Gofortha.  Tato  data  přesně
odpovídala dobám největší síly probuzení.

Několik měsíců poté, co jsme se vrátili do Číny z dovolené, jsem pozvala jistého misionáře a jeho
ženu s dětmi,  aby nás navštívili.  K tomuto pozvání  mě vedly zvláštně dojemné okolnosti.  Oba
manželé  byli  ve  špatném  zdravotním  stavu  a  velmi  potřebovali  změnu.  Sídlili  ve  vzdálené
vnitrozemské stanici, zcela odříznuti od ostatních misionářů. Nebyli spojeni s žádnou společností
a podporu hledali pouze u Pána. Právě když se tito přátelé vydali na pětidenní cestu k nám, vypukly
na naší  stanici  neštovice a jeden z misionářů zemřel.  Poslali  jsme jim telegram v naději,  že je
zastihne ještě před odjezdem, ten však dorazil, až když byli nedaleko od naší stanice. Celá rodina se
musela otočit a znovu se vydat na dlouhou a náročnou cestu domů. Protože v té době bylo velmi
chladné počasí, člověk si dovedl představit, jak strašnou zkoušku víry pro ně celá tato zkušenost
znamenala. Cítila jsem s nimi tak hluboce, že jsem měla v plánu poslat jim dostatek peněz, aby
pokryly alespoň náklady na cestu. Když jsem se však dostala z karantény, zjistila jsem, že nemohu
požádat našeho pokladníka o potřebných padesát dolarů, protože Goforth nebyl doma. Pán však
viděl, že je to potřeba, dávno předtím, než jsem to pocítila já, a měl připravenou přesnou částku. Tři
dny poté, co jsem se dostala z karantény, jsem obdržela dopis od pana Horace Govena z Faith
Mission v Glasgowě, který přikládal směnku na pět liber, což podle tehdejšího kurzu činilo padesát
mexických dolarů. Dar pocházel od pracovníků misie a on uvedl, že si přejí, abych jej přijala jako



osobní dar. Není třeba dodávat, že směnka byla ještě téhož dne odeslána potřebným přátelům na
vzdálené stanici.

Při jedné příležitosti, když jsme byli dočasně umístěni ve Wei Hwei v Honanu, jsem byla povolána,
abych ošetřovala kolegu misionáře, který se nakazil černými neštovicemi. Tento misionář zemřel
a právě v době karantény, kdy jsem byla uzavřena před všemi, jsem zažila následující příhodu.

Jednou v noci jsem se náhle probudila a cítila jsem velké starosti o jednoho člověka v Kanadě. Měla
jsem tak silný dojem, že tento přítel potřebuje mé modlitby, že jsem se cítila nucena vstát a dlouho
jsem za něj zápasila s Bohem; pak přišel pokoj a já jsem opět usnula.

Jakmile jsem se dostala z karantény, napsala jsem svému příteli a vyprávěla mu o tomto zážitku
s uvedením data. Časem přišla odpověď, v níž stálo, že můj přítel procházel obdobím takového
pokušení, že se zdálo být téměř zdrcující. V dopise však napsal: „Prošel jsem vítězně; vím, že to
byly vaše modlitby, které mi pomohly.“ Nenapsal žádné datum, protože o tom neměl žádný záznam,
nakolik však mohu posoudit, bylo to přibližně ve stejné době, kdy jsem měla břemeno modlitby.

Následující příhoda se někomu může zdát malicherná, ale mně žádná odpověď v životě nepřinesla
intenzivnější  úlevu.  Proto  jsem si  ji  vyhradila  jako  závěrečné  svědectví  prvního  modlitebního
záznamu.

Můj manžel odjel pořádat probuzenecká shromáždění do vzdálené provincie, a zatímco byl pryč, já
jsem se na naléhavou žádost křesťanů vydala se svými biblickými ženami do určité stanice, abych
kázala na čtyřdenní „divadelní“ akci, která přitáhla velké davy. Čtyři dny tam stačily k tomu, aby
vyčerpaly  i  ty  nejsilnější;  mnoho  hodin  denně  jsme  museli  čelit  neukázněným  davům,  které
přicházely a odcházely, a na konci našeho pobytu jsem se zcela vyčerpaná obrátila na cestu domů.
Jediné, na co jsem myslela, bylo dostat se do Wei Hwei, naší další stanice, abych si tam na pár dní
odpočinula se svými nejmladšími dětmi, které tam chodily do školy. Věděla jsem, že pohled na ně
mi vrátí energii lépe než cokoli jiného.

Ale při návratu domů jsem nějakým způsobem ztratila klíč od pokladny. Byl pátek a vlak do Wei
Hwei odjížděl v sobotu v deset hodin. Pro peníze si chodili různí lidé, ale musela jsem je odbýt
nějakou výmluvou. V pokladně bylo příliš mnoho peněz na to, abych ji nechala s klíčem ležícím
někde poblíž, a kromě toho jsem sama nemohla jet bez peněz.

Jakmile jsem se navečeřela, začala jsem všude hledat. Marně jsem prohledávala zásuvky, přihrádky
a police. Po dvou hodinách hledání, až jsem byla příliš vyčerpaná na další pátrání, jsem si najednou
pomyslela: „Vůbec jsem se za to nemodlila.“ Zastavila jsem se na místě, kde jsem stála u jídelního
stolu, a pozvedla jsem své srdce k Pánu. „Pane, Ty víš, jak moc potřebuji odpočinek, Ty víš, jak
moc toužím vidět děti; slituj se nade mnou a doveď mě ke klíči.“

A pak, aniž bych promarnila jediný krok, jsem prošla jídelnou, halou a dámským pokojem pro hosty
do  Goforthovy  pracovny,  ke  knihovně  (která  zabírá  jednu  stranu  místnosti),  otevřela  dveře,
odsunula dvě knihy a tam byl klíč. Pán se mi v tu chvíli zdál tak blízko, že jsem téměř cítila jeho
tělesnou přítomnost. Nebylo to tím, že bych si pamatovala, že jsem tam ten klíč dávala, ale On mě
tam vedl.

Ano, vím, že Bůh odpovídá na modlitby.



Kapitola 9
K JEHO CHVÁLE!

Budou vypovídat o památce na tvou velkou dobrotu. (Žalm 145:7)

Tato kapitola je napsána o více než sedm let později než předchozí, jako další svědectví a chvála.

Po návratu do Kanady v době první světové války jsme se ocitli tváří v tvář vážné finanční krizi.
Zdálo se, že máme otevřené jen dvě cesty.  První z nich bylo otevřeně předložit naše záležitosti
správní  radě  a  ukázat,  že  naše  platy  jsou  vzhledem  k  válečným  podmínkám  a  cenám  zcela
nedostatečné  k pokrytí  našich  požadavků.  Druhou  možností  bylo  prostě  jít  kupředu,  zařídit  si
vhodný domov a vše, co jsme potřebovali, a věřit, že náš Otec dodá to, co bude potřeba nad rámec
našich příjmů. Rozhodli jsme se pro druhou možnost.

Moje drahá dcera se cítila rozhořčena, že nám plat nestačí na naše potřeby, ale ujistili jsme ji, že
důvěřovat Bohu v tom, co nám chybí, neznamená žebrat. Přišel den, kdy jsme já a toto dítě převzali
náš nový domov. Když jsme vstoupili do jídelny, našli jsme na stole velkou poštu z Číny.

Jeden dopis byl přeposlán od paní z Austrálie, jejíž dary v minulosti, jak se zdálo, vždy uspokojily
nějakou potřebu,  kterou jsme právě pociťovali.  Její  dopis  obsahoval  padesát  liber  s  výslovným
přáním,  aby  třicet  liber  bylo  použito  na  práci  v  Číně,  ale  dvacet  liber  mělo  být  použito  na
uspokojení nějaké osobní potřeby. Podala jsem dopis své dceři a řekla: „Neměli bychom věřit, že
Bůh se za nás postaví? Připadá mi to, jako by náš Otec byl vedle nás a říkal: 'Mé dítě, vezmi si
těchto sto dolarů jako zástavu toho, co pro tebe udělám.'"

Když mi dcera dopis vracela, stály jí v očích slzy: „Mami, my nedůvěřujeme Bohu ani z poloviny!“

Kdybych se pokoušela napsat historii následujících měsíců, bylo by to na dlouhou kapitolu, ale mé
svědectví v tomto směru jistě postačí.

Právě v době tohoto volna jsem si rozšířila představu o ochotě mého nebeského Otce ujmout se
toho, co by někdo mohl označit za drobné detaily každodenního života. Misionáři, a zvláště my
misionářky, víme až příliš dobře, jak jsme kritizováni v otázce oblékání, když jsme ve vlasti i když
cestujeme. V průběhu let jsem v této souvislosti zažila nejen mnoho zábavných, ale i náročných
zkušeností,  a  proto jsem se rozhodla,  že otázku oblékání  učiním rozhodně záležitostí  modlitby.
A s radostí mohu dosvědčit, že výsledek tohoto rozhodnutí se stal trvalým zdrojem údivu a chvály.
Ano, zjistila jsem, že Pán mě dokáže vést i při úpravě klobouku ke své slávě! Tedy tak, abych
mohla předstoupit před publikum a nedělala ostudu svému Mistru. Chvála Jeho jménu!

Pro Jeho moc není nic příliš velké,
a nic není příliš malé pro Jeho lásku!

V době první světové války odjel náš syn do Anglie s prvním kanadským kontingentem. Když se
tato zpráva dostala k nám do Číny, začal jsem se rozhodně modlit, aby Pán použil synovo nadání
tím nejlepším způsobem pro dobro jeho země, ale aby ho držel zpátky od zákopů a od skutečného
válčení. Můj chlapec o této modlitbě nevěděl.

Několik týdnů po příjezdu do Anglie se těšil na odjezd do zákopů ve Francii, když přišel rozkaz, že
je ho zapotřebí  v  písárně,  a  jeho jednotka odjela  bez něj.  O několik měsíců později  se hledali
dobrovolníci, aby zaplnili velké mezery vzniklé v době prvního použití plynu. Můj chlapec se vzdal
svého místa a přidal se k rotě dobrovolníků, která měla být vyslána do Francie. Těsně před jejich
odjezdem pro něj znovu poslali z velitelství a řekli mu, že má odjet na kanadskou základnu ve



Francii jako adjutant. Povinnosti v této funkci ho držely na předsunuté základně. O rok později opět
plánoval,  že odstoupí,  aby se mohl dostat  do zákopů. Když začal tento krok připravovat,  spadl
z koně, což způsobilo, že byl jako invalida dopraven domů do Kanady, kde zůstal až do konce
války.

Bylo by těžké přesvědčit jeho matku, že se to všechno stalo náhodou, protože jednoho dne, kdy
jsem ve velké úzkosti očekávala každým dnem telegram, že odjel do zákopů, jsem dostala od Pána
jasné ujištění, že má chlapce ve své péči.

Po našem návratu do Číny, když jsme se ocitli ve velkých nesnázích, jsem prosila Pána, aby mi dal
jasné znamení své přízně tím, že splní jistou prosbu, která se týkala dítěte ve vlasti. Žádost byla
komplikovaná a obsahovala několik konkrétních detailů. O něco více než měsíc později mi přišel
dopis od té, pro niž jsem žádala Pánovu přízeň. Radostně psala, že obdržela přesně to, o co jsem
prosila, a to do všech detailů tak, jak jsem se modlila. 

Když se můj manžel vzdal pravidelné práce na misijním poli v Čchang-te v Honanu, bylo nutné,
abychom si našli domov jinde. Jediné vhodné místo, které splňovalo všechny naše požadavky, bylo
na vysočině v Kikungshanu v jižním Honanu. Vydali jsme se tam, ale žádné místo pro náš domov
jsme nenašli, ačkoli jsme hledali více než týden. Když jsme se vraceli z vysočiny, bylo to krátce po
půlnoci, velmi silně jsem pociťovala náš neúspěch, protože jsme se vzdali našeho starého domova.
Když můj manžel viděl, jak špatně se cítím, jak mi později vyprávěl, začal úpěnlivě volat k Pánu,
aby nám dal nějaké místo. A než jsme dojeli na nádraží, přišlo ujištění, že místo dostaneme. Přítel
ve vlaku, který cestoval třetí  třídou, nás viděl,  jak nastupujeme do druhé třídy,  a než vystoupil
z vlaku, přišel k nám na pár slov. Když se dozvěděl, že se nám nepodařilo získat místo, řekl:

„Vím o jednom krásném místě, které naše misie rezervuje pro budoucího misionáře. Požádám je,
aby vám ho dali.“

O několik dní později nám pokladník této misie napsal, že jednomyslně a rádi odhlasovali, že nám
toto místo dají.

Nyní píši tato závěrečná slova v našem Bohem darovaném domě, postaveném na tomto krásném
místě, jednom z nejkrásnějších,  jaké lze v Číně najít.  A tak z tohoto tichého horského útočiště,
památníku  toho,  co  Bůh  může  dát  jako  odpověď  na  modlitbu,  posílám  tuto  malou  knížku
modlitebních svědectví.

Když jsem si promítala minulost a vzpomínala na úžasnou Boží věrnost, přišlo mi velmi líto, že
jsem Bohu nedůvěřovala více a více ho neprosila, a to jak za svou rodinu, tak za Číňany. Ano, je to
opravdu úžasné! Ale zázrak není v tom, že Bůh může modlitby vyslyšet, ale v tom, že je vyslyší,
i když my tak nedokonale plníme podmínky jasně stanovené v jeho Slově.

V posledních  letech  jsem se  často  zpytovala  z  těchto  podmínek,  když  plynuly týdny a  možná
i měsíce bez nějaké odpovědi na modlitbu a přišlo vědomé duchovní ochabnutí. Jak může vnímavá
duše jasně vidět,  všechny podmínky uvedené v následujícím seznamu lze zahrnout do jediného
slova: Zůstávat.

PODMÍNKY VÍTĚZNÉ MODLITBY

1. Kajícná pokora před Bohem a zřeknutí se hříchu
2 Paralipomenon 7:14 Jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, 
hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích 
a uzdravím jejich zemi.



2. Hledat Boha celým srdcem
Jeremjáš 29:12-13 Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když 
mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.

3. Víra v Boha
Marek 11:23-24 Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ 
a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Proto vám pravím: 
Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.

4. Poslušnost
1 Janův 3:22 A oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání 
a činíme to, co se jemu líbí.

5. Závislost na Duchu svatém
Římanům 8:26 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za 
co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.

6. Neodbytnost
Marek 7:24-30 Pak vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidónu. Vstoupil do jednoho domu 
a nechtěl, aby o tom někdo věděl; nemohl se však skrýt. Ale uslyšela o něm žena, jejíž dcerka měla 
nečistého ducha; hned přišla a padla k jeho nohám. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka, 
a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. Říkal jí: „Nech nejprve nasytit děti. Není správné
vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ Ona však odpověděla a říká mu: „Ano, Pane, i psi pod stolem 
jedí z drobtů po dětech.“ Řekl jí: „Kvůli tomuto slovu jdi domů; ten démon z tvé dcery vyšel.“ 
Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel.

Lukáš 11:5-10 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: 
‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil.‘
A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. 
Nemohu vstát a dát ti to.‘ Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro 
jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím: Žádejte, a bude vám dáno, 
hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, 
nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

7. Musíme prosit v souladu s Boží vůlí
1 Janův 5:14 A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle 
jeho vůle, slyší nás.

8. V Kristově jménu
(Jan 14:13-14 a mnoho dalších míst)
Jan 14:13-14 A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáte-
li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“

9. Musíme být ochotni napravit, co zlého jsme způsobili druhým
Matouš 5:23-24 Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď
a obětuj svůj dar.



PŘÍČINY SELHÁNÍ V MODLITBĚ

1. Hřích v srdci a životě
Žalmy 66:18 Kdybych viděl ve svém srdci nepravost, Panovník by mě nevyslyšel.

Izajáš 59:1-2 Hle, Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že 
by neslyšel, nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly
jeho tvář před vámi, aby neslyšel.

2. Vytrvalé odmítání poslušnosti Bohu
Přísloví 1:24-28 Protože jsem volala, ale odmítali jste, vztahovala jsem svou ruku, ale nikdo 
nedával pozor, nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili, také já se budu 
vysmívat vaší pohromě, posmívat se, když přijde to, čeho se strachujete, když jako ničivá bouře 
přijde to, čeho se strachujete a vaše pohroma jako vichřice, když na vás přijde soužení a strast. 
Tehdy mě budou volat, ale neodpovím, budou mě usilovně hledat, ale nenaleznou mě.
Zacharjáš 7:11-13 Nechtěli věnovat pozornost, obrátili se vzpurně zády, zacpali si uši, aby neslyšeli.
Svá srdce proměnili v křemen, aby neslyšeli zákon a slova, která poslal Hospodin zástupů svým 
Duchem prostřednictvím dřívějších proroků, a tak na ně od Hospodina zástupů dopadlo velké 
rozhořčení. I stalo se, že jako volal, ale neslyšeli, tak budou volat, ale já nebudu slyšet, praví 
Hospodin zástupů.

3. Formalismus a pokrytectví
Izajáš 1:2-15 Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval 
a vycvičil, ale oni se proti mně vzbouřili. Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale 
Izrael mě nezná, můj lid nerozumí. Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, 
děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele, odvrátili se zpět. Proč máte být ještě 
biti? Jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. Od paty k hlavě na něm 
není zdravého místa – samá modřina a šrám a čerstvá rána; nejsou vymačkány ani obvázány ani 
změkčeny olejem. Vaše země je zpustošená, vaše města jsou vypálena ohněm, vaši půdu před vámi 
sžírají cizinci; je zpustošená jako po rozvrácení cizinci. Dcera sijónská zůstala jako stánek na vinici,
jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. Kdyby nám Hospodin zástupů neponechal 
maličko těch, kteří přežili, byli bychom jako Sodoma, byli bychom podobní Gomoře.
Slyšte Hospodinovo slovo, vůdcové sodomští, naslouchej, lide gomorský, zákonu našeho Boha! 
K čemu je mi množství vašich obětí? praví Hospodin. Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku 
krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede 
mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? Nepřinášejte už falešné 
obětní dary; kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším 
shromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí; jsou mi břemenem, jsem 
vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte 
své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve.

4. Neochota odpustit druhým
Marek 11:25-26 A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám 
i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš 
Otec, ten v nebesích, neodpustí vaše přestoupení.“

5. Špatné motivy
Jakubův 4:2-3 Dychtíte, ale nemáte. Zabíjíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se 
a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to 
vynaložili na své rozkoše.



6. Pohrdání Božím zákonem
Ámos 2:4 Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Judy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, 
protože pohrdli Hospodinovým zákonem a nezachovávali jeho ustanovení – svedly je jejich lživé 
modly, za nimiž chodili jejich otcové.

7. Nedostatek lásky a milosrdenství
Přísloví 21:13 Kdo zavírá své ucho před voláním chudého o pomoc, bude také volat, a nebude mu 
odpovězeno.

Kapitola 10
NALEZENÉ VÍTĚZSTVÍ

Na závěr tohoto malého svazku se zdá být vhodné znovu připomenout úžasnou zkušenost, o které
psaly The Sunday School Times ze 7. prosince 1918.

Nepamatuji se na dobu, kdy bych do jisté míry nemilovala Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele.
V necelých dvanácti letech jsem na jednom probuzeneckém shromáždění veřejně přijala a vyznala
Krista jako svého Pána a Mistra.

Od té doby v mém srdci rostla hluboká touha poznat Krista opravdovějším způsobem, protože se mi
zdál tak neskutečný, tak vzdálený a jasnozřivý. Vzpomínám si, jak jsem jednou v noci, když jsem
byla ještě docela mladá, vyšla ven pod stromy v zahradě svých rodičů a při pohledu na hvězdné
nebe jsem intenzivně toužila pocítit Krista ve své blízkosti. Když jsem tam klečela na trávě, sama
s Bohem, volala jsem spolu s Jóbem: „Ó, kéž bych věděla, kde ho najdu!“ Dokázala bych to unést,
kdybych tehdy věděla, že uplyne téměř čtyřicet let, než bude tato touha ukojena?

S touhou poznat Krista,  doslova ho „najít“,  přišla i  vášnivá touha mu sloužit.  Ale jak strašnou
povahu jsem měla! Vášnivá, pyšná, svéhlavá, vskutku jsem byla plná těch věcí, o kterých jsem
věděla, že se Kristu nepodobají.

Následující léta konfliktu s hříšným já musím přeskočit až do zhruba pátého roku naší misijní práce
v Číně. S lítostí musím říci, že nový život v cizí zemi s jejím náročným klimatem, provokujícím
služebnictvem a  celkově  obtížnými  podmínkami  spíše  rozvíjely,  než  aby tlumily  mé  přirozené
sklony.

Jednoho dne, na který nikdy nezapomenu, jsem za soumraku seděla v domě u papírového okna a na
druhé straně si sedly dvě čínské křesťanky. Začaly o mně mluvit a já jsem naslouchala, což bylo
nepochybně nesprávné. Jedna z nich řekla: „Ano, je to pilná pracovnice, horlivá kazatelka a ano, má
nás vroucně ráda; ale, ach, jakou má povahu! Kéž by jen více žila tak, jak káže!“

Poté následovalo úplné a pravdivé vylíčení mého života a charakteru. Bylo to tak pravdivé, že to
odstranilo veškerou rozmrzelost a zůstala jsem pokořená až do prachu. Tehdy jsem uviděla, jak
zbytečné, ba horší než zbytečné bylo, že jsem přijela do Číny kázat Krista a nežít Krista. Ale jak
bych mohla žít Krista? Znala jsem některé, včetně svého drahého manžela, kteří měli pokoj a sílu
a něco, co jsem nedokázala definovat a co jsem já neměla; často jsem toužila poznat to tajemství.

Bylo možné, aby se člověk s takovou povahou, jako je ta moje, stal trpělivým a mírným?

Bylo možné, abych si někdy opravdu přestala dělat obavy?

Mohla jsem jedním slovem doufat, že budu někdy schopna Krista žít stejně jako kázat?



Věděla jsem, že Krista miluji, a znovu a znovu jsem dokazovala, že jsem ochotna se pro něj všeho
vzdát. Ale věděla jsem také, že jeden prudký náladový výbuch s Číňany nebo s dětmi před Číňany
dokáže do značné míry zmařit týdny, možná i měsíce obětavé služby.

Následující léta vedla často skrze pec. Pán věděl, že nic než oheň nemůže odstranit strusku a zkrotit
mou tvrdohlavou vůli. Ta léta lze shrnout do jedné věty: „Bojovat (ne nalézat), následovat, držet se,
zápasit.“  Ano,  a  prohrávat!  Někdy  jsem  si  hluboce  zoufala  nad  těmito  neúspěchy;  pak  jsem
pokračovala s odhodláním udělat to nejlepší – a jak chabé to bylo!

V roce 1905 a později, když jsem byla svědkem, jak úžasným způsobem Pán vedl mého manžela,
a viděla jsem moc Ducha svatého a poselství v jeho životě,  začala jsem velmi rozhodně hledat
plnost Ducha svatého. Bylo to období hlubokého zkoumání srdce. Ohavnost hříchu se ukázala jako
nikdy předtím. Bylo třeba napravit mnoho, mnoho věcí vůči lidem i Bohu. Poznala jsem, co to
znamená „zaplatit cenu“. Byly to časy nádherných zážitků na vrcholu hory a já jsem začala uctívat
Ducha  svatého  a  hledat  jeho  moc  pro  překonání  hříchu  novým  způsobem.  Kristus  však  stále
zůstával jako dříve vzdálený a já jsem stále více toužila poznat ho – najít ho. Ačkoli jsem měla
mnohem více moci nad obtěžujícími hříchy, přesto ještě nastávala období velké temnoty a porážky.

Právě v jednom z takových období jsme se museli v červnu 1916 vrátit do Kanady. Zdravotní stav
mého manžela mu nedovoloval veřejně vystupovat a zdálo se, že tato povinnost za nás oba připadne
mně. Ale já jsem se obávala postavit se před domácí církev bez nějakého duchovní pozvednutí, bez
nové vize pro sebe. Pán viděl tento hlad v mém srdci a svým vlastním slavným způsobem doslovně
naplnil zaslíbení: „Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“ (Žalm 107,9)

V druhé polovině června se měla v Niagara on the Lake v Ontariu konat duchovní konference a já
jsem byla vedena se jí zúčastnit. Jednoho dne jsem se na shromáždění vydala spíše proti své vůli,
protože  bylo  tak  krásně  pod stromy u  nádherného jezera.  Řečníka  jsem neznala,  ale  téměř  od
prvního okamžiku mě jeho poselství uchvátilo: Vítězství nad hříchem! To bylo, za co jsem celý
život bojovala, po čem jsem toužila! Bylo to možné?

Řečník velmi jednoduše popsal běžnou životní zkušenost křesťana – někdy je na vrcholu hory,
s vizí  Boha,  pak  zase  přijde  ochabnutí  a  zatemnění  zraku,  chlad,  sklíčenost  a  možná  nakonec
neposlušnost,  čas  poklesu.  Pak možná zármutek  nebo dokonce  nějaká  zvláštní  milost  přivedou
poutníka zpět k jeho Pánu.

Řečník požádal všechny, kteří to pociťují jako obraz své vlastní zkušenosti, aby zvedli ruku. Seděla
jsem na předním sedadle a jen stud mi zabránil zvednout ruku hned. Tolik jsem však chtěla získat
vše, co pro mě Bůh má, že jsem se rozhodla být pravdivá a po boji jsem ruku zvedla. Zajímalo mě,
jestli jsou na tom ostatní podobně jako já, odvážila jsem se ohlédnout a viděla jsem, že se zvedlo
mnoho rukou, ačkoli publikum tvořili téměř výhradně křesťanští pracovníci, duchovní a misionáři.

Vedoucí pak pokračoval, že život, který popsal, není životem, který Bůh plánuje nebo si přeje pro
své děti. Popsal vyšší život plný pokoje, spočinutí v Pánu, moci a svobody od boje, starostí a péče.
Když jsem poslouchala, jen stěží jsem mohla uvěřit, že by to mohla být pravda, ačkoliv celá moje
duše byla pohnutá tak, že jsem jen s největšími obtížemi dokázala ovládnout své emoce. Tehdy jsem
viděla, i když jen matně, že se blížím k cíli, ke kterému jsem celý život směřovala.

Druhý den brzy ráno, krátce po rozednění, jsem si na kolenou pečlivě a s modlitbou prošla všechny
pasáže o vítězném životě, které byly uvedeny v malém letáčku. Jaká to byla útěcha a posila, když
jsem viděla, jak jasné je Boží slovo, že vítězství, a ne porážka, je Jeho vůlí pro Jeho děti, a když
jsem viděla,  jak  úžasně  nás  zaopatřil!  Později,  během následujících  dnů,  přišlo  jasnější  světlo.



Udělala jsem, co jsem měla udělat – tiše, ale rozhodně jsem přijala Krista jako svého Spasitele
z moci hříchu, stejně jako jsem Ho dlouho předtím přijala jako svého Spasitele z trestu za hřích.
A na tom jsem spočinula.

Odjížděla jsem z Niagary, ale uvědomovala jsem si, že mi ještě něco chybí. Cítila jsem se podobně,
jako se musel cítit onen slepec, když řekl: „Vidím lidi jako stromy, jak chodí.“ Začala jsem vidět
světlo, ale matně.

Den po příjezdu domů jsem vzala do ruky malou brožurku Život, který vítězí, kterou jsem předtím
nečetla, a když jsem šel k posteli svého syna, řekl jsem mu, že je to osobní svědectví člověka,
kterého si Bůh použil, aby do mého života přinesl velké požehnání. Pak jsem ji četla nahlas, dokud
jsem nedošla ke slovům: „Konečně jsem si uvědomil, že Ježíš Kristus je skutečně a doslova ve
mně.“ Ohromeně jsem se zarazila. Zdálo se, že slunce náhle vystoupilo zpod mraku a zalilo celou
mou duši světlem. Jak slepá jsem byla! Konečně jsem uviděla tajemství vítězství – byl to prostě
sám Ježíš Kristus – jeho vlastní život, který žije ve věřícím. Ale myšlenka na vítězství se na chvíli
ztratila  ze  zřetele  v  nevýslovné  radosti  z  uvědomění  si  Kristovy přebývající  přítomnosti!  Jako
unavený, vyčerpaný poutník, který konečně našel domov, jsem v Něm prostě spočinula. Odpočívala
v Jeho lásce – v Něm samém. Ach, ten pokoj a radost, které zaplavily můj život! Tak přirozeně se
mě zmocnil klid a ticho ducha,  o jakých jsem si nikdy nemyslela,  že by mi mohly být vlastní.
Doslova pro mě, nebo spíše ve mně, začal nový život. Byl to prostě „život, který je Kristus“.

Prvním krokem, který jsem v tomto novém životě udělala, bylo to, že jsem se postavila na Boží
slovo,  a  ne  pouze  na  lidské  učení  nebo  dokonce  na  osobní  zkušenost.  A když  jsem studovala
zejména pravdu o Božím přebývání, vítězství nad hříchem a štědrém Božím zaopatření, slovo se mi
rozzářilo novým světlem.

Následující roky byly roky požehnaného společenství s Kristem a radosti z jeho služby. Nedávno se
mě jeden přítel zeptal, zda bych mohla jednou větou vyjádřit, jaký byl v mém životě výsledek toho,
co jsem řekla, že se mi stalo v roce 1916, a já jsem odpověděla: „Ano, vše se dá shrnout do jednoho
slova: odpočinutí.“

Někteří se ptali: „Ale copak jsi nikdy nezhřešila?“ Ano, s lítostí musím říci, že ano. Hřích je jediná
věc, která se mi hnusí – protože je to jediná věc, která nás může, pokud nečiníme pokání, oddělit
nejen od Krista,  ale i  od vědomí jeho přítomnosti.  Ale naučila jsem se, že vždy lze dosáhnout
okamžitého odpuštění a obnovy. Nemusíme prožívat časy zoufalství.

Jedním  z  požehnaných  výsledků  tohoto  života  je  nejen  vědomí  Kristovy  přítomnosti,  ale
i skutečnost jeho přítomnosti, která se projevuje v konkrétních výsledcích, když v každodenních
detailech života věci ponecháváme na něm a on se jich ujímá.

Moje vlastní myšlenka o Něm je krásně vyjádřena Spurgeonovými slovy:

Co je ruka pro loutnu,
co je dech pro flétnu,
co je matka pro dítě,
co průvodce v divočině bez cest,
Co je olej pro neklidnou vlnu,
Co je výkupné pro otroka,
Co je květ pro včelu,
To je Ježíš Kristus pro mě.

Zvláštní biblickou studii, kterou jsem tehdy provedla, přidávám níže.



BOŽÍ PŘÍTOMNOST

Tajemstvím vítězství je sám Kristus v srdci věřícího. Tato pravda o Kristově přebývání je a vždy 
byla tajemstvím.

1. Římanům 16:25 Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, 
podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno, …

2. Efezským 3:9 … objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž 
všechno stvořil.

Koloským 1:26-27 ... tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo 
zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi 
pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.

3. Efezským 5:30 a 32 Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí... Toto tajemství je 
veliké; vztahuji je však na Krista a na církev.

4. Koloským 4:3 Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli 
mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, ...

Této pravdě učil sám Kristus.

1. Jan 14:20 a 23. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás ... Ježíš mu 
odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme 
k němu a učiníme si u něho příbytek.

Jan 15:1-7 „Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která 
nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí
pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce 
sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná 
réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne 
nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; 
pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, 
požádejte, oč chcete, a stane se vám.

Jan 17:21-23 … aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, 
aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno – já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi
mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne.

2. Matouš 28:20 … a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 
všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.

3. Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu 
a budu s ním večeřet a on se mnou.

Marek 16:20 Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo 
znameními, která je doprovázela. Amen.



Pro apoštola Pavla to byla životně důležitá skutečnost.

1. Římanům 8:10 Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli 
spravedlnosti.

2. I Korintským 6:15 Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním 
je údy nevěstky? To ať se nestane!

3. I Korintským 12:27 Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.

4. II Korintským 5:17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu 
všechno nové.

5. II Korintským 13:5 Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte 
sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže byste byli neosvědčení.

6. Galatským 2:19-20 S Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který 
nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

7. Galatským 3:27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.

8. Galatským 4:19 Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.

9. Efezským 3:17 … aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni 
a založeni v lásce, …

10. Filipským 1:21 Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk.

11. I Tesalonickým 5:10 … který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu 
s ním.

12. Židům 3:6 Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až 
do konce pevnou důvěru a chloubu naděje.

Slova „v Kristu“, která se opakují v mnoha jiných pasážích, získají novou doslovnost, když je čteme
ve světle výše uvedeného.

Apoštol Jan měl podobnou představu o Kristově přebývání.

1. I Janův 2:28-29 Nyní tedy, dítky, zůstávejte v něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, 
a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že je spravedlivý, vězte, že také každý, kdo činí 
spravedlnost, je z něho zrozen.

I Janův 3:6 a 24 Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal … 
Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle 
Ducha, kterého nám dal.

2. I Janův 4:4 a 12-13 a 16 Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je 
větší než ten, který je ve světě … Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh 
v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme 
podle toho, že nám dal ze svého Ducha … A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám.



Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

3. I Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom 
pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

BOŽÍ CÍL

Protože vítězství je výsledkem Kristova života prožívaného ve věřícím, je důležité, abychom jasně 
viděli, že vítězství, a nikoli porážka, je Božím záměrem pro jeho děti. Písmo o této pravdě velmi 
rozhodně hovoří.

1. Lukáš 1:74-75 Abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili ve 
svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny.

2. Římanům 5:2 Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se 
nadějí Boží slávy.

3. Římanům 6:23 Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto 
ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, 
kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu 
s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, 
vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli 
podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. A víme, že náš starý člověk byl 
spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo 
zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 
A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. Neboť 
smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se 
považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; ani hříchu 
nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, 
a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť 
nejste pod Zákonem, ale pod milostí.
Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! Což nevíte, 
že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, 
který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? Díky Bohu, že jste sice byli 
otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. Byli jste 
osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: 
Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte 
své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od 
spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec je 
smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek
ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život 
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 7:1-25 (Římanům 7 je třeba číst ve světle Římanům 6 a 8) Což nevíte, bratři – vždyť 
mluvím k těm, kteří znají Zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je 
zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona zproštěna. Nuže 
tedy, pokud je její muž naživu, oddá-li se jinému muži, bude prohlášena za cizoložnici. Jestliže však
její muž zemře, je od toho zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. 
Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, 
který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. Neboť když jsme byli v těle, působily 
v našich údech hříšné vášně probouzené Zákonem, aby přinesly ovoce k smrti. Nyní však jsme byli 



zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě 
Ducha, a ne ve zvetšelosti litery.
Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. 
Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: „Nepožádáš.“ Hřích využil příležitosti, 
které se mu dostalo skrze to přikázání, a probudil ve mně veškerou žádostivost; bez Zákona je totiž 
hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez Zákona; když však přišlo přikázání, hřích ožil, a já jsem zemřel. 
I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil příležitosti, 
které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze ně mě zabil. A tak Zákon je svatý 
i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
Tedy to dobré mi způsobilo smrt? Naprosto ne! Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím 
dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, že Zákon je 
duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám; vždyť 
nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se 
Zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž,
že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť 
nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již 
já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon: Když chci činit dobro, je při mně 
zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve 
svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých 
údech. Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista,
našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem 
zákonu hříchu.

Římanům 8:1-39 Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí 
podle těla, ale podle Ducha. Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona 
hříchu a smrti. Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, 
když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby 
byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. Ti, kdo jsou živi
podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení 
těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, 
neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. 
Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo 
nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale 
duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, 
pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který 
ve vás přebývá.
Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je 
vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo 
jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, 
nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Sám ten Duch svědčí spolu s naším 
duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové – dědicové Boží a spoludědicové 
Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni.
Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být 
zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů – neboť tvorstvo bylo 
poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal – a má naději, že i ono samo bude
vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až 
dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami 
v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla. V té naději jsme byli 
zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale 
doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí.
A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme 
modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který 



zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení Ducha, totiž že se podle Boha přimlouvá za svaté. Víme, že těm, 
kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho 
předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho 
Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které 
povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.
Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního Syna, ale za 
nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží 
vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, 
který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí 
od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 
Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na 
porážku.‘ Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, 
že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina 
ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.

4. I Korintským 15:57 Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.

5. II Korintským 2:14 Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje 
skrze nás na každém místě vůni své známosti.

6. II Korintským 10:5 Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání 
Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista.

7. Efezským 1:3-4 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým 
duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa,
abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce.

8. Koloským 4:12 Pozdravuje vás Epafras, který je od vás, otrok Krista Ježíše; on za vás ustavičně 
zápasí na modlitbách, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží.

9. I Tesalonickým 5:23 A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo 
kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

10. II Tesalonickým 3:3 Věrný je Pán, který vás upevní a ochrání od Zlého.

11. II Timoteovi 2:19 Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: „Pán zná ty, kdo jsou jeho“, 
a „ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno“.

12. Titovi 2:12 Vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, 
spravedlivě a zbožně žili v tomto věku.

13. Židům 7:25 Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je 
stále živ, aby se za ně přimlouval.

14. I Petrův 1,15 Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

15. II Petrův 3:14 Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni 
v pokoji, bez poskvrny a bez úhony.

16. I Janův 2:1 Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme 
u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.



17. 1 Janův 3:6 a 9 Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal 
… Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, 
protože se narodil z Boha.

A mnoho dalších míst.

Že Kristus přišel jako Spasitel z moci hříchu i z trestu za hřích, vidíme v těchto místech:

Matoušovo evangeliu 1:21 „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 
hříchů.“

Janovo evangelium 8:34 a 36 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí 
hřích, je otrokem hříchu … Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.“

Titovi 2:14 … který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj 
zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích.

BOŽÍ ZAOPATŘENÍ

Bůh věděl o křehkosti člověka, o tom, že jeho srdce je „beznadějně zlé“, že i jeho spravedlnost je
„jako špinavý hadr“, takže jediná naděje člověka na vítězství nad hříchem musí přijít z Boží strany.
Proto učinil královské zaopatření tak hojné, tak dostatečné, tak přebohaté, že když je studujeme,
máme  pocit,  že  jsme  se  dotkli  dolu  bohatství,  který  je  příliš  hluboký,  než  abychom  mohli
prozkoumat. Jen několik náznaků jeho bohatství.

Největším Božím zaopatřením je dar jeho vlastního bytí  v osobě Ducha svatého. Následují  jen
některé z mnoha věcí, které pro nás Duch svatý dělá, jak je zaznamenáno ve Slově:

1. Plodí nás do Boží rodiny
Jan 3:6 Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.

2. On nás zapečeťuje, označuje jako Boží
Efezským 1:13 V něm, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a uvěřili mu, i vy 
jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, …

3. Přebývá v nás
I Korintským 3:16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

4. Sjednocuje nás s Kristem
I Korintským 12:13 a 27 Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať 
Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít … Vy jste
tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.

5. Proměňuje nás do podoby Kristovy
II Korintským 3:18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni 
k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

6. Pomáhá nám v modlitbě
Římanům 8:26 A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za 
co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.



7. Utěšuje
Jan 14:16 A já požádám Otce a on vám dá jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky.

8. Vede
Římanům 8:14 Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.

9. Posiluje mocí
Efezským 3:16 … aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním 
člověku, …

10. On je zdrojem síly a plodnosti
Jan 7:38 a 39 Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ To řekl 
o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože 
Ježíš ještě nebyl oslaven.

Některé z vítězných výsledků v našem životě, jak v nás Kristus působí, jsou uvedeny v:

1. Římanům 8:32 a 37 On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu
s ním nedaroval všechno? … Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás 
zamiloval.

3. II Korintským 9:8 a 11 A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky 
ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, … Vším způsobem budete 
obohacováni k veškeré štědrosti, která skrze nás působí vděčnost Bohu.

4. II Korintským 2:14 Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje 
skrze nás na každém místě vůni své známosti.

5. Efezským 1:19 … jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu 
s působením převahy jeho síly.

6. Efezským 3:16 a 20 … aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na 
vnitřním člověku, … Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více 
nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, …

7. Filipským 4:7 a 13 a 19 A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše 
srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši … Všecko mohu v Tom, který mne posiluje … Můj Bůh 
naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

8. Koloským 1:11 … abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti 
a trpělivosti, s radostí …

9. I Petr 1:5 … kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla 
zjevena v posledním čase.

10. II Timoteovi 3:17 … aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému
dobrému skutku.

11. Judův 24 Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím 
před svou slávu, …

Tomu, kdo hledá další pomoc z Písma, bych doporučila plán, který byl pro mě samotnou velkým 



požehnáním.

Přečtěte si Žalmy a zapište si všechny výroky o tom, čím byl Hospodin pro pisatele žalmů. Seznam 
vás překvapí. Pak si je na kolenou jeden po druhém projděte a modlete se, aby pro vás Kristus byl 
tím, čím byl pro Davida a ostatní.

Vezměte si Crudenovu nebo ještě lépe Youngovu konkordanci, vyhledejte si texty pod hesly jako 
Láska, Plnost, Moc, Bohatství, Milost atd. a rozčleňte je do vhodných spojení. Jako příklad si 
vezměme poslední slovo, Milost; čím více jej člověk studuje, tím více se stává úžasným. Zde jsou 
některá z těchto spojení:

1. Milost za milostí
Jan 1:16 Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí.

2. Dostatečná milost
II Korintským 12:9 … ale on mi řekl: „Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.“ 
Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

3. Více milosti
Jakubův 4:6 Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: „Bůh se staví proti pyšným, 
ale pokorným dává milost.“

4. Všechna milost
II Korintským 9:8 A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem
úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, …

5. Hojná milost
Římanům 5:17 Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, 
kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, 
Ježíše Krista.

6. Přesahující hojnost milosti
I Timoteovi 1:14 A tím hojněji se projevila milost našeho Pána s vírou a láskou, která je v Kristu 
Ježíši.

7. Převeliké bohatství jeho milosti
Efezským 2:7 … aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám 
v Kristu Ježíši.

Pamatujme však, že pouhé poznání bohatství nám nikdy nepřinese skutečný prospěch. Musíme je
učinit  svým vlastním.  Veškerá plnost  přebývá v Kristu.  Teprve když „pojmeme“ (což znamená
uchopíme nebo přijmeme) Krista skrze Ducha svatého, je možné, aby se toto duchovní bohatství
stalo naším. Heslem tohoto slavného života v Kristu je „Let go and let God.“ („Jít a nechat všechno
na Bohu.“)


