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Kapitola 1
MOC Z VÝSOSTI

Dovolte mi prosím napravit neporozumění některých členů rady v Oberlinu stručným poznámkám,
které jsem jim učinil nejprve v sobotu ráno a poté v den Páně. Ve svých prvních poznámkách k nim
jsem upozornil na misii církve, aby získávala učedníky ze všech národů, jak zaznamenali Matouš
a Lukáš, a uvedl jsem, že toto pověření bylo dáno Kristem celé církvi a že každý člen církve je
povinen učinit obrácení světa svým životním cílem. Poté jsem vznesl dva dotazy:

1. Co potřebujeme k zajištění úspěchu v této velké práci? 2. Jak to můžeme získat?

Odpověď.

1.  Potřebujeme být  obdarováni  mocí  z  výsosti.  Kristus předtím učedníkům sdělil,  že  bez Něho
nebudou moci dělat nic. Když jim dal pověření k obrácení světa, dodal: „Zůstaňte v Jeruzalémě,
dokud nebudete  oděni  mocí  z  výsosti.  Budete  pokřtěni  Duchem svatým za  nemnoho dní.  Hle,
posílám na vás zaslíbení svého Otce.“ Tento křest Duchem svatým, zaslíbení Otcovo, odění mocí
z výsosti, o tom nám Kristus výslovně řekl, že je nezbytnou podmínkou pro vykonání práce, kterou
nám zadal.

2. Jak to získáme? Kristus to výslovně slíbil celé církvi a všem jednotlivcům, jejichž povinností je
pracovat na obrácení světa. Napomenul první učedníky, aby nevykonávali práci, dokud neobdrží
toto odění mocí z výsosti. Sliby i napomenutí se vztahují stejně tak na všechny křesťany všech dob
a národů. Nikdo, v žádné době, nemá právo očekávat úspěch, dokud si nejprve nezajistí odění mocí
z výsosti. Příklad prvních učedníků nás učí, jak si zajistit toto odění. Nejprve se zasvětili jeho práci
a pokračovali v modlitbách a prosbách, dokud na ně v den letnic nepadl Duch svatý, a oni dostali
slíbené odění moci z výsosti. To je tedy způsob, jak toho dosáhnout.

Rada si přála, abych k tomuto tématu řekl více; proto jsem v den Páně vzal za svůj text Kristův
výrok, že Otec je ochotnější dát Ducha svatého těm, kteří ho žádají, než my dáváme našim dětem
dobré dary.

1. Řekl jsem: Tento text nám sděluje, že je nekonečně snadné získat Ducha svatého, to odění mocí
od Otce.
2. Je to neustále předmětem modlitby. Všichni se za to modlí, ve všech dobách, a přesto se všemi
těmito  přímluvami  jak málo je  jich skutečně  oděno tímto duchem moci  z  výsosti!  Nedostávají
odpověď a stále si stěžují na nedostatek moci.

Kristus  říká:  „Každý,  kdo  žádá,  přijímá,“  ale  určitě  existuje  velká  propast  mezi  žádáním
a přijímáním, a to je pro mnohé velkým kamenem úrazu. Jak tento rozpor vysvětlit? Poté jsem
pokračoval, abych ukázal, proč toto odění není přijímáno. Řekl jsem:

(1) Nejsme zcela ochotni mít to, co chceme a žádáme.
(2) Bůh nám výslovně řekl, že pokud si v našich srdcích ponecháme nepravost, nebude nás slyšet.
Prosebník je však často k sobě shovívavý. To je nepravost a Bůh ho neslyší.
(3) Není milosrdný.
(4) Je kritický.



(5) Spoléhá na sebe.
(6) Odolává usvědčení z hříchu.
(7) Odmítá se vyznat všem zúčastněným stranám.
(8) Odmítá odškodnit poškozené strany.
(9) Je předpojatý a neupřímný.
(10) Je rozčilený.
(11) Má pomstychtivého ducha.
(12) Má světské ambice.
(13) Ustrnul v určitém bodě, stal se nepoctivým a opomíjel a odmítal další světlo.
(14) Bere ohledy jen na svoji denominaci (forma sobectví).
(15) Bere ohledy jen na vlastní sbor.
(16) Odolává vyučování Ducha svatého.
(17) Zarmucuje Ducha svatého neshodami.
(18) Uhašuje Ducha vytrvalým ospravedlňováním špatností.
(19) Zarmucuje Ho nedostatkem bdělosti.
(20) Odporuje Mu tím, že se oddává zlým pokušení.
(21) Také nečestnostmi v podnikání.
(22) Také netečností a netrpělivostí v očekávání na Pána.
(23) Mnoha formami sobectví.
(24) Nedbalostí v podnikání, ve studiu, v modlitbě.
(25) Zabývá se příliš mnoha aktivitami, příliš mnoho studuje a příliš málo se modlí.
(26) Chybí mu úplné zasvěcení.
(27) Poslední a nejdůležitější je nevěra. Modlí se za toto odění, aniž by je očekával.
„Ten, kdo nevěří Bohu, ho učinil lhářem.“ To je tedy největší hřích ze všech. Jaká je to urážka, jaké
rouhání, obviňovat Boha ze lhaní!

Musel jsem dojít k závěru, že tyto a další formy oddávání se hříchu vysvětlují, proč je tak málo
těch, kteří přijali, zatímco tolik je těch, kteří žádali. Řekl jsem, že nemám čas představit druhou
stranu. Někteří z bratří se poté zeptali: „Co je druhá strana?“ Druhá strana představuje jistotu, že
získáme zaslíbené odění mocí z výsosti a budeme úspěšní v získávání duší, když budeme žádat
a naplníme jasně dané podmínky vítězné modlitby. Všimněte si, že co jsem řekl na Den Páně, se
týkalo stejného tématu, spolu s tím, o čem jsem mluvil předtím. Nepochopení spočívalo v tomto:
Pokud se nejprve zbavíme všech těchto forem hříchu, které brání, abychom obdrželi toto odění,
neznamená to, že jsme požehnání už obdrželi? Co víc potřebujeme?

Odpověď. Existuje velký rozdíl mezi pokojem a mocí Ducha svatého v duši. Učedníci byli křesťané
před dnem Letnic, a jako takoví měli míru Svatého Ducha. Museli mít pokoj z odpuštění hříchů
a ospravedlnění, ale přesto neměli odění mocí potřebné k vykonání práce, která jim byla zadána.
Měli pokoj, který jim dal Kristus, ale ne moc, kterou zaslíbil. To může platit pro všechny křesťany,
a tady je, myslím, velká chyba církve a služby. Spokojí se s obrácením a nehledají, dokud nezískají
toto odění mocí z výsosti. Proto tolik vyznávajících nemá moc, ať už jednají s Bohem, nebo s lidmi.
Nevítězí  ani  v  jednom.  Lpí  na  naději  v  Krista  a  dokonce  vstoupí  do  služby,  ale  přehlížejí
napomenutí, aby počkali, až budou oděni mocí z výsosti. Ale ať kdokoli přinese všechny desátky
a oběti do Boží pokladnice, ať položí vše na oltář, a pak to zkusí s Bohem. Zjistí, že Bůh otevře
nebeské průduchy a vylije požehnání, až nebude dost místa na to, aby se všechno vešlo.

Kapitola 2
CO JE TO?

Apoštolové a bratři v den Letnic to přijali. Co přijali? Jakou moc zakusili po této události? Dostali
mocný křest  Duchem svatým, ohromné navýšení božského osvícení.  S tímto křtem přišla velká



rozmanitost darů, které byly použity pro dokončení jejich práce. Zjevně to obsahovalo následující:
Moc svatého života. Moc sebeobětujícího života. (Jejich projev musel mít velký vliv na ty, kterým
zvěstovali  evangelium.)  Moc  života  nesoucího  kříž.  Moc  velké  pokory,  kterou  jim tento  křest
umožnil  všude  ukazovat.  Moc  milujícího  nadšení  při  hlásání  evangelia.  Moc  vyučování.  Moc
milující a živé víry. Dar jazyků. Zvýšení moci dělat zázraky. Dar inspirace, nebo zjevení mnoha
pravd, které dříve neznali. Moc morální odvahy hlásat evangelium a zvěstovat Krista, ať to stojí
cokoli.

Všechny tyto dary byly zásadní pro jejich úspěch za daných okolností,  ale  ani  samostatně,  ani
společně netvořily tu moc z výsosti, kterou Kristus zaslíbil a kterou oni zjevně přijali. Co zjevně
obdrželi jako ten hlavní, vrcholný a ve všech ohledech důležitý prostředek úspěchu byla moc vítězit
u Boha i u člověka, moc vyvolat vědomí potřeby spasení v myslích lidí. To bezpochyby chápali
jako naplnění Kristova slibu. Řekl církvi, aby obrátila svět k Němu. Všechno, co jsem vyjmenoval
předtím, byly jen prostředky, které nikdy nemohly zajistit konečný úspěch, pokud nebyly oživeny
a zefektivněny Boží mocí. Apoštolové tomu nepochybně porozuměli; položili sebe a všechno, co
měli, na oltář, a oblehli trůn milosti v duchu plného zasvěcení svému úkolu.

Jistěže obdrželi výše uvedené dary, ale stěžejní a hlavní byla moc působit na lidi k jejich spáse. To
se projevilo přímo na místě. Začali oslovovat zástupy a je úžasné říct, že tři tisíce lidí se v tu hodinu
obrátilo. Ale všimněte si, že u nich při této příležitosti nebyl žádný nový projev moci, kromě daru
jazyků.

Nevykonali  tehdy  žádný  zázrak  a  používali  tyto  jazyky  jednoduše  jako  prostředek  ke  svému
vlastnímu vzdělávání. Je třeba poznamenat, že neměli čas ukázat žádné jiné dary Ducha, které byly
výše vyjmenovány. Neměli v tom okamžiku možnost ukázat svatý život nebo cokoliv z mocných
milostí a darů Ducha. To, co řekli při této příležitosti, jak je to zaznamenáno v evangeliu, nemohlo
na lidi zapůsobit tak, jak zapůsobilo, kdyby to neřekli s novou mocí, která v lidech vyvolala vědomí
potřeby spásy.  Tato moc nebyla mocí inspirace, protože jenom vyhlásili určitá fakta z vlastních
zkušeností. Nebyla to moc lidského učení a kultury, protože z toho měli jen málo. Nebyla to moc
lidské výmluvnosti, protože té také projevili jen málo. Byl to Bůh, který mluvil v nich a skrze ně.
Byla to moc z výsosti – Bůh na lidi, ke kterým mluvili, zapůsobil tak, že to vedlo k jejich spáse.
Tato moc v lidech vyvolala takový dojem, že hledali záchranu. Toto bylo bezpochyby to největší
a hlavní Kristovo zaslíbení,  které apoštolové a první křesťané přijali.  Ve větší  či  menší míře to
v církvi přetrvávalo až dodnes. Je to něco záhadného, co se často projevuje nanejvýš překvapivě.
Někdy jediná věta, slovo, gesto nebo dokonce pohled tuto moc předá přemáhajícím způsobem.

Ke cti samotného Boha k tomu řeknu něco ze své vlastní zkušenosti. Byl jsem mocně obrácen ráno
10. října. Večer téhož dne a ráno následujícího dne jsem obdržel ohromující křty Duchem svatým,
který procházel,  jak se mi zdálo,  skrze mé tělo i  duši. Okamžitě jsem zjistil,  že jsem byl oděn
takovou mocí z výsosti, že stačilo prohodit pár slov k lidem, kteří tam byli, a ti se okamžitě obrátili.
Zdálo se mi, že moje slova se zabodávají jako ostré šípy do jejich duší. Řezala jako meč. Lámala
srdce jako kladivo.

Mohou o tom svědčit zástupy. Často slovo, které jsem pronesl, aniž bych si je pamatoval, vyvolalo
v člověku usvědčení a mělo za následek téměř okamžité obrácení. Někdy jsem zjistil, že jsem tuto
moc do velké míry ztratil. Navštěvoval jsem lidi a zjistil jsem, že jsem v nikom nevyvolal ten dojem
vedoucí ke spáse. Povzbuzoval jsem a modlil se, ale se stejným výsledkem. Pak jsem oddělil jeden
den na osobní půst a modlitbu, v obavě, že tato moc ode mě odešla, a úzkostlivě jsem zjišťoval
důvod této zjevné prázdnoty. Poté, co jsem se ponížil a volal o pomoc, moc se ke mně vrátila se vší
svěžestí. Taková je zkušenost mého života.

Mohl bych naplnit celou knihu historií mých vlastních zkušeností a pozorování ohledně této moci



z výsosti. Je to vědomá a pozorovatelná záležitost, ale velké tajemství. Řekl jsem, že někdy i pohled
má v sobě moc Boží. Často jsem toho byl svědkem. Ukážu to na následující události. Jednou jsem
kázal, poprvé, ve vesnici s továrnou. Následující ráno jsem šel do továrny, abych se podíval na
provoz. Když jsem přišel do tkalcovského oddělení, uviděl jsem velkou společnost mladých žen,
z nichž některé, jak jsem si všiml, se podívaly na mě a pak na sebe navzájem způsobem, který
naznačoval, že mě zlehčují a že mě znají. Já jsem však neznal žádnou z nich. Když jsem se blížil
k těm, které mě poznaly, zdálo se, že projevy jejich lehkovážnosti přibývají. Jejich lehkomyslnost
na mě udělala zvláštní dojem; cítil jsem to přímo v srdci. Krátce jsem se zastavil a podíval se na ně,
nevím jak, protože celá moje mysl byla pohlcena pocitem jejich viny a nebezpečí. Když jsem se na
ně upřel pohled,  pozoroval jsem, že jedna z nich začala být velmi rozrušená.  Přetrhla se jí nit.
Pokusila se to opravit, ale ruce se jí tak chvěly, že to nedokázala. Okamžitě jsem si všiml, že se ten
pocit šíří, až zasáhl celou tu lehkovážnou skupinu. Neustále jsem se na ně díval, až se jedna po
druhé vzdávaly a přestaly věnovat pozornost svým tkalcovským stavům. Padly na kolena a ten vliv
se rozšířil po celé místnosti. Neřekl jsem ani slovo, hluk tkalcovských stavů by stejně nedovolil, aby
mě slyšely. Během několika minut skončila veškerá práce a pláč a nářek naplnily místnost.

V tu chvíli přišel majitel továrny, který byl sám neobráceným mužem, a doprovázel ho, myslím,
ředitel, který byl vyznávajícím křesťanem. Když majitel viděl stav věcí, řekl ředitelovi: „Zastavte
továrnu.“ To, co viděl, mu proniklo do srdce.

„Je  důležitější,“  poznamenal  spěšně,  „aby tyto  duše  mohly být  spaseny,  než  aby tahle  továrna
běžela.“ Jakmile hluk strojů ustal, majitel se zeptal:„ Co budeme dělat? Musíme mít místo, kde se
můžeme setkat, kde můžeme obdržet pokyny.“ Ředitel odpověděl: „Vhodná je dílna se spřádacími
stroji.“  Stroje  byly  přemístěny  a  všichni  zaměstnanci  byli  uvědoměni  a  shromáždili  se  v  té
místnosti. Měli jsme mocné shromáždění. Modlil jsem se s nimi a dal jsem jim takové pokyny, jaké
v té době mohli unést. Slovo mělo moc. Mnozí v ten den vyjádřili naději; a během několika dní, jak
jsem byl informován, téměř každý zaměstnanec v této velké továrně, včetně majitele, dosáhli naděje
v Kristu.

Tato  moc je  velký  zázrak.  Mnohokrát  jsem viděl  lidi,  kteří  nedokázali  odolat  slovu.  Ty nejvíc
jednoduché a obyčejné výroky srazily muže z jejich sedadel jako meč, vzaly jim jejich tělesnou sílu
a stali se téměř stejně bezmocnými jako mrtvoly. Mám zkušenost, že se několikrát opravdu stalo, že
jsem nemusel zvýšit hlas a v modlitbě nebo napomínání jsem mluvil tím nejmírnějším způsobem,
a přítomní byli zcela překonaní. Nebylo to proto, že bych lidem kázal hrůzu, ale překonaly je ty
nejsladší tóny evangelia.

Zdá se, že tato moc někdy proniká atmosférou kolem toho, kdo je tou mocí hodně nabitý. Často je
velké množství osob v obci oděno touto mocí a zdá se, že celá atmosféra toho místa je naplněna
Božím životem. Když tam přijdou cizí lidé a procházejí tudy, jsou okamžitě zasaženi usvědčením
z hříchu a v mnoha případech se obrátí ke Kristu. Když se křesťané pokoří a zasvětí všechno znovu
Kristovi a požádají o tuto moc, často dostanou takový křest, že se stanou nástrojem pro obrácení
více duší za jeden den, než za celý jejich život předtím. Když křesťané zůstávají dostatečně pokorní,
aby si zachovali tuto moc, práce na obráceních pokračuje, dokud se celé obce nebo regiony země
neobrátí  ke  Kristu.  Totéž  platí  o  služebnících.  Ale  tento  článek  je  už  dost  dlouhý.  Pokud  mi
dovolíte, mám k tomuto tématu ještě více co říci.

Kapitola 3
ODĚNÍ DUCHEM

Po  zveřejnění  mého  článku  „Moc  z  výsosti“  v  týdeníku  The  Independent  jsem  byl  omezený
zdlouhavou  nemocí.  Mezitím  jsem  obdržel  řadu  dotazů  na  toto  téma.  Většinou  se  týkaly  tří



konkrétních otázek:

1. Prosba o další příklady projevů této moci.
2. Otázka: „Kdo má právo očekávat toto odění?“
3. Jak nebo za jakých podmínek lze získat?

Nemohu  odpovědět  na  tyto  dotazy  psaním dopisů  jednotlivcům.  S  vaším  dovolením navrhuji,
pokud se moje zdraví bude nadále zlepšovat, odpovídat na ně v několika krátkých článcích ve vaší
rubrice. V tomto čísle uvedu další příklady této moci z výsosti, jichž jsem byl sám svědkem.
 
Brzy poté, co jsem dostal licenci kázat, odešel jsem do oblasti, kde jsem byl úplným cizincem. Šel
jsem tam na žádost ženské misionářské společnosti se sídlem v Oneida County ve státě New York.
Začátkem května jsem navštívil město Antverpy v severní části Jefferson County. Zastavil jsem se
v městském hotelu, a tam jsem se dozvěděl, že se v tom městě v té době nekonají žádná náboženská
setkání. Měli cihlový sborový dům, ale byl zamčený.

Osobním úsilím jsem shromáždil několik lidí v salonku jedné křesťanské dámy a kázal jsem jim
večer po mém příjezdu. Když jsem procházel obcí, byl jsem šokován strašnou vulgárností, kterou
jsem slyšel mezi muži, kamkoli jsem šel. Dostal jsem povolení kázat ve školní budově následující
neděli. Ale než nastala neděle, byl jsem hodně znechucen a téměř vyděšený stavem společnosti,
kterého jsem byl svědkem. V sobotu Pán mocně vložil do mého srdce slova, kterými Pán Ježíš
oslovil  Pavla (Skutky 18: 9, 10): „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti
neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu.“ To úplně utišilo mé obavy, ale mé srdce bylo
naplněné bolestí pro lidi. V neděli ráno jsem vstal brzy a odešel do háje nedaleko obce, abych vylil
své srdce před Bohem za požehnání pro práci toho dne. Nemohl jsem vyjádřit agónii své duše slovy,
ale zápasil jsem s mnohým sténáním a mnoha slzami, hodinu nebo dvě, bez úlevy. Vrátil jsem se do
svého pokoje v hotelu, ale téměř okamžitě jsem šel zpět do háje. To jsem udělal třikrát. Nakonec
jsem dostal úplnou úlevu, právě když byl čas jít na shromáždění. Šel jsem do školy a zjistil, že
budova je zaplněná na svoji maximální kapacitu. Vytáhl jsem svou malou kapesní Bibli a přečetl
svůj  text:  „Bůh tak miloval svět,  že dal svého jednorozeného Syna, aby kdokoli  uvěří  v Něho,
nezahynul, ale měl věčný život.“ Ukázal jsem Boží lásku v kontrastu s tím, jak se k němu chovali ti,
pro které Bůh obětoval svého Syna.

Připomněl jsem jim jejich rouhání,  a  když jsem mezi svými posluchači  poznal  několik,  jejichž
kleteb jsem si obzvláště všiml, z celého srdce a v slzách jsem ukázal na ně a řekl: „Slyšel jsem, jak
tito muži volají k Bohu, a zatracují jeden druhého.“ Slovo mělo mocný účinek. Nikdo se nezdál
uražený,  ale  téměř všichni  plakali.  Na konci  bohoslužby přátelský majitel,  pan Copeland,  vstal
a řekl, že odpoledne otevře sborový dům.

Učinil tak. Sborový dům byl plný a slovo mělo stejně jako ráno silný účinek. V obci začalo silné
probuzení, které se brzy rozšířilo všemi směry. Myslím, že to bylo druhou neděli poté, když jsem
odpoledne sestoupil z kazatelny a přišel ke mně starý muž a řekl: „Můžeš přijít kázat u nás, v naší
čtvrti?  Nikdy  jsme  tam  neměli  žádné  náboženské  shromáždění.“  Zeptal  jsem  se  na  směr
a vzdálenost a slíbil tam kázat příští  odpoledne,  v pondělí,  v pět hodin, v jejich školní budově.
V Antverpách jsem v den Páně kázal třikrát a zúčastnil se dvou modlitebních setkání.

V pondělí jsem šel pěšky splnit svůj slib. Počasí bylo ten den velmi teplé a než jsem došel do cíle,
cítil jsem se natolik slabě, že jsem skoro nemohl jít, a v mysli jsem byl velmi sklíčený. Posadil jsem
se ve stínu u cesty příliš slabý na to, abych se tam dostal, a kdyby se mi to podařilo, příliš sklíčený
na to, abych mohl kázat lidem. Když jsem přišel, našel jsem budovu plnou a okamžitě jsem začal
bohoslužbu čtením církevní  písně.  Pokusili  se zpívat,  ale  v tak strašlivém nesouladu,  že mě to
přivádělo k zoufalství. Naklonil jsem se dopředu, položil lokty na kolena a ruce na uši a třásl jsem



svou hlavou, abych neslyšel tu disharmonii, kterou jsem nedokázal vydržet. Jakmile přestali zpívat,
vrhl jsem se na kolena, téměř ve stavu zoufalství. Pán otevřel nebeské průduchy a dal mi velké
posílení a moc v modlitbě. Až do toho okamžiku jsem netušil, jaký text bych měl při této příležitosti
použít. Když jsem vstal z kolen, dal mi Pán toto: „Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin
chystá tomuto městu zkázu.“ Řekl jsem lidem, nakolik jsem si mohl vzpomenout, kde by text našli,
a pokračoval jsem, abych jim řekl o zničení Sodomy. Dal jsem jim nástin historie Abrahama a Lota
a jejich vzájemných vztahů; Abraham se modlil za Sodomu a Lot byl jediný zbožný muž, nalezený
ve městě.

Když jsem to říkal, byl jsem ohromen, že lidé vypadali, že jsou na mě nesmírně rozzlobení. Mnoho
tváří vyhlíželo velmi výhružně a někteří z mužů v mé blízkosti vypadali, jako by se chystali mě
udeřit. To jsem nemohl pochopit, protože jsem jim jen dával, s velkou volností ducha, zajímavé
náčrtky biblické historie. Jakmile jsem dokončil historickou skicu, obrátil jsem se k nim a řekl, že
chápu, že tam nikdy neměli žádné náboženské setkání; vyšel jsem z této skutečnosti a vrhl se na ně
mečem Ducha se vší silou.

Od této chvíle  velmi  rychle zvážněli.  Zdálo se,  že se  během pár  okamžiků shromáždění  ocitlo
v úplném šoku. Nemohu popsat pocit, který jsem cítil, ani jak vypadal sbor, ale zdálo se, že slovo
skutečně zasahuje jako meč. Moc z výsosti na ně sestoupila takovým proudem, že padali ze svých
sedadel na všech stranách. Za necelou minutu byl celý sbor buď na kolenou, nebo na tvářích, nebo
v nějaké jiné pozici zlomení před Bohem. Všichni plakali nebo sténali  po milosti pro své duše.
Nevěnovali už žádnou pozornost ani mně, ani mému kázání. Snažil jsem se získat jejich pozornost;
ale nešlo to. Pozoroval jsem starého muže, který mě tam pozval, jak stále sedí na svém sedadle
blízko středu domu. Díval se kolem sebe s nevýslovným úžasem. Ukázal jsem na něho a zakřičel co
nejsilnějším hlasem: „Nemůžeš se modlit?“ Klekl si a zakřičel krátkou modlitbu, tak hlasitě, jak jen
dokázal, ale nevěnovali mu pozornost. Chvíli jsem se rozhlížel a pak jsem klekl a položil ruku na
rameno mladého muže, který klečel u mých nohou a pomodlil jsem se za milost pro jeho duši.
Získal jsem jeho pozornost a kázal jsem mu Ježíše do ucha. Za pár okamžiků se uchopil vírou Ježíše
a pak se začal modlit za ty kolem něj. Obrátil jsem se k dalšímu stejným způsobem a se stejným
výsledkem; a  pak k dalšímu a dalšímu,  až se  jich nevím kolik chopilo Krista  a  zapojili  se  do
modliteb za ostatní. Poté, co jsem takto pokračoval až téměř západu do slunce, jsem musel ponechat
vedení shromáždění starému pánovi, který mě pozval, a odejít na jiné shromáždění, kde jsem měl
být ten večer.

Odpoledne následujícího dne pro mě poslali, abych se vrátil, protože nebyli schopni shromáždění
ukončit.  Museli  opustit  školní  budovu,  aby  v  ní  mohla  pokračovat  škola,  ale  přesunuli  se  do
blízkého  soukromého  domu,  kde  jsem  ještě  našel  několik  lidí v  úzkosti,  kteří  byli  obtíženi
usvědčením příliš, než aby odešli do svých domovů. Ti byli brzy utišeni Božím slovem a věřím, že
všichni dostali naději, než se vrátili domů. Všimněte si, že jsem tam byl úplný cizinec, nikdy jsem
o nich  ani  neslyšel,  dokud  jsem tam nebyl  pozvaný.  Až  tady,  při  mé  druhé  návštěvě  jsem se
dozvěděl, že místo se nazývá Sodoma kvůli jeho zkaženosti; a starému muži, který mě pozval, říkali
Lot, protože tam byl jediným vyznávajícím křesťanem. Tímto způsobem tam vypuklo probuzení.

Nebyl jsem v těch místech pro mnoho let, ale myslím, že v roce 1856 při práci v Syrakusách v New
Yorku jsem byl představen Kristovu služebníkovi z okresu St. Lawrence jménem Cross. Řekl mi:
„Pane Finney, vy mě neznáte, ale pamatujete si na kázání v místě zvaném Sodoma?“ Řekl jsem:
„Na to nikdy nezapomenu.“ On odpověděl: „Tehdy jsem byl mladý muž a na tom shromáždění jsem
se  obrátil.“  Pořád  žije,  je  pastorem  jedné  z  církví  v  tomto  kraji  a  je  otcem  ředitele  našeho
přípravného  oddělení.  Ti,  kteří  žili  v  tomto  regionu,  mohou  dosvědčit  trvalé  výsledky  tohoto
požehnaného probuzení. Slova můžou dát jen slabý popis toho úžasného projevu moci z výsosti,
která doprovázela kázání Slova.



Kapitola 4
ODĚNÍ MOCÍ Z VÝSOSTI

V tomto článku navrhuji zvážit podmínky, za kterých můžeme toto odění moci získat. Půjčme si
trochu světla z Písma. Nebudu zatěžovat citáty z Bible, ale jednoduše uvedu několik faktů, které
ochotně uznají všichni čtenáři Písma. Pokud si čtenáři tohoto článku přečtou v poslední kapitole
Matouše a Lukáše pověření, které dal Kristus svým učedníkům, a v souvislosti s tím si přečtou
první a druhou kapitolu Skutků apoštolských, budou připraveni, aby pochopili to, co v tomto článku
chci říci.

1. Učedníci již byli obráceni ke Kristu a jejich víra byla potvrzena Jeho vzkříšením. Ale dovolte mi
zde říci, že obrácení ke Kristu se nesmí zaměňovat se zasvěcením k velké práci na obrácení světa.
Při obrácení má duše co do činění přímo a osobně s Kristem. Vzdává se svých předsudků, svého
odporu, své spravedlnosti, své nevěry, svého sobectví; přijímá Ho, důvěřuje Mu a svrchovaně Ho
miluje. To vše učedníci více či méně zřetelně udělali. Dosud však neobdrželi žádné určité pověření
a žádné zvláštní vybavení pro splnění pověření

2. Ale když Kristus rozptýlil jejich velký zmatek, který vyplynul z jeho ukřižování, a upevnil jejich
víru opakovanými rozhovory s nimi, dal jim velké pověření získat všechny národy pro Něho. Ale
napomínal je, aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nebudou oděni mocí z výsosti, o které řekl, že ji
dostanou za nemnoho dní. Nyní sledujte, co udělali. Muži a ženy se shromáždili k modlitbě. Přijali
pověření a nepochybně dosáhli pochopení povahy tohoto pověření a nutnosti duchovního oděni,
které Kristus zaslíbil.

Jak pokračovali den za dnem v modlitbě a ve společenství, nepochybně si uvědomovali stále více
a více obtíží, se kterými by se střetli, a cítili stále více svou nedostatečnost k tomuto úkolu. Když
zvážili okolnosti a důsledky, dospěli k tomu, že se všichni musí zasvětit se vším, co mají, obrácení
světa jako svému životnímu úkolu. Museli se naprosto vzdát myšlenky žít jakýmkoliv způsobem
pro sebe a věnovali sebe a všechny své schopnosti úkolu jim danému. Toto zasvěcení se dílu, toto
sebeobětování,  umírání  všemu,  co  jim  mohl  nabídnout  svět,  muselo,  v  přirozeném  pořadí,
předcházet jejich inteligentnímu hledání slibovaného odění moci z výsosti.

Poté jednomyslně pokračovali v modlitbě za slíbený křest Duchem, který zahrnoval vše, co bylo pro
jejich úspěch zásadní. Všimněte si, měli před sebou práci. Dostali příslib moci a měli ji získat. Byli
napomenuti,  aby počkali  na  naplnění  slibu.  Jak  čekali?  Ne  lhostejně  a  nečinně;  nezabývali  se
přípravným studiem a nechovali se stejně jako předtím; nešli se zabývat svými záležitostmi a občas
se přitom pomodlit, aby se slib naplnil, ale pokračovali dál v modlitbách a vytrvali, dokud nepřišla
odpověď. Chápali, že to má být křest Duchem svatým. Pochopili, že to mají přijmout od Krista.
Modlili se ve víře. Vydrželi s neochvějným očekáváním až do chvíle, kdy odění mocí přišlo. Nechte
se nyní těmito fakty poučit o podmínkách přijetí této moci.

My  jako  křesťané  máme  stejné  pověření.  Stejně  jako  oni  potřebujeme  odění  mocí  z  výsosti.
Samozřejmě,  stejný  příkaz  čekat  na  Boha,  dokud to  nedostaneme,  je  dán  i  nám.  Máme stejné
zaslíbení,  jaké  měli  oni.  Nyní  tedy pojďme pevně  stejným duchovním směrem jako  oni.  Byli
křesťany a měli určitou míru Ducha, který je vedl v modlitbě a v zasvěcení. My jsme na tom stejně.
Každý křesťan má nějakou míru Ducha Kristova, dost Ducha svatého, aby nás vedl ke skutečnému
zasvěcení a inspiroval nás vírou, která je zásadní pro naše vítězství v modlitbě. Nezarmucujme Ho
tedy a neodporujme Mu, ale přijměme pověření a plně se zasvěťme se vším, co máme, k záchraně
duší jako k našemu velkému a jedinému životnímu dílu.

Přistupme k oltáři se vším, co máme a co jsme, a položme se tam a setrvávejme v modlitbě, dokud
nedostaneme odění.  Všimněte si  teď, že obrácení  ke Kristu se nesmí zaměnit  s  přijetím tohoto



pověření k obrácení světa. To první je osobní transakce mezi duší a Kristem, týkající se její vlastní
spásy.  Při tom druhém duše přijímá službu, ve které ji Kristus chce použít.  Kristus nepožaduje,
abychom vyráběli cihly bez slámy. Komu dává pověření, tomu také dává napomenutí a zaslíbení.
Pokud pověření přijmeme do srdce, pokud uvěříme zaslíbení a dbáme na napomenutí čekat na Pána,
dokud nebude mít novou sílu, dostaneme odění.

Stejně důležité je, aby všichni křesťané pochopili, že pověření k obrácení světa jim Kristus dává
každému jednotlivě. Každý má velkou zodpovědnost za to, aby získal co nejvíce duší pro Krista. To
je  velká  výsada  a  velká  povinnost  všech  Kristových  učedníků.  Existuje  velmi  mnoho  různých
služeb v tomto díle. Ale v každé službě můžeme a měli bychom mít tuto moc, ať už kážeme nebo se
modlíme,  nebo  píšeme  nebo  tiskneme,  obchodujeme  nebo  cestujeme,  staráme  se  o  děti  nebo
vedeme vládu státu, nebo cokoliv děláme, měl by být celý náš život a vliv proniknut touto mocí.

Kristus říká: „Kdo věří ve mne, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ To znamená, že z něho bude
vycházet křesťanský vliv, který má v sobě prvek síly, aby pravda Kristova působila na srdce lidí.
Velkou potřebou církve v současnosti je na prvním místě uvědomit si a být přesvědčený, že toto
pověření k obrácení světa je dáno každému Kristovu učedníkovi jako jeho životní dílo. Obávám se,
že velké množství vyznávajících křesťanů, jak se zdá, nikdy nebylo touto pravdou dotčeno. Práci na
záchraně duší nechávají duchovním.

Druhou velkou potřebou je uvědomit si a být přesvědčený o nezbytnosti  tohoto odění mocí pro
každou jednotlivou duši. Mnoho vyznávajících křesťanů předpokládá, že to přísluší zejména k těm,
pro které je kázat evangelium životním posláním. Neuvědomují si, že všichni jsou povoláni kázat
evangelium, že celý život každého křesťana má být vyznáváním radostných zvěstí.

Třetí  potřebou  je  opravdová  víra  v  zaslíbení  tohoto  odění.  Zdá  se,  že  spousta  vyznávajících
křesťanů a dokonce i  duchovní pochybují,  zda je tento slib dán celé církvi a všem křesťanům.
V důsledku toho nemají žádnou víru, aby ho dosáhli. Pokud to nepatří všem, tak nevědí, komu to
patří. Samozřejmě, že si pak zaslíbení nemohou přivlastnit vírou.

Čtvrtou potřebou je vytrvalost v čekání na Boha, jak je přikázáno v Písmu. Ochabnou dřív, než
zvítězí, a proto odění neobdrží. Zdá se, že zástupy se spokojí s nadějí na věčný život jen pro sebe.
Nikdy  nejsou  připraveni  přestat  se  zabývat  otázkou  svého  vlastního  spasení  a  odložit  ji  jako
vyřešenou v Kristu. Nejsou připraveni přijmout velké pověření pracovat pro spásu druhých, protože
jejich víra  je tak slabá,  že neponechávají  otázku své vlastní  spásy nastálo v rukou Kristových.
Dokonce  i  někteří  služebníci  evangelia,  jak  jsem zjistil,  jsou  ve  stejném stavu  a  jsou  stejným
způsobem váhaví, neschopní se zcela vydat práci na spasení ostatních, protože jsou do určité míry
nejistí ohledně své vlastní spásy. Je ohromující být svědkem toho, do jaké míry církev prakticky
ztratila ze zřetele nutnost tohoto odění mocí. O naší závislosti na Duchu svatém hodně mluví skoro
všichni, ale jak málo je tato závislost uskutečňována. Křesťané a dokonce i duchovní pracují bez ní.
Žel, musím říct, že se zdá, že řady duchovních jsou zaplněny těmi, kteří takovou závislost nemají.
Kéž  se  nad  námi  Pán  slituje!  Bude  moje  poslední  tvrzení  považováno  za  přísné?  Pokud  ano,
podívejme se k tomuto tématu například na zprávu Domácí misionářské společnosti. Určitě je něco
špatně.

Každý misionář této Společnosti v průměru získal pro Krista za rok svého úsilí pět duší. To jistě
naznačuje nanejvýš znepokojivou slabost této služby. Jsou všichni nebo alespoň většina z těchto
služebníků obdařeni  mocí,  kterou Kristus  zaslíbil?  Pokud ne,  proč  ne?  Ale  pokud ano,  je  toto
všechno, co Kristus zamýšlel svým slibem? V předchozím článku jsem řekl, že přijetí tohoto odění
mocí je okamžité. Nechci tvrdit, že v každém případě si byl příjemce vědom přesného okamžiku,
kdy moc v něm začala působit. Možná to začalo jako rosa a zvětšilo se na liják. Zmínil jsem se
o zprávě Domácí  misionářské společnosti.  Ne že bych předpokládal,  že  bratři  zaměstnaní  touto



společností jsou výjimečně slabí ve víře a v moci jako pracovníci pro Boha. Naopak, znám některé
z nich a považuji je za jedny z nejoddanějších a sebe nejvíce obětujících pracovníků v Boží věci.
Tato  skutečnost  dokládá  povážlivou  slabost,  která  prostupuje  každou  větev  Církve,  jak
duchovenstvo, tak laiky.

Nejsme slabí? Nejsme trestuhodně slabí? Někdo říká, že takovými výroky urážím službu a církev.
Nemůžu uvěřit, že vyhlášení tak hmatatelné skutečnosti je považováno za útok. Faktem je, že ve
vzdělávání služebníků a církve je něco smutně vadného. Služba je slabá, protože církev je slabá.
A pak, opět, církev zůstává slabá kvůli službě. Kéž bychom byli přesvědčení o nezbytnosti tohoto
odění mocí a vírou v Kristova zaslíbení!

Kapitola 5
JE TO TVRDÁ ŘEČ?

V předchozím článku jsem uvedl, že chybějící odění mocí z výsosti by mělo být považováno za
diskvalifikaci  pro  pastora,  jáhna  nebo  staršího,  vedoucího  nedělní  školy,  profesora  křesťanské
univerzity, a to zejména pro profesora v teologickém semináři. Je to tvrdá řeč? Je to přísné? Je to
nespravedlivé? Je to nepřiměřené? Je to nebiblické?

Předpokládejme, že některý z apoštolů nebo těch přítomných v den Letnic selhal kvůli netečnosti,
sobectví,  nevíře,  lhostejnosti  nebo nevědomosti  a  nezískal  toto  odění  moci.  Bylo  by to  přísné,
nespravedlivé,  bezdůvodné nebo nebiblické považovat ho za nezpůsobilého pro práci,  kterou je
Kristus pověřil?

Kristus je výslovně informoval, že bez tohoto odění nemohou nic dělat. Výslovně jim přikázal, aby
se o to nepokoušeli ve své vlastní síle, ale aby zůstali v Jeruzalémě, dokud nedostanou potřebnou
moc z výsosti. Rovněž výslovně slíbil, že pokud budou čekat, ve smyslu, který zamýšlel, dostanou
to za několik dní. Zjevně Ho pochopili, že jim nařídil, aby očekávali na Něho ve smyslu neustálého
setrvávání v modlitbách a prosbách o požehnání.  Nyní  předpokládejme, že někdo z nich zůstal
venku,  staral  se  o  své  vlastní  záležitosti  a  spoléhal  na  svrchovanost  Boží,  že  tuto  moc  udělí.
Samozřejmě, že by byl nezpůsobilý pro tuto práci, a pokud by ho druzí křesťané, kteří tuto moc
získali, za nezpůsobilého pokládali, bylo by to přísné, bezdůvodné, nebiblické?

A není to pravda o všech, komu je dán příkaz k obrácení světa a komu je zaslíbena tato moc, že
pokud se jím nepodaří  dosáhnout  kvůli  nějakému nedostatku nebo chybě tento dar,  že  jsou ve
skutečnosti  nezpůsobilí  k  práci,  a  zejména  pro  jakékoliv  oficiální  postavení?  Nejsou  skutečně
nezpůsobilí pro vedení svatého zástupu? Jsou způsobilí, aby byli učiteli těch, kteří mají dělat tuto
práci? Pokud je skutečností, že jim tato moc chybí, ať už je ta vada způsobena čímkoliv, je také
skutečností,  že nejsou způsobilí být učiteli Božího lidu; a pokud je považujeme za nezpůsobilé,
protože jim tato moc chybí, musí být rozumné a správné a biblické je tak vidět, tak o nich mluvit
a tak s nimi zacházet. Kdo má právo si stěžovat?

Určitě  si  stěžovat  nemohou.  Bude  církev  Boží  zatěžována  učiteli  a  vůdci,  kterým  chybí  tato
základní  kvalifikace,  když  to,  že  ji  nemají,  musí  být  jejich  vlastní  chyba?  Očividná  netečnost,
lhostejnost, nevědomost a nevěra, které existují ohledně tohoto tématu, jsou opravdu ohromující. Je
to neomluvitelné a velmi trestuhodné. S takovým příkazem obrátit svět, jaký zní v naších uších!
S takovým příkazem čekat a neustále zápasit v modlitbách, dokud nedostaneme moc! S takovým
zaslíbením, které učinil takový Spasitel, aby nám sám poskytl veškerou pomoc, kterou potřebujeme,
co může omluvit bezmocnost v této velké práci? Jaká strašná zodpovědnost spočívá na nás, na celé
církvi, na každém křesťanovi! Mohli bychom se ptát, jak je netečnost, lhostejnost, jak je takové
osudové zanedbání vůbec možné za takových okolností? Pokud někteří z prvních křesťanů, jimž



bylo toto přikázání dáno, tuto moc nedostali, neměli bychom si myslet, že jsou na vině? Když už tak
na začátku byl hřích v nich, o co víc v nás s celým světlem historie a faktů, které na nás září a které
oni neměli? Někteří duchovní a mnozí křesťané se k této záležitosti staví tak, jako by měla být
ponechána svrchovanosti Boží, bez jakéhokoli vytrvalého úsilí o získání tohoto odění. Rozuměli
tomu tak a stavěli se k tomu tak první křesťané? Ovšemže ne. Nedopřáli si odpočinku, dokud na ně
nepřišel tento křest moci.

Jednou jsem slyšel duchovního, který kázal na téma křtu Duchem svatým. Považoval to za realitu,
a když přišel na otázku, jak se má získat, řekl pravdu, že to má být získané tak, jak to apoštolové
získali v den Letnic. Byl jsem velmi potěšen a poslouchal jsem dychtivě, abych uslyšel, jak na své
posluchače vloží povinnost nedopřát si odpočinek, dokud to nedosáhnou. Ale byl jsem zklamaný,
protože než se posadil,  zdálo se, že zbavil  posluchače pocitu povinnosti získat křest a zanechal
dojem, že záležitost má být ponechána Bohu, jeho vlastnímu uvážení, a naznačil kritiku těch, kteří
vehementně a vytrvale naléhají  na Boha, aby naplnil  slib. Ani jim neposkytl  ujištění,  že obdrží
požehnání, pokud splní podmínky. Kázání bylo ve většině ohledů dobré, ale myslím, že posluchači
odešli bez pocitu povzbuzení nebo pocitu povinnosti, že mají vážně hledat tento křest.

To je běžná chyba kázání,  které slýchávám. Je v nich mnoho poučného, ale nevyvolávají pocit
povinnosti ani pocit velkého povzbuzení, jako prostředky působení na shromáždění. Ve výsledku
velmi selhávají. Ani nenechávají svědomí pod tlakem, ani celou mysl povzbuzenou nadějí. Učení je
často  správné,  ale  „co  tedy  dělat?“  je  často  vynecháno.  Zdá  se,  že  mnoho  duchovních
a vyznávajících křesťanů teoretizuje, kritizuje a snaží se ospravedlnit jejich zanedbání a neúspěch.

Apoštolové a další křesťané to tak nedělali. Nebyla to otázka, kterou se snažili pochopit intelektem,
než ji přijali srdcem. Byla to pro ně, jak by to mělo být i pro nás, otázka víry v zaslíbení. Zjistil
jsem, že mnoho lidí se snaží uchopit svým intelektem a nastolit jako teorii,  co je otázkou čistě
zkušeností. Zaplétají se do snahy uchopit intelektem to, co má být přijato jako vědomá zkušenost
skrze víru. V tomto bodě je v církvi potřeba velká reformace. Církve by se měly probudit, uvidět
skutečností  a  zaujmout  nové  postavení,  pevný  postoj,  pokud  jde  o  způsobilost  duchovních
a církevních pracovníků. Měly by odmítnout přijmout jako pastora muže, jehož kvalifikace pro úřad
je v tomto ohledu nevyhovující. Ať už ho doporučuje cokoli jiného, jestliže jeho služba neukazuje,
že má takové odění mocí, aby vyhrával duše pro Krista, měly by ho považovat ho za nezpůsobilého.
Dříve to byl zvyk církví a já věřím, že na některých místech je to tak pořád, že když obsazují místo
pastora, přesvědčí se o duchovních plodech jeho práce, než ho uznají za způsobilého a povolaného
Bohem pracovat v této službě. Církve by se měly ujistit, že povolávají služebníka nesoucího ovoce,
ne suchý stonek, s pouhým intelektem, velká hlava s malým srdcem, elegantní spisovatel, ale bez
pomazání, dobrý logik, ale s malou vírou. Může mít bohatou představivost, bez síly Ducha svatého.

Církve by měly pořádat teologické semináře přísně zaměřené na toto téma. Dokud se tak nestane,
obávám se, že teologické semináře se nikdy neprobudí a neuvidí svoji zodpovědnost. Před několika
lety jedna  větev  skotské  církve  byla  tak  trápena nedostatkem pomazání  a  moci  u  duchovních,
prošlých  jejich  teologickým seminářem,  že  přijali  usnesení,  že  dokud seminář  nebude v  tomto
ohledu reformovaný, nebudou zaměstnávat duchovní,  kteří  tam získali  vzdělání.  To bylo nutné,
spravedlivé, včasné pokárání, které, jak věřím, mělo velmi zdravý účinek. Teologický seminář by
rozhodně měla být škola nejen pro výuku doktríny, ale obzvláště pro rozvoj křesťanské zkušenosti.
Intelektu by se zajisté měli ve školách věnovat, ale mnohem důležitější je, aby žáci byli vedeni
k hlubokému osobnímu poznání Krista a moci Jeho vzkříšení a k účasti na Jeho utrpení a brali na
sebe  podobu  Jeho  smrti.  Teologický  seminář,  který  se  zaměřuje  hlavně  na  kulturu  intelektu
a vycházejí z něho vzdělaní muži, kterým chybí toto odění mocí z výsosti, jsou pro církev léčkou
a kamenem  úrazu.  Semináře  by  církvi  neměly  doporučit  nikoho,  ať  mám  jakkoliv  velké
intelektuální předpoklady, pokud nemá ten ze všech nejdůležitější předpoklad, odění mocí z výsosti.
Semináře by měly být považovány za neschopné vzdělávat muže pro službu, pokud je vidět, že



vysílají  služebníky bez této nejzákladnější  kvalifikace.  Církve by se měly vzájemně informovat
a hledat ty semináře, které vychovávají nejen ty nejlépe vzdělané, ale ty nejpomazanější a duchovně
mocné služebníky. Je ohromující, že ačkoli se obecně připouští, že odění mocí z výsosti je realita
a je  zásadní  pro  úspěch  ve  službě,  prakticky se  k  němu církve  a  školy chovají,  jako by mělo
poměrně malý význam. Teoreticky se připouští, že je vším, ale v praxi se chovají, jako by nebylo
ničím. Od časů apoštolů po současnost bylo vidět, že muži velmi málo vzdělaní lidskou kulturou,
ale odění touto mocí, byli velmi úspěšní v získávání duší pro Krista, zatímco muži s nejvyšším
vzděláním a se vším, co pro ně školy udělaly, byli ve své službě bezmocní.

A přesto klademe desetkrát větší důraz na lidskou kulturu, než na křest Duchem svatým. V praxi je
lidská  kultura  považována  za  nekonečně  důležitější  než  odění  mocí  z  výsosti.  Semináře  jsou
obsazeny učenými muži, ale často ne muži s duchovní mocí; proto netrvají na tomto odění moci
jako na nepostradatelném pro službu. Studenti jsou tlačeni téměř za hranice jejich výdrže studiem
a kulturou intelektu, zatímco sotva hodina denně je věnována učení křesťanské zkušenosti. Opravdu
nevím, že by semináře poskytovaly alespoň jeden kurz přednášek o křesťanské zkušenosti.  Ale
náboženství je zkušenost. Je to vědomí. Osobní kontakt s Bohem je tajemstvím toho všeho. V tomto
směru  existuje  celý  svět  těch  nejdůležitějších  učení,  který  je  teologickými  semináři  zcela
opomíjený. Doktrína, filozofie, teologie, historie církve, kázání je pro ně vším a skutečné spojení
srdce s Bohem ničím. Duchovní síla k vítězství s Bohem a k získání lidí má v jejich výuce jen málo
místa. Často mě překvapil způsob, jakým je posuzována budoucí užitečnost mladých mužů, kteří se
připravují do služby. Dokonce i profesoři jsou v tom velmi náchylní sami sebe klamat. Vkládají
velké naděje do mladého muže, který je dobrým učencem, vytříbeným spisovatelem, dělá pokroky
v exegezi a stojí vysoko v intelektuální kultuře, přestože v mnoha případech musí vidět, že se tento
mladý muž nedokáže modlit, takže nemá žádné pomazání, žádnou moc v modlitbě, žádného ducha,
který v agonii zápasí a vítězí s Bohem. Přesto od něho očekávají, že díky své kultuře se ve službě
ukáže jako velmi užitečný. Pokud jde o mě, neočekávám od této třídy lidí nic. Mám nekonečně
větší  naději,  že  užitečný bude člověk, který za každou cenu bude udržovat každodenní kontakt
s Bohem, který touží a usiluje, aby dosáhl nejvyšší možné duchovní úrovně, který nebude žít bez
každodenního vítězství v modlitbě a odění mocí z výsosti.

Církve, presbytáře, sdružení a kdokoliv, kdo licencuje mladé muže do služby, v tomto často velmi
selhávají. Stráví hodiny zkoumáním intelektuální kultury kandidátů, ale sotva tolik minut zkoumají
jejich srdeční kulturu a to, co vědí o Kristově moci zachránit z hříchu, co vědí o síle modlitby a zda
a do jaké míry jsou oděni mocí z výsosti,  aby získali duše pro Krista. Celé řízení při takových
příležitostech  nemůže  nezanechat  dojem,  že  lidské  učení  je  upřednostňováno  před  duchovním
pomazáním. Ach! Přál  bych si,  aby to  bylo jinak,  abychom se všichni  dohodli,  prakticky,  nyní
a navždy, držet se pevně Kristova zaslíbení a nikdy nepovažovat sami sebe nebo kohokoliv jiného
za způsobilého pro velké dílo Církve, dokud nedostaneme bohaté odění mocí z výsosti. Prosím své
bratry,  a  zejména své mladší  bratry,  aby nechápali  tyto  články jako napsané v duchu vyčítání.
Žádám církve, prosím semináře, aby přijaly slovo napomenutí od starého muže, který má s těmito
věcmi nějaké zkušenosti, a jehož srdce truchlí a je obtížené, když vidí takové nedostatky církve,
služebníků a seminářů. Bratří,  prosím vás, abyste důkladněji zvážili tuto záležitost,  probudili  se
a vzali si ji k srdci, a nedopřáli si klidu, dokud nebude předmět moci z výsosti znovu pozvednut na
místo, které mu náleží, a nezaujme v celé církvi takové výsadní a praktické postavení, jaké pro něj
Kristus zamýšlel.

Kapitola 6
VÍTĚZNÁ MODLITBA

Vítězná modlitba je taková, která získá odpověď. Mluvit modlitby není totéž jako obětovat vítěznou
modlitbu.  Jestli  modlitba vítězí,  nezávisí  ani tolik na kvantitě,  jako na kvalitě.  Nevím, jak lépe



k tomuto tématu přistoupit, než uvést moje vlastní zkušenosti z doby, než jsem byl obrácen. Uvádím
to, protože se obávám, že takové zkušenosti jsou mezi neobrácenými muži až příliš běžné.

Nevzpomínám si, že jsem se někdy zúčastnil modlitebního setkání, dokud jsem nezačal studovat
práva.  Tehdy  jsem  poprvé  bydlel  v  sousedství  místa,  kde  se  každý  týden  konalo  modlitební
shromáždění. Nevěděl jsem o náboženství skoro nic a neměl jsem na ně urovnané názory. Částečně
ze zvědavosti a částečně z neklidu mysli, který jsem nemohl dobře definovat, jsem se začal účastnit
modlitebních setkání. Ve stejnou dobu jsem si koupil první Bibli, kterou jsem kdy vlastnil, a začal ji
číst. Modlitby, které byly předkládané na těchto setkáních, jsem poslouchal se vší pozorností, jakou
jsem dokázal  věnovat  tak  chladným a  formálním modlitbám.  V každé  modlitbě  prosili  za  dar
a vylití  Ducha  svatého.  Jak  v  jejich  modlitbách,  tak  v  jejich  výrocích,  které  občas  pronášeli,
uznávali, že nevítězí s Bohem. To bylo nanejvýš zřetelné a téměř to ze mě udělalo skeptika.

Když mě vedoucí tak často viděl na jejich modlitebním shromáždění, při jedné příležitosti se mě
zeptal,  jestli  bych  si  nepřál,  aby  se  za  mě  modlili.  Odpověděl  jsem:  „Ne.“  A  řekl  jsem:
„Předpokládám, že potřebuji modlitby, ale vaše modlitby nejsou vyslyšeny. Přiznáváte to sami.“
Pak  jsem vyjádřil  svůj  údiv  nad  touto  skutečností,  vzhledem k  tomu,  co  Bible  říká  o  vítězné
modlitbě. Po nějakou dobu byla moje mysl opravdu hodně zmatená a na pochybách kvůli tomu, co
Kristus učil na téma modlitby, a jaké zjevné skutečností byly přede mnou, týden co týden, na tomto
modlitebním setkání.  Byl  Kristus  božský  učitel?  Učil  skutečně  co,  co  mu  evangelia  připisují?
Myslel to skutečně tak, jak to řekl? Opravdu mohla modlitba zabezpečit požehnání od Boha? Pokud
ano, co jsem měl dělat s tím, čeho jsem byl svědkem týden za týdnem a měsíc za měsícem na tomto
modlitebním setkání?  Byli  to  skuteční  křesťané?  Bylo  to,  co  jsem slyšel,  opravdová modlitba,
v biblickém smyslu?  Byla  to  taková  modlitba,  jakou  Kristus  slíbil  odpovědět?  Zde  jsem našel
řešení.

Začal jsem být přesvědčený, že jsou v klamu. Nevítězí, protože nemají právo vítězit. Nedodrželi
podmínky,  za  kterých Bůh slíbil,  že  vyslyší  modlitbu.  Jejich  modlitby byly právě  takové,  jako
kdyby Bůh zaslíbil, že neodpoví. Bylo zřejmé, že přehlížejí skutečnost, že jim hrozí, že se promodlí
do skepticismu vůči hodnotě modlitby.

Při čtení své Bible jsem si všiml, že odhaluje podmínky, jako jsou následující:

(a) Víra v Boha jako odpovídajícího za modlitbu. Je jasné, že to zahrnuje očekávání, že přijmeme,
o co prosíme.

(b) Další zjevenou podmínkou je prosit v souladu se zjevenou Boží vůlí. To jasně znamená žádat
nejen o věci, které je Bůh ochoten dát, ale také v takovém stavu mysli, jaký Bůh může přijmout.
Obávám se, že pro křesťany je běžné přehlížet stav mysli, ve kterém Bůh požaduje, aby byli, jako
podmínku pro odpověď na jejich modlitby.
Například:  Při  předkládání  modlitby  Páně  „Přijď  království  Tvé“  je  jasné,  že  upřímnost  je
podmínkou pro vítězství s Bohem. Upřímnost při předkládání této prosby však znamená, že prosící
bude celým srdcem a životem oddaný budování tohoto království. To znamená upřímné a důkladné
zasvěcení všeho, co máme, a všeho, co jsme, tomuto účelu. Přednést tuto prosbu v jakémkoli jiném
stavu mysli znamená pokrytectví a je ohavností.
Stejně tak další prosbu, „Staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“, Bůh nezaslibuje vyslyšet,
pokud  nebude  předkládána  upřímně.  Upřímnost  však  znamená  stav  mysli,  která  přijímá  celou
zjevenou  Boží  vůli,  nakolik  ji  chápeme,  stejně  jako ji  přijímají  v  nebi.  Znamená  to  milování,
důvěřování, úplnou poslušnost celé známé Boží vůli, ať už je tato vůle zjevena Jeho Slovem, Jeho
Duchem nebo Jeho prozřetelností. To znamená, že udržujeme sebe a vše, co máme a co jsme, ve
stavu naprosté a srdečné vydanosti Bohu, aby s námi mohl nakládat, tak jak to dělají obyvatelé
nebe. Pokud v tom selháváme a cokoliv Bohu odepřeme, „v našich srdcích pozorujeme nepravost“



a Bůh nás nevyslyší.
Upřímnost  při  předkládání  této  prosby  znamená  stav  úplného  a  celkového  zasvěcení  Bohu.
Jakákoliv nedostatečnost v tom je odepírání Bohu, co mu náleží. Je to „odvrácení našeho ucha od
slyšení zákona.“ Ale co říká Písmo? „Ten, kdo odvrátil ucho od slyšení zákona, dokonce i jeho
modlitba bude ohavností.“ Rozumí tomu vyznávající křesťané?
To, co platí u předkládání těchto dvou proseb, platí pro všechny modlitby. Mají to křesťané uložené
v srdci? Zamýšlejí se nad tím, že každá modlitba je ohavností, pokud nebude předkládána v úplném
zasvěcení všeho, co máme a co jsme, Bohu? Pokud nepředkládáme sami sebe s našimi modlitbami,
se vším, co máme, pokud nejsme ve stavu mysli, který ze srdce přijímá a úplně se poddává Boží
vůli, nakolik jí známe, naše modlitba je ohavností. Jak strašně rouhavé je velmi časté využívání
Pánovy  modlitby,  a  to  jak  veřejně,  tak  soukromě.  Slyšet  muže  a  ženy,  jak  vyslovují  Pánovu
modlitbu: „Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi,“ zatímco jejich životy
jsou všechno jiného, jen ne poddané poznané Boží vůli, je šokující a nechutné. Slyšet lidi, jak se
modlí: „Přijď tvé království,“ zatímco je úplně zřetelné, že skoro nic nebo vůbec nic neobětují ani
nevyvíjí  žádné  úsilí  na  podporu  tohoto  království,  to  vyvolává  přesvědčení,  že  jde  o  holé
pokrytectví. Taková modlitba není vítězná.

(c)  Nesobeckost  je  podmínkou vítězné  modlitby.  „Prosíte  sice,  ale  nedostáváte,  protože  prosíte
nedobře: jde vám o vaše vášně.“ (Jakub 4:3).

(d) Další podmínkou vítězné modlitby je čisté svědomí vůči Bohu i člověku.
„Jestliže nás naše srdce (svědomí) obviňuje, Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Jestliže nás
srdce neobviňuje, pak máme důvěru vůči Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože
zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.“ (1 Jan 3:20, 22)
Zde jsou vyjasněny dvě věci: zaprvé, abychom zvítězili s Bohem, musíme mít svědomí zbavené
přestupků; a zadruhé, musíme dodržovat Jeho přikázání a dělat věci, které jsou milé v Jeho očích.

(e) Čisté srdce je také podmínkou vítězné modlitby. Žalm 66:18: „Kdybych viděl ve svém srdci
nepravost, Panovník by mě nevyslyšel.“

(f) Řádné vyznání a vrácení všeho Bohu i člověku je další podmínkou vítězné modlitby. Přísloví
28:13: „Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“

(g) Čisté ruce jsou další podmínkou. Žalm 26:6: „Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se
držím,  Hospodine.“  1.  Timoteovi  2:8:  „Chci  tedy,  aby se  muži  všude ve  shromáždění  modlili,
pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.“

(h) Vyřešení sporů a nepřátelství mezi bratry je podmínkou. Matouš 5:23, 24: „Přinášíš-li tedy svůj
dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi
se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“

(i)  Pokora  je  další  podmínkou  vítězné  modlitby.  Jakub  4:6:  „Bůh  se  staví  proti  pyšným,  ale
pokorným dává milost.“

(j) Odstranění kamenů úrazu je další podmínkou. Ezechiel 14: 3: „Lidský synu, tito mužové nosí
v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtli. Těm mám dávat
odpověď na dotazy?“

(k)  Odpouštějící  duch je  podmínkou.  Matouš 6:12:  „A odpusť nám naše  viny,  jako i  my jsme
odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“; 15: „Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám
neodpustí vaše přestoupení.“



(l) Opravdovost ducha je podmínkou. Žalm 51: 6: „Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti.“
Pokud srdce není ve stavu opravdovosti, pokud není zcela upřímné a nesobecké, v našich srdcích
pozorujeme nepravost, a proto nás Pán nebude slyšet.

(m) Modlitba ve jménu Krista je podmínkou vítězné modlitby.

(n)  Inspirace  Duchem  svatým  je  další  podmínkou.  Všechny  skutečně  vítězné  modlitby  jsou
inspirovány Duchem svatým. Římanům 8:26, 27: „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.“ Toto je pravý duch
modlitby. Toto je být vedený Duchem v modlitbě. Je to jediná skutečně vítězná modlitba. Opravdu
tomu vyznávající křesťané rozumí? Věří tomu, že pokud nežijí a nechodí v Duchu, pokud se neučí,
jak se modlit skrze přímluvy Ducha v nich, nemohou vítězit s Bohem?

(o) Vroucnost je podmínkou. Modlitba, aby zvítězila,  musí být vroucí. Jakub 5:16: „Vyznávejte
hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí
modlitba spravedlivého.“

(p) Vytrvalost nebo neodbytnost v modlitbě je často podmínkou vítězství. Podívejme se na Jákoba,
Daniela, Eliáše, syrofénickou ženu, nespravedlivého soudce a vůbec na učení Bible obecně.

(q) Porodní bolesti duše jsou často podmínkou vítězné modlitby. „Sotva se začala svíjet bolestí, už
porodila sijónská dcera své syny.“„ Mé malé děti,“ řekl Pavel, „znovu vás v bolestech rodím, dokud
nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.“ To znamená, že byl kvůli nim v porodních bolestech, než
byli obráceni. Ve skutečnosti jsou porodní bolesti duše jedinou opravdovou modlitbou probuzení.
Pokud někdo neví, co to je, nerozumí duchu modlitby. Není v probuzeném stavu. Nerozumí již
citované pasáži Římanům 8:26, 27. Dokud neporozumí této trýznivé modlitbě, nepozná skutečné
tajemství síly probuzení.

(r) Další podmínkou vítězné modlitby je důsledné používání prostředků k zajištění toho, za co jsme
se modlili,  jsou-li  prostředky v našem dosahu a je  nám známo,  že jsou nezbytné  pro zajištění
úspěchu. Modlit  se za probuzení náboženství a nepoužít  žádné jiné prostředky, to je pokoušení
Boha. To, jak jsem mohl jasně vidět, byl případ těch, kteří se modlili na modlitebním shromáždění,
které jsem zmínil. Pokračovali v předkládání modliteb za náboženské probuzení, ale mimo jejich
shromáždění byli ohledně tohoto tématu tiší jako smrt a neotevřeli svá ústa, aby něco řekli ostatním
lidem.  Pokračovali  tímto  rozporuplným  způsobem,  dokud  významný  muž  z  té  komunity,
nábožensky zatvrzelý, jim v mé přítomnosti neudělal hroznou výčitku. Vyjádřil přesně to, co jsem
hluboce cítil. Vstal a s nejvyšší vážností a se slzami řekl: „Křesťanský lide, jak to myslíte? Pořád se
modlíte  na těchto shromážděních  za náboženské  probuzení.  Často zde nabádáte  jeden druhého,
abyste se probudili a použili prostředky na podporu probuzení. Ujišťujete se navzájem a ujišťujete
nás, kdo jsme zatvrzelí, že jsme na cestě do pekla; a já tomu věřím. Také trváte na tom, že pokud
byste se probudili a použili vhodné prostředky, dojde k probuzení a byli bychom obráceni. Říkáte
nám o našem velkém nebezpečí, a že naše duše mají hodnotu více než všechny světy; a přesto vaše
zapojení zůstává poměrně bezvýznamné a nepoužíváte žádné takové prostředky. Nemáme žádné
probuzení a naše duše nejsou zachráněny.“ Tady se zhroutil, vzlykal a klesl zpátky na své sedadlo.
Toto pokárání dolehlo těžce na modlitební shromáždění. Budu si to vždycky pamatovat. Prospělo
jim to, protože zanedlouho poté se členové tohoto modlitebního shromáždění zlomili, a měli jsme
probuzení. Byl jsem přítomen na prvním setkání, na kterém se projevil duch probuzení. Ach! Jak se
změnil tón jejich modlitby, vyznání a proseb. Při návratu domů jsem řekl příteli: „Jaká změna se
stala s těmito křesťany.  To musí být začátek probuzení.“  Ano, úžasná změna přichází na všech
setkáních, kdykoli je křesťanský lid obživený. Pak jejich vyznání něco znamená. Mají na mysli
reformaci  a  odškodnění.  Mají  na mysli  práci.  Mají  na mysli  použití  prostředků.  Mají  na mysli



otevírání kapes, jejich srdcí a rukou a oddání všech svých sil k podpoře práce.

(s) Vítězná modlitba je konkrétní. Je předkládána za určitý předmět. Nemůžeme zvítězit ve všem
naráz. Je pozoruhodné, že ve všech případech zaznamenaných v Bibli, ve kterých byla modlitba
zodpovězena, se prosící modlil za určitý předmět.

(t) Další podmínkou vítězné modlitby je, že máme na mysli to, co říkáme v modlitbě; nic falešně
nepředstíráme, zkrátka jsme úplně jako děti a upřímní, mluvíme ze srdce, nic více ani méně, než co
máme na mysli, co cítíme a čemu věříme.

(u) Další podmínkou vítězné modlitby je stav mysli, který předpokládá dobrou víru v Boha ve všech
Jeho zaslíbeních.

(v) Další podmínkou je „bdění na modlitbě“ a „modlitba v Duchu svatém“. Tím mám na mysli
ochranu před vším, co může uhasit nebo zarmoutit Ducha Božího v našich srdcích. Také vyhlížení
odpovědi, ve stavu mysli, který bude pilně používat všechny potřebné prostředky, bez ohledu na
cenu, a přidávat prosbu k prosbě.

Když je úhor důkladně zorán v srdcích křesťanů, když všechno vyznali a provedli odškodnění, když
ta práce byla důkladná a čestná, přirozeně a nevyhnutelně splní podmínky a zvítězí v modlitbě. Ale
žádným jiným způsobem ne, a to musí být jasně zdůrazněno. To, co běžně slyšíme na modlitebních
a konferenčních setkáních, není vítěznou modlitbou. Často vyvolává údiv a politování být svědkem
klamů, které převládají v této oblasti. Kdo ze svědků skutečných náboženských probuzení nebyl
zasažen změnou, která přichází na celého ducha a způsob modlitby skutečně oživených křesťanů?
Nemyslím  si,  že  bych  vůbec  mohl  být  obrácen,  kdybych  neobjevil  řešení  otázky:  „Proč  tolik
takzvaných modliteb není zodpovězeno?“

Kapitola 7
JAK ZÍSKAT DUŠE

„Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen
sobě, ale i svým posluchačům.“ 1 Timoteovi 4:16.
Dovolte  mi  prosím  v  tomto  článku,  abych  svým  mladším  bratrům  ve  službě  navrhl  některé
myšlenky ke strategii, jak kázat evangelium, aby to zajistilo spásu duší. Jsou výsledkem mnohého
studia, mnohých modliteb za božské vyučení a mnohaleté praktické zkušenosti.
Rozumím napomenutí  v  úvodu tohoto  článku,  které  se  týká  záležitosti  kázání,  jeho uspořádání
a způsobu. Problém je, jak získáme duše zcela pro Krista? Určitě je musíme získat jim navzdory.

1. Jsou to svobodní, mravní činitelé, samozřejmě racionální, zodpovědní.

2. Jsou ve vzpouře proti Bohu, zcela odcizeni, silně předpojatí a odhodlaní proti Němu.

3. Jsou oddáni sebeuspokojování jako cíli svého bytí.

4. To působí stav morální zkaženosti, pramen hříchu v nich, ze kterého přirozeně a zákonitě plynou
všechny jejich hříšné způsoby. Tento dobrovolně zaujatý stav je jejich „zlé srdce“. To je to, co
potřebuje radikální změnu.

5. Bůh je nekonečně shovívavý a neobrácení hříšníci jsou svrchovaně sobečtí, takže jsou radikálně
proti Bohu. Jejich oddanost uspokojování svých choutek a sklonů je v Bibli známá jako „tělesná
mysl“ nebo „myšlení těla,“ které je nepřátelské vůči Bohu.



6. Toto nepřátelství je dobrovolné a musí být překonáno, pokud je to vůbec možné, Božím slovem,
kterému dává účinnost vyučování Ducha svatého.

7. Evangelium je přizpůsobeno tomuto účelu, a když je moudře představeno, můžeme s jistotou
očekávat účinnou spolupráci Ducha svatého. To je zahrnuto v našem pověření: „Jděte a získávejte
mi učedníky ze všech národů. A hle! Já jsem s vámi stále, až do konce světa.“

8.  Pokud  jsme  při  předkládání  evangelia  nemoudří,  nelogičtí,  nerozumní  a  nejsme  v  souladu
s přirozeným  řádem  evangelia,  nemáme  žádné  záruky,  abychom  mohli  očekávat  božskou
spolupráci.

9. Při získávání duší, jako ve všem ostatním, Bůh pracuje skrze a v souladu s přirozenými zákony.
Pokud tedy chceme získat  duše,  musíme moudře přizpůsobit  prostředky tomuto účelu.  Musíme
prezentovat  takové pravdy a v takovém pořadí,  aby to  bylo přizpůsobené přirozeným zákonům
mysli, myšlení a duševního jednání. Falešná mentální filosofie nás zavede do velkého omylu a často
se pak stane, že budeme nevědomě pracovat proti působení Ducha svatého.

10. Hříšníci musí být usvědčeni ze svého nepřátelství. Neznají Boha, a proto často neví o opozici
svých srdcí vůči Němu. „Ze zákona je znalost hříchu,“ protože ze zákona získá hříšník svou první
skutečnou představu o Bohu. Ze zákona se nejprve naučí, že Bůh je dokonale shovívavý a nesmírně
se protiví všemu sobectví. Tento zákon by tedy měl být postaven v celém svém majestátu proti
sobectví a nepřátelství hříšníka.

11. Tento zákon přináší neodolatelné přesvědčení o své spravedlnosti a žádný morální činitel to
nemůže zpochybnit.

12. Všichni lidé vědí, že zhřešili, ale všichni nejsou usvědčeni z viny a strašných důsledků hříchu.
Mnozí jsou bezstarostní a necítí břemeno hříchu, hrůzu a děs výčitek, a nemají pocit odsouzení
a ztracenosti.

13. Ale bez toho nemohou pochopit ani ocenit evangelijní cestu spasení. Člověk nemůže rozumně
a ze srdce prosit o milost a přijmout ji, dokud neuvidí a neucítí skutečnost a spravedlnost svého
odsouzení.

14. Je absurdní předpokládat, že bezstarostný, neusvědčený hříšník může s pochopením a vděčně
přijmout evangelium milosti, dokud nepřijme, že Bůh je spravedlivý, když ho odsuzuje. Obrácení
ke Kristu je inteligentní změna. Proto přesvědčení o spravedlivém trestu musí předcházet přijetí
milosrdenství;  bez  tohoto  přesvědčení  duše  nechápe  potřebu  milosti.  Nabídka  je  samozřejmě
odmítnuta. Evangelium není radostným zvěstováním bezstarostným, neusvědčeným hříšníkům.

15. Duchem  zákona  bychom  měli  důsledně  působit  na  svědomí,  dokud  hříšníkova
samospravedlnost nebude zničena a on nezůstane beze slova odsouzený před Svatým Bohem.

16. U některých lidí je toto usvědčení již zralé a kazatel může okamžitě představit Krista s nadějí,
že bude přijat. Ale takové případy bývají výjimečné. Velké množství hříšníků je bezstarostných,
neusvědčených a předpokládat, že jsou usvědčení a připravení přijmout Krista, a tedy naléhat na
hříšníky,  aby Ho okamžitě  přijali,  znamená vzít  naši  práci  za špatný konec a  dělat  naše učení
nesrozumitelným. A takový kurz se ukáže chybným, ať už v té chvíli okolnosti a vyznání naznačují
cokoliv.  Hříšník nemůže z  takového učení  získat  naději;  pokud Duch Svatý  nedoplní  něco,  co
kazatel vynechal, bude výsledek špatný. Všechny podstatné souvislosti pravdy musí být předloženy.



17. Když  zákon  vykonal  svou  práci,  zničil  samospravedlnost  a  sevřel  hříšníka,  aby  přijal
milosrdenství, ten by měl být schopen pochopit choulostivost a nebezpečí, když je upuštěno od
vykonání trestu za porušení pravidla zákona.

18. Právě zde by hříšník měl dospět k pochopení, že Boží shovívavost si nemůže vykládat tak, že
mu Bůh může neustále  odpouštět.  Protože pokud nemůže být uspokojeno veřejné právo,  zákon
univerzální shovívavosti zakazuje odpuštění hříchu. Pokud uplatnění milosti nezohledňuje veřejnou
spravedlnost, je dobro veřejnosti obětováno dobru jednotlivce. To Bůh nikdy neudělá.

19. Toto poučení hříšníka přiměje, aby hledal nějakou oběť pro veřejnou spravedlnost.

20. Nyní mu ukažte smíření jako zjevený fakt a směřujte ho ke Kristu jako oběti za jeho vlastní
hřích.  Zdůrazněte zjevenou skutečnost,  že  Bůh přijal  Kristovu smrt jako náhradu za hříšníkovu
smrt, a to máme přijímat na základě svědectví Božího.

21. Když už byl zdrcen a zkroušen usvědčující mocí zákona, zjevení Boží lásky, která se projevila
Kristovou smrtí,  přirozeně způsobí, že se oškliví sám sobě, a vyvolá zármutek podle Boží vůle,
jakého nemusíme litovat. Pokud hříšník toto uvidí, nikdy nemůže odpustit sám sobě. Bůh je svatý
a slavný; a on je hříšník, zachráněný svrchovanou milostí. Toto pochopení může být více či méně
formální,  protože  duše,  které  oslovujete,  jsou  více  či  méně  přemýšlivé,  inteligentní,  pozorné
a chápající.

22. Není  náhoda,  že  doba  zákona  předcházela  době  milosti;  je  to  přirozené  pořadí,  v  souladu
s uznávanými duševními zákony; vždy musí zákon připravit cestu pro evangelium. Přehlížet to při
poučení duší téměř jistě vyústí ve falešnou naději, zavedení falešné úrovně křesťanské zkušenosti
a naplní církev falešnými konvertity. Čas to ukáže jasně.

23. Pravda by měla být kázána do současné situace lidí a tak osobně aplikována, aby každý cítil, že
máte na mysli  jeho. Jak bylo často řečeno o jistém kazateli:  „Nekáže,  ale vysvětluje, co kážou
ostatní, a zdá se, že mluví přímo ke mně.“

24. Tento způsob upoutá pozornost a způsobí, že vaši posluchači přestanou vnímat délku vašeho
kázání. Bude je unavovat, pokud nebudou cítit osobní zájem na tom, co říkáte. Zajistit jejich osobní
zájem o to,  co říkáte,  je  nezbytnou podmínkou jejich obrácení.  A když je  jejich osobní  zájem
vzbuzen  a  jsou  zaujati  tématem,  budou  si  zřídka  stěžovat  na  délku  kázání.  Téměř  ve  všech
případech, kdy si lidé stěžují na délku kázání, je to proto, že nedokážeme vzbudit jejich osobní
zájem o to, co říkáme.

25. Pokud nedokážeme vzbudit jejich osobní zájem, je to buď proto, že je neoslovujeme osobně,
nebo proto, že nám chybí pomazání a vážnost, nebo protože nám chybí jasnost a síla, nebo určitě
proto, že nám chybí něco, co bychom měli mít. Dosáhnout toho, že my a Bůh máme na mysli právě
je, je nezbytné.

26. Nemyslete si, že samotná upřímná zbožnost může vést k úspěchu při získávání duší. To je pouze
jedna  podmínka  úspěchu.  Musí  se  zapojit  zdravý  rozum  i  duchovní  moudrost  ve  využívání
prostředků k dosažení cíle. Téma, způsob kázání, řád, čas, místo, to vše je třeba moudře vyladit
k dosažení cíle, který máme na zřeteli.

27. Bůh  může  někdy  obrátit  duše  skrze  lidi  bez  duchovního  smýšlení,  když  mají  přirozenou
prozíravost, která jim umožňuje správně přizpůsobit prostředky k dosažení cíle; ale Bible nám dává
důvody tvrdit, že se jedná o výjimečné případy. Bez této prozíravosti a přizpůsobení prostředků
k dosažení cíle duchovní mysl nedokáže získat duše pro Krista.



28. Duše potřebují poučení v souladu s mírou své inteligence. Několik jednoduchých pravd, moudře
aplikovaných a osvětlených Duchem Svatým, obrátí děti ke Kristu. Říkám moudře aplikovaných,
protože i ony jsou hříšníci a potřebují použití zákona jako učitele, aby je přivedl ke Kristu, aby
mohly být ospravedlněny vírou. Dříve nebo později se ukáže, že údajná obrácení ke Kristu jsou
falešná, pokud přípravná práce zákona byla vynechána a Kristus nebyl přijat jako Spasitel od hříchu
a odsouzení.

29. Vzdělaní a kultivovaní hříšníci, kteří jsou koneckonců neusvědčení a skeptičtí v srdci, potřebují
mnohem rozsáhlejší a důkladnější aplikaci pravdy. Kazatelé potřebují hodit okolo nich síť evangelia
a neponechat žádnou škvíru, kterou by mohli uniknout; je-li s nimi takto zacházeno, je jistota jejich
obrácení úměrná jejich skutečné inteligenci. Zjistil jsem, že kurz přednášek adresovaný právníkům
a přizpůsobený jejich návykům myšlení a uvažování nejjistěji dosáhne jejich obrácení. 

30. Abychom byli úspěšní v získávání duší, musíme pozorovat a studovat individuální charakter,
a použít fakta zkušeností, pozorování a zjevení k působení na svědomí všech tříd.

31. Nezapomeňte  vysvětlit  pojmy,  které  používáte.  Než  jsem  byl  obrácen,  neslyšel  jsem
srozumitelné vysvětlení pojmů pokání, víra, znovuzrození a obrácení. Pokání bylo popisováno jako
pocit. Víra byla představována jako intelektuální akt nebo stav, a ne jako dobrovolný akt důvěry.
Znovuzrození bylo představováno jako nějaká fyzická změna přirozenosti,  vyvolaná přímo mocí
Ducha  Svatého,  namísto  dobrovolné  změny základního  směrování  duše,  způsobené  duchovním
osvícením  Duchem  svatým.  Dokonce  obrácení  bylo  představeno  jako  dílo  Ducha  svatého
v takovém  smyslu,  že  se  zakrývala  skutečnost,  že  se  jedná  o  hříšníkovo  vlastní  jednání  pod
usvědčením Ducha Svatého.

32. Zdůrazňujte fakt, že pokání zahrnuje dobrovolné a skutečné zřeknutí se všech hříchů; že je to
radikální obrácení mysli k Bohu.

33.  Také skutečnost,  že  spasitelná víra  je důvěra srdce v Krista;  že působí  láskou, očistí  srdce
a překonává svět; že žádná víra není spasitelná, pokud nemá tyto vlastnosti.

34. Od hříšníka se požaduje, aby vykonal určité mentální úkony. Potřebuje porozumět, jaké. Chyba
v mentální filosofii ho uvádí do rozpaků a může fatálně podvést hledající duši. Hříšníci se často
dostávají  na  špatnou  stopu.  Namáhají  se,  aby  dosáhli  pocitů,  místo  aby  usilovali  vykonat
požadované  činy  vůle.  Před  svým  obrácením  jsem  nikdy  nedostal  od  žádného  člověka
srozumitelnou představu o duševních činech, které ode mě Bůh vyžadoval.

35. Klamavost hříchu způsobuje, že hledající duše je mimořádně vystavená podvodu. Proto je na
učitelích,  aby tloukli  do každého keře a hledali  každý kout  a roh,  kde duše může najít  falešné
útočiště. Buďte důkladní a nároční, abyste hledajícímu znemožnili dělat si falešné naděje.

36. Nebojte se být důkladní. Nedávejte z falešného soucitu náplast tam, kde je potřeba zkoumat.
Nebojte se, že usvědčeného hříšníka odradíte a vrátíte nazpátek, když ho budete zkoumat až na dno.
Pokud s ním Duch svatý jedná, čím více hledáte a zkoumáte, tím více nemožné bude pro duši, aby
se odvrátila zpět nebo odpočívala v hříchu.

37. Pokud chcete zachránit duši, nešetřete pravou ruku, pravé oko ani žádnou milovanou modlu, ale
postarejte se, aby se každá forma hříchu vzdala. Trvejte na úplném vyznání špatností vůči všem,
kdo mají na takové vyznání právo. Trvejte na úplném vyrovnání, pokud je to možné, se všemi
poškozenými. Nevynechávejte vyjádření Krista o tomto tématu. Ať už je to hříšník kdokoli, má
zřetelně pochopit,  že pokud se nevzdá všeho, co má, nemůže být žákem Kristovým. Trvejte na



úplném a všeobecném zasvěcení všech sil těla a mysli a veškerého majetku a vlastnictví, charakteru
a vlivu Bohu. Trvejte na úplném poddání Bohu veškerého vlastnictví sebe samého, nebo čehokoliv
jiného, jako podmínce přijetí.

38. Pochopte, a pokud je to možné, dejte hříšníkovi porozumět, že nic menšího než toto neznamená
pravou víru nebo opravdové pokání, a že opravdové zasvěcení se týká všech.

39. Před hříšníkovou myslí neustále udržujte,  že je to osobně Kristus, se kterým jedná, že Bůh
v Kristu usiluje o jeho smíření se sebou samým a že jeho podmínkou smíření je to, že se vzdá své
vůle a celé své bytosti Bohu, a že „vzadu nenechá ani kopyto.“

40. Ujisti ho, že „Bůh mu dal věčný život a tento život je v Jeho Synu“; že „Kristus se mu stal
moudrostí, spravedlností, posvěcením a vykoupením“; že od začátku až do konce musí celou svou
spásu hledat v Kristu.

41. Když jsi spokojen s tím, že duše chápe a přijímá veškeré toto učení a Kristus je zjeven v jejím
nitru, pak připomeň, že musí vytrvat až do konce; to je další podmínka spásy. Tady máš před sebou
velkou práci, jak zabránit duši v odpadnutí a zajistit její trvalé posvěcení a zapečetění pro věčnou
slávu.

42. Neukazuje velmi časté odpadnutí v srdci konvertitů na závažné vady v učení, které je kázáno na
toto téma? Co to znamená, že tolik nadějně obrácených během několika měsíců od jejich zjevného
obrácení  ztratí  svou  první  lásku,  ztratí  veškerou  svou  vroucnost  v  náboženství,  zanedbá  svou
povinnost a zůstávají křesťany jen podle jména, zatímco jejich duch a život je světský?

43. Skutečně úspěšný kazatel musí nejen získat pro Krista duše, ale musí je dovést k vítězství. Musí
zajistit nejen jejich obrácení, ale také jejich trvalé posvěcení.

44. Nic v Bibli není v tomto životě výslovněji zaslíbeno než trvalé posvěcení.
1 Tesalonickým 5:23, 24: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši
i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal;
on  to  také  učiní.“  Toto  je  bezpochyby  modlitba  apoštola  za  trvalé  posvěcení  v  tomto  životě,
s výslovným slibem, že Ten, který nás povolal, to udělá.

45. Z Písma se dozvídáme, že „poté, co věříme“, jsme nebo můžeme být zapečetěni zaslíbeným
Duchem svatým, a že toto zapečetění je jistotou naší spásy.
Efezským 1:13, 14: „V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení,
a  uvěřili  mu,  vtisknuta  pečeť  zaslíbeného  Ducha  svatého  jako  závdavek  našeho  dědictví  na
vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.“
Toto  zapečetění,  tento  závdavek našeho dědictví,  je  to,  díky čemu je  naše  spasení  jisté.  Proto
v Efezským 4:30 apoštol říká: „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den
vykoupení.“ A ve 2 Korintským 1:21 a 22 apoštol říká: „Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný
základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal
svého Ducha jako závdavek  toho,  co  nám připravil.“  Jsme  tedy postaveni  na  základ  v  Kristu,
pomazaní Duchem a také zapečetěni Duchem v našich srdcích. Pamatujte, že toto je to požehnání,
které  dostáváme  poté,  co  uvěříme,  jak  nám  Pavel  oznamuje  ve  své  epištole  Efezským,  výše
citované. Nyní je prvořadé, aby obrácení lidé byli vyučeni neoddávat se odpočinku, aniž by dosáhli
tohoto  trvalého  posvěcení,  tohoto  zapečetění,  tohoto  upevnění  v  Kristu  zvláštním  pomazáním
Ducha svatého.

46. Bratři, pokud nevíme, co to znamená na základě naší vlastní zkušenosti, a vedeme obrácené, aby
to  prožili,  selháváme  nanejvýš  žalostně  a  podstatně  v  našem  učení.  Vynecháváme  to  nejlepší



z evangelia a jeho plnosti.

47. Je pochopitelné, že když je tato zkušenost mezi kněžími vzácná, bude církvemi znevažovaná
a pro osamoceného kazatele tohoto učení bude téměř nemožné překonat nevěru jeho církve. Budou
cítit pochybnosti, protože tak málokdo to káže nebo tomu věří; a že jejich pastor na tom trvá, si
zdůvodní  tím,  že  jeho  zkušenost  je  dána  jeho  zvláštním  temperamentem,  a  proto  nedokážou
přijmout  toto  pomazání  kvůli  své  nevěře.  Za  takových  okolností  je  o  to  důležitější  trvat  na
důležitosti a výsadách trvalého posvěcení.

48.  Hřích  spočívá  v  tělesném smýšlení,  v  „poslouchání  tužeb  těla  a  mysli“.  Trvalé  posvěcení
spočívá v úplném a trvalém zasvěcení se Bohu. To znamená odmítnout poslouchat touhy těla nebo
mysli. Křest nebo zapečetění Duchem svatým tlumí sílu tužeb a posiluje a utvrzuje vůli bránit se
popudům touhy a stále setrvávat ve stavu, kdy je celá bytost obětí Bohu.

49. Pokud na toto téma mlčíme, přirozeným následkem bude, že v to nevěříme a samozřejmě, že
o tom nevíme nic ze zkušenosti. To bude nevyhnutelně kamenem úrazu pro církev.

50. Protože toto je nepopiratelně důležitá doktrína,  jasně se učí v evangeliu a je ve skutečnosti
morkem a tučností evangelia, selhávat ve vyučování tohoto je okrádáním církve o její nejbohatší
dědictví.

51. Svědectví církve a do značné míry i služebníků o tomto tématu bylo žalostně nedostatečné. Toto
dědictví bylo církvi zadrženo a není divu, že tak ostudně upadá. Svědectví těch poměrně mála, kteří
rozptýlení na různých místech trvají na tomto učení,  je téměř vynulováno opačným svědectvím
nebo trestuhodným mlčením velkého množství Kristových svědků.

52. Moji milí bratří, moje přesvědčení je tak zralé a moje pocity tak hluboké ohledně tohoto tématu,
že  před  vámi  nesmím skrývat  své  obavy,  že chybějící  osobní  zkušenost  je  v  mnoha případech
důvodem této velké nedostatečnosti v kázání evangelia. Neříkám to proto, abych ti to vytýkal, to
není v mém srdci. To není úžasné, že mnozí z vás tuto zkušenost nemají. Vaše náboženské školení
bylo vadné.  Byli  jste  vedeni  k  tomu,  abyste  se  na toto téma dívali  jinak.  Proti  této  požehnané
doktríně slavného evangelia působily různé příčiny. Nevěřili jste tomu intelektuálně a samozřejmě
nepřijali jste Krista v Jeho plnosti do vašich srdcí. Možná, že toto učení pro vás bylo kamenem
úrazu a skálou pohoršení, ale modlím se, abyste nenechali zvítězit předsudky a odvážili se přijmout
Krista jako svou moudrost, spravedlnost, posvěcení a vykoupení, a uvidíte, jestli pro vás neučiní
neskonale víc, než zač prosíte a co si dovedete představit.

53. Žádného člověka, světce nebo hříšníka, bychom neměli nechat odpočívat a být v klidu, pokud
zůstává shovívavý k hříchu. Nikomu, kdo žije se shovívavostí vůči známému hříchu v jakékoliv
podobě,  bychom neměli  dovolit  těšit  se  nebeskou  naději,  pokud  tomu můžeme  zabránit.  Naše
neustálé  žádání  a  přesvědčování  by  mělo  být:  „Buďte  svatí,  protože  Bůh  je  svatý.“  „Buďte
dokonalí, jako je váš nebeský Otec dokonalý. “ Vzpomeňme, jakým způsobem Kristus uzavírá své
památné  kázání  na  hoře.  Když  přednesl  tyto  hrozivě  zkoumavé  pravdy  svým  posluchačům
a požadoval, aby byli dokonalí, jako jejich nebeský Otec je dokonalý, uzavírá ujištěním, že nikdo
nemůže být spasen, kdo nepřijme a neposlouchá Jeho učení. Namísto pokusu o utěšení našich lidí
v jejich hříších, měli bychom se neustále snažit je přesvědčovat a vyhnat ven z jejich hříchů. Bratří,
udělejme to, abychom si nenechali naše roucho potřísnit jejich krví. Když budeme pokračovat tímto
směrem a neustále kázat s pomazáním a mocí, a budeme se řídit plným učením Krista, můžeme
s radostí očekávat, že zachráníme sebe i ty, kteří nás slyší.



Kapitola 8
KAZATELI, ZACHRAŇ SÁM SEBE

„Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen
sobě, ale i svým posluchačům.“ 1. Timoteovi 4:16.

Nebudu kázat kazatelům, ale navrhnu určité podmínky, kterými se lze ujistit o spasení slibovaném
v tomto textu.

1. Zkoumejte, jestli jste ke kázni evangelia vedeni láskou, tak jako Kristus kázal evangelium.

2. Zkoumejte, jestli máte odění moci z výšky, skrze křest Duchem svatým.

3. Zkoumejte, jestli jste ke kázání evangelia vedeni srdcem, nejenom hlavou. Tím myslím, abyste
byli srdcem a co nejintenzivněji nakloněni k hledání spásy duší jako hlavnímu poslání svého života
a nedělali to, k čemu nemáte srdce.

4. Choďte neustále v blízkosti Boží.

5. Udělejte z Bible svou knihu knih. Studujte ji na kolenou a čekejte na nadpřirozené světlo.

6. Dávejte si pozor, abyste se neopírali o komentáře. Nahlédněte do nich, když je to vhodné, ale
posuzujte je ve světle Ducha svatého.

7. Udržujte se čistí ve své vůli, v myšlenkách, v citech, slovech a činech.

8. Hodně rozjímejte o vině a nebezpečí hříšníků, aby vaše horlivost za jejich spasení mohla zesílit.

9. Také hluboce uvažujte o bezmezné lásce a soucitu Kristově k nim.

10. Milujte je tak, až byste byli ochotni za ně zemřít.

11. Co  nejintenzivněji  zkoumejte  způsoby  a  prostředky,  kterými  je  můžete  zachránit.  Udělejte
z toho hlavní studium svého života.

12. Nenechte se od této práce odvést. Chraňte se před každým pokušením, které by oslabilo váš
zájem o ni.

13. Věřte Kristovu výroku, že je s vámi v tomto díle vždy a všude a poskytne vám veškerou pomoc,
kterou potřebujete.

14. „Ten, kdo získává duše, je moudrý“ a „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha,
který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic
nepochybuje.“ Nezapomeňte proto, že jste zavázáni mít moudrost, která získá duše pro Krista.

15. Když jste povoláni od Boha, neustále Boha žádejte o vše, co potřebujete k dokončení práce.

16. Buďte pilní a pracovití, bez ohledu na okolnosti.

17.  Mluvte hodně se všemi skupinami vašich posluchačů o otázce jejich spasení,  abyste  mohli
pochopit jejich názory, chyby a přání. Zjistit jejich předsudky, neznalost, nálady, návyky a vše, co
potřebujete vědět, abyste přizpůsobili svoje učení jejich potřebám.



18. Ujistěte  se,  že vaše vlastní zvyky jsou ve všech ohledech správné;  že jste vždy mírní,  bez
poskvrny nebo pachu tabáku, alkoholu, drog nebo čehokoli, za co máte důvod se stydět a co by
mohlo být překážkou ostatním.

19. Nebuďte „lehkomyslní“, ale „vždy stavte Pána před sebe“.

20. Držte svůj jazyk na uzdě a vyhýbejte se jalové a neplodné konverzaci.

21. Vaši lidé ať vždy vidí, že jste k nim vážní, na kazatelně i mimo ni, ať vaše chování ve všední
dny nesmaže vážné kázání z neděle.

22. Rozhodněte se, že mezi svými lidmi nebude znát nic jiného, než Ježíše Krista ukřižovaného; ať
pochopí, že jako Kristův vyslanec jste zcela zaměřeni na spasení jejich duší.

23. Veďte je příkladem stejně jako učením. Žijte to, co kážete.

24. Při  styku  se  ženami  buďte  obzvláště  obezřetní,  abyste  nevyvolali  žádnou  myšlenku  nebo
podezření na nejmenší nečistotu v sobě.

25. Dávejte pozor na své slabé stránky. Pokud máte přirozený sklon k veselosti a malichernosti,
chraňte se před možnostmi selhání v těchto oblastech.

26. Jste-li přirozeně zádumčivý a uzavřený, chraňte se před nevrlostí a odmítáním společnosti.

27. Vyhněte se  přetvářce.  Buďte tím,  čím tvrdíte,  že  jste,  a  nebudete mít  žádné pokušení  něco
předstírat.

28. Ať se celý váš život vyznačuje prostotou, upřímností a křesťanskými způsoby.

29. Každý den a noc travte hodně času modlitbou a přímým společenstvím s Bohem. To vám dá sílu
ke spasení. Žádné množství učení a studia nemůže nahradit ztrátu tohoto společenství. Pokud se
vám nepodaří udržet společenství s Bohem, jste slabí jako ostatní lidé.

30. Dejte si pozor na chybný názor, že neexistují žádné prostředky ke znovuzrození a v důsledku
toho žádné spojení prostředků a cílů při znovuzrození duší.

31. Pochopte, že znovuzrození je morální, a tedy dobrovolná změna.

32. Pochopte, že evangelium je uzpůsobeno k tomu, aby změnilo srdce lidí, a při jeho moudrém
představení můžete očekávat účinnou spolupráci Ducha svatého.

33. Vaše texty vybírejte a pracujte s nimi pod přímým vedením Ducha svatého.

34. Všechna kázání kažte srdcem a ne pouze hlavou.

35. Kažte ze zkušenosti, a ne podle toho, co jste slyšeli, nebo jen četli a studovali.

36. Vždy mluvte na téma, které Duch svatý položil na vaše srdce. Chopte se bodů, které Duch Svatý
ukazuje vaší mysli a předložte je shromáždění s největší možnou přímočarostí.

37. Kdykoli  máte  kázat,  buďte  plní  modlitby a  jděte  ze  své  komůrky na  kazatelnu  s  vnitřním



sténáním Ducha, který tlačí slova z vašich rtů.

38. Nechte svou mysl zcela naplnit svým předmětem, takže se slova budou tlačit ven; pak otevřete
ústa a nechte je plynout jako proud.

39. Dejte si pozor, abyste neměli strach z člověka, který by byl léčkou. Ať lidé pochopí, že se bojíte
Boha natolik, že se nebojíte jich.

40. Nikdy nedovolte, aby otázka vaší popularity u lidí ovlivnila vaše kázání.

41. Nikdy nedovolte, aby vás otázka platu odradila od vyhlášení celé Boží rady, ať už lidé budou
naslouchat, nebo ne.

42. Nebuďte váhaví, abyste neztratili důvěru svých lidí a neselhali v jejich záchraně. Nemohou vás
jako  velvyslance  Krista  dostatečně  respektovat,  pokud  vidí,  že  se  neodvažujete  plnit  svou
povinnost.

43. Ujistěte se, že se „před tváří Boží doporučujete svědomí všech lidí.“.

44. Nemilujte špinavý zisk.

45. Vyhněte se v každém ohledu marnosti.

46. Přimějte své lidi, aby respektovali vaši upřímnost a duchovní moudrost.

47. Nenechte je ani na okamžik předpokládat, že vás může ve vašem kázání ovlivnit mzda.

48. Nevyvolávejte v lidech dojem, že máte rádi dobré večeře a rádi se necháte pozvat k jídlu; bylo
by to pro ně léčkou a kamenem úrazu.

49. Kázněte své tělo, jinak byste kázali jiným a sami selhali.

50. Bděte nad svými dušemi jako ti, kdo musí skládat účty Bohu.

51. Buďte pilní studenti a důkladně poučte své lidi o tom, co je zásadní pro jejich spásu.

52. Nikdy nelichoťte bohatým.

53. Buďte zvlášť pozorní k potřebám chudých a k jejich vyučování.

54. Nenechte se zlákat dary ke kompromisu s hříchem.

55. Usilujte se o to, abyste nebyli veřejně považováni za žebráka, jinak vámi bude pohrdat velká
část vašich posluchačů.

56. Odrazte každý pokus zavřít vám ústa, když mluvíte proti tomu, co je extravagantní, špatné nebo
škodlivé mezi vašimi lidmi.

57. Udržujte  svou pastorační  bezúhonnost  a  nezávislost,  abyste  neuspali  své svědomí,  neuhasili
Ducha svatého, neztratili důvěru svého lidu a neztratili Boží přízeň.

58. Buďte příkladem svému stádu a  nechte svůj  život  ilustrovat  vaše učení.  Pamatujte,  že  vaše



skutky a duch budou učit ještě působivěji než vaše kázání.

59. Pokud kážete, že lidé by měli obětovat Bohu a svému bližnímu službu lásky, dávejte pozor,
abyste to dělali sami a vyhýbejte se všemu, co by vyvolalo přesvědčení, že pracujete za odměnu.

60. Dávejte svým lidem službu lásky a povzbuzujte je, aby vám poskytovali  nikoli  peníze jako
odměnu za vaši práci, ale odměnu lásky, která vás i je osvěží.

61. Odmítněte každý návrh, jak získat peníze pro vás nebo pro účely církve, který by přirozeně
znechutil a vyvolal pohrdání světských, ale přemýšlivých lidí.

62. Odolávejte  zavádění  čajových večírků,  zábavných přednášek a  rozptylujících  společenských
akcí, zvláště v těch obdobích, která jsou nejvýhodnější pro společné úsilí k obrácení duší ke Kristu.
Buďte si jisti, že ďábel se vás pokusí vést tímto směrem. Když se modlíš a plánuješ oživení Boží
práce, někteří ze světských členů církve tě pozvou na párty. Nechoď, nebo jimi budeš obklíčen, a to
porazí tvé modlitby.

63. Nenechte  se  oklamat.  Vaše  duchovní  síla  vůči  vašim  lidem  se  nikdy  nezvýší  přijímáním
takových pozvánek v takových časech. Pokud je čas na párty, protože lidé mají volný čas, je také
vhodný čas na náboženská setkání a váš vliv by měl být použit na přitáhnutí lidi do domu Božího.

64. Ujistěte se, že osobně znáte Krista a každý den s ním žijete.

Kapitola 9
NEVINNÉ ZÁBAVY

Hodně jsme v těchto dnech slyšeli  i  četli  o  oddávání  se  nevinným zábavám.  Slyšel  jsem před
nějakým časem služebníka, který oslovoval velké množství mladých lidí a tvrdil, že strávil hodně
času  vymýšlením  nevinných  zábav  pro  mladé.  Během  několika  let  jsem  četl  několik  kázání
a mnoho článků žádajících o více zábavy, než je běžné u náboženských lidí. S vaším souhlasem
bych rád předložil několik myšlenek na toto téma – za prvé, co nejsou, a za druhé, co jsou nevinné
zábavy.

1. Je to otázka morálky.

2. Všechny inteligentní činy morální bytosti musí být správné nebo špatné. Nic není nevinné pro
morální bytost, co není v souladu s Božím zákonem a evangeliem.

3.  Morální charakter jakéhokoli  činu morální bytosti  spočívá v motivu nebo konečném důvodu
k činu. To považuji za samozřejmé a všeobecně přijímané.

4. Podle jakého pravidla v tomto případě soudit? Jak se máme rozhodnout, zda některá zábava je
správná nebo špatná, nevinná nebo hříšná? Odpovídám:

1.  Podle  morálního  zákona:  „Budeš  milovat  Pána,  svého  Boha,  celým  svým  srdcem,“  atd.
„a bližního svého jako sebe samého.“ Žádný inteligentní akt morální bytosti  není nevinný nebo
správný, pokud nepochází z lásky a není výrazem nejvyšší lásky k Bohu a stejné lásky k člověku –
jinými slovy, pokud není činěním dobra.

2. Evangelium požaduje totéž: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě
Boží.“ „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše.“



3. Správný důvod potvrzuje totéž.

Nyní  je  s  ohledem  na  toto  pravidlo  zřejmé,  že  není  nevinné  zapojit  se  do  zábavy  jen  kvůli
uspokojení touhy po zábavě. Nemůžeme nevinně jíst ani pít, jen abychom uspokojili touhu po jídle
nebo pití. Jíst nebo pít pouze pro uspokojení chuti k jídlu je dostatečně nevinné u pouhého zvířete,
ale u mravní bytosti je to hřích. Mravní bytost musí mít vyšší konečný motiv k jídlu a pití – aby
mohla být silná a zdravá pro Boží službu. Bůh pro nás učinil  jezení a pití  příjemným, ale toto
potěšení by nemělo být naším konečným důvodem k jídlu a pití. Takže zábava je příjemná, ale to
neospravedlňuje hledání  zábavy pro uspokojení touhy.  To mohou dělat  nevinně zvířata,  protože
nejsou schopna žádného vyššího motivu. Ale morální bytosti jsou pod vyšším zákonem a musí mít
jiný a vyšší cíl, než jen uspokojit touhu po zábavě.

Proto žádná zábava není nevinná, když se do ní zapojujeme jen pro potěšení ze zábavy, stejně jako
není nevinné jíst a pít pro potěšení. Opět, žádná zábava není nevinná, když se do ní zapojujeme jen
kvůli potřebě zábavy. Potřebujeme jídlo a pití, ale to nás neospravedlněte jíst a pít jednoduše proto,
že to potřebujeme. Boží zákon neříká: „Hledejte, cokoli potřebujete, protože to potřebujete“, ale
„Dělejte vše z lásky k Bohu a člověku.“ Zlý člověk může jíst a pít sobecky – to znamená, aby jeho
tělo bylo silné, aby mohlo vykonávat jeho sobecké plány – ale takové stravování a pití je hříchem,
i když ten člověk potřebuje jídlo a pití.

Nic není nevinné, pokud nevychází z nejvyšší lásky k Bohu a ze stejné lásky k člověku, pokud
nejvyšším a konečným motivem není potěšit a uctít Boha. Jinými slovy, do zábavy se zapojíme
nevinně, pokud věříme, že to v té chvíli nejvíce potěší Boha, a zamýšlíme to jako službu Jemu,
která ho jako celek uctí víc, než cokoli jiného, čemu se můžeme v tom čase věnovat. To beru jako
samozřejmé. Co dál? Toto následuje:

Žádná než dobročinná zábava nemůže být nevinná.  Rybaření  a lov pro zábavu nejsou nevinné.
Můžeme rybařit a lovit ze stejného důvodu, z jakého máme jíst a pít – zásobovat tělo výživou,
abychom byli silní ve službě Bohu. Můžeme lovit, abychom zabili škodlivá zvířata, pro slávu Boží
a pro zájmy Jeho království.  Rybaření  a lov pro uspokojení  vášně pro tyto sporty však nejsou
nevinné. Opět, žádná zábava nemůže být nevinná, když znamená plýtvání drahocenného času, který
by mohl být lépe využit pro slávu Boží a dobro člověka. Život je krátký. Čas je drahocenný. Máme
jen jeden život. Hodně se musí udělat.  Svět je ve tmě. Svět hříšníků musí být osvícen a pokud
možno spasen. Jsme povinni pracovat po celý den. Naše pověření a práce vyžadují vykonání. Žádný
čas nesmí být ztracen. Pokud je naše srdce v pravdě, naše práce je příjemná. Pokud je správně
vykonána, poskytuje nejvyšší potěšení a je sama nejvyšší zábavou. Žádné obracení se k zábavě
nemůže  být  nevinné,  když  znamená  zbytečnou  ztrátu  času.  Žádný  člověk,  který  si  uvědomuje
velikost práce, která má být vykonána, a dělá ji rád, se nemůže obracet k zábavě, která znamená
zbytečnou ztrátu času.

Dále, žádné pobavení nemůže být nevinné, když znamená zbytečné výdaje Pánových peněz. Celý
náš čas a všechny naše peníze jsou Pánovy. Jsme Pánovi. Můžeme nevinně používat čas i peníze na
podporu Pánových zájmů a nejvyšších zájmů člověka, kterými jsou Pánovy zájmy. Nemůžeme je
však nevinně použít pro vlastní potěšení a uspokojení. Drahé cestování pro naše vlastní potěšení
a pobavení, ne oddané s upřímností Bohu, nejsou nevinné pobavení, ale hřích. S ohledem na výše
uvedené pravidlo posuzování vidíme, že žádná forma pobavení  není  pro neobráceného hříšníka
zákonná. Nic v něm není nevinné. Zatímco zůstává zatvrzelý a nevěřící, nemiluje Boha a svého
bližního podle Božího přikázání, není pro něj žádné nevinné zaměstnání ani pobavení; všechno je
hřích. A právě tady se obávám, že mnozí jednají pod velkým klamem.

Uvolněný  způsob,  jakým  na  tuto  záležitost  pohlíží  mnoho  vyznavačů  náboženství  a  dokonce



i služebníci,  je  překvapující  a  znepokojivý.  Před nějakou dobou jsem v  kázání  poznamenal,  že
neexistuje  oprávněné  zaměstnání  nebo  nevinné  pobavení  pro  hříšníky.  Byl  tam přítomný  starý
duchovní a po bohoslužbě řekl, že je směšné mít za to, že nic není v bezmocném hříšníkovi zákonné
a  nevinné.  Odpověděl  jsem:  „Myslel  jsem,  že  jste  ortodoxní.  Nevěříte  v  univerzální  nutnost
znovuzrození  Duchem  svatým?“  Odpověděl:  „Ano.“  Dodal  jsem:  „Věříte  tomu,  že
v neznovuzrozené  duši  je  něco  přijatelného  pro  Boha?  Než  se  změní  jeho  srdce,  jedná  někdy
z motivu, který Bůh může přijmout, ať už jde o cokoliv? Není úplně zkažený v tom smyslu, že jeho
srdce je úplně špatné, a proto musí být jeho činy špatné?“ Vypadal rozpačitě, pochopil myšlenku
a ustoupil. Cokoliv je zákonné v mravní bytosti nebo je v souladu s Božím zákonem, je správné.
Pokud se tedy někdo zapojuje zákonně do jakékoli práce nebo do jakékoli zábavy, musí tak učinit
z nejvyšší  lásky  k  Bohu  a  stejné  lásky  k  bližnímu;  a  proto  není  necitlivým  hříšníkem,  ale
křesťanem. Je to prostě absurdní a zjevný rozpor tvrdit, že bezmocná duše něco dělá nebo říká,
nebo opomíjí cokoli se správným srdcem. Je-li někdo zatvrzelý, musí být jeho konečný motiv nutně
špatný; a v důsledku toho nic v něm není nevinné, ale všechno musí být hříšné. Co je tedy nevinná
zábava? Musí to být právě to, co nejen může, ale skutečně je dělané s upřímností pro Boží slávu
a zájmy Jeho království.  Pokud to  není  konečný  a  nejvyšší  záměr,  není  to  nevinná,  ale  hříšná
zábava. Obávám se, že právě tady je klam mnoha lidí. Když mluvíme o zábavě, říkají: „Čemu to
škodí?“ Když sobě a ostatním odpovídají na tuto otázku, nepronikají pod povrch. Pokud na povrchu
nevidí nic, co by bylo v rozporu s morálkou, soudí, že pobavení je nevinné. Neptají se na nejvyšší
a konečný motiv, ve kterém spočívá nevinnost nebo hříšnost činu. Ale pomineme-li motiv, žádné
směrování činů není nevinné ani hříšné, o nic víc než pohyby stroje nebo činy pouhého zvířete
nejsou nevinné ani hříšné. Žádný čin ani postup by proto neměl být posuzován jako nevinný nebo
hříšný bez zjištění konečného motivu osoby, která jedná.

Učit, přímo nebo nepřímo, že jakékoli pobavení bezmocného hříšníka nebo odpadlíka je nevinné,
znamená  učit  hrubé  a  ničivé  kacířství.  Rodiče  by  na  to  měli  pamatovat  při  zábavách  jejich
neobrácených dětí. Učitelé v nedělních školách, kteří plánují zábavu ve svých nedělních školách,
kazatelé, kteří tráví čas plánováním zábavy pro mládež, kteří vedou svá stáda na pikniky, na výlety
pro  potěšení  a  ospravedlňují  různé  hry,  by  měli  určitě  pamatovat  na  to,  že  pokud  nejsou
v posvěceném stavu srdce, a nedělají to vše z nejvyšší lásky k Bohu a k oslavení Boha, takový
způsob trávení času není v žádném případě nevinný,  ale vysoce trestný a ti,  kteří  učí  lidi,  aby
chodili  po  takových  cestách,  jednoduše  dávají  směr  kanálům,  ve  kterých  bude  proudit  jejich
zkaženost. Stále si pamatujme, že pokud tyto věci nevycházejí z nejvyšší lásky k Bohu a nejsou
upřímně určeny k Jeho oslavení, není to nevinné, ale hříšné pobavení. Musím znovu říci, a pokud
možno ještě důrazněji, že nestačí, že by to jen mohlo být použito k uctění a potěšení Boha, ale musí
to skutečně vycházet z nejvyšší  lásky k Bohu, s  konečným záměrem oslavit  Ho. Pokud je toto
skutečná  doktrína  nevinné  zábavy,  žádný  bezmocný  hříšník  ani  odpadlý  křesťan  nemůže  na
okamžik předpokládat, že by se mohl zapojit do jakýchkoli nevinných pobavení. Pokud by byla
pravda, jak starý duchovní, kterého jsem zmínil, a mnoho dalších věří, že bezmocní hříšníci nebo
odpadlíci se mohou zapojit do nevinných zábav, samotné zapojení do takových zábav, aby bylo
z hlediska zákona správné a nevinné, by vyžadovalo změnu srdce neobrácených a návrat odpadlíků
k Bohu.

Protože žádné pobavení  není  dovoleno,  pokud není  vykonáváno jako služba lásky poskytovaná
Bohu se záměrem potěšit ho a oslavit ho. Musí to být nejen služba lásky, ale podle úsudku toho, kdo
to činí, musí to být nejlepší služba, kterou v té chvíli může poskytnout Bohu – služba, která Mu
bude příjemnější a užitečnější pro Jeho království, než jiné, do kterých se může zapojit v ten čas.
Když se objeví otázka zábavy, mějte na paměti tato fakta při rozhodování. A pamatujte si, že ve
všech takových případech otázka nestojí: „Jaká škoda může být z navrhovaného pobavení? “, ale:
„K čemu dobrému to je?“ „Je to nejlepší způsob, jak můžu trávit svůj čas?“ „Bude to příjemnější
pro Boha a přinese to více zájmu jeho království, než cokoli jiného, co v současnosti mohu?“ Pokud
ne, nejedná se o nevinné pobavení a nemůžu se do toho zapojit bez hříchu.



Často vyvstává otázka: „Nikdy nebudeme hledat takové pobavení?“ Odpovídám: Je to naše výsada
a naše povinnost žít nad touhou po takových věcech. Všechny takové touhy by měly být natolik
utlumeny životem v takovém světle Božím a tak hlubokým společenstvím s Ním, že z takových
zábav nebudeme mít žádný požitek. Je určitě výsadou každého dítěte Boží chodit s Ním v takové
blízkosti  a  udržovat  tak  nadpřirozené  společenství  s  Ním,  abychom necítili  potřebu  světského
vzrušení, sportu, zábavy a kratochvíle, aby byla uspokojena naše potřeba potěšení. Pokud křesťan
využije  své  výsady  společenství  s  Bohem,  bude  přirozeně,  instinktem  své  nové  přirozenosti
odpuzován  od  žádostí  po  světských  pobaveních.  Takové  zábavy  se  mu  budou  zdát  nízké,
neuspokojivé a dokonce odpudivé. Pokud má nebeskou mysl, jak by měl mít, bude se cítit, jako by
si nemohl dovolit sestoupit  a hledat potěšení ve světských zábavách. Křesťan nepochybně musí
odpadnout od první lásky, musí se vrátit zpět do světa, aby cítil nutnost nebo touhu hledat potěšení
ve světských sportech a zábavách. Duchovní mysl nemůže hledat potěšení ve světské společnosti.
Pro takovou mysl je taková společnost nutně odpudivá. Světská společnost je neupřímná, prázdná
a do značné míry falešná. Jaké potěšení může mít duchovní mysl z klábosení a pomluv na světských
párty?  Žádné.  Pro  mysl  ve  spojení  s  Bohem  jsou  jejich  světský  duch  a  způsoby,  konverzace
a pošetilost odpudivé a bolestivé, protože tak silně svědčí o sestupném sklonu jejich duší a osudu,
který je očekává. Už jsem v této otázce natolik poznal zážitky na obou stranách, že si myslím, že se
nemýlím. Pravděpodobně jen málokdo si užíval světského potěšení intenzivněji než já předtím, než
jsem se  obrátil;  ale  moje  obrácení  a  duchovní  křest,  který  okamžitě  následoval,  zcela  uhasily
veškerou touhu po světských sportech a zábavách. Okamžitě jsem byl pozvednut do úplně jiné
úrovně života a jiného druhu potěšení.

Od té doby až do současnosti způsob života, kratochvíle, sport, zábava a světské způsoby, které mě
tolik  těšily,  mě  nejen  přestaly  zajímat,  ale  získal  jsem  k  nim  přímo  odpor.  Nikdy  jsem  je
nepovažoval  za  nutné,  nebo  dokonce  slučitelné  s  opravdu  rozumným  potěšením.  Nemluvím
vychloubačně, ale ke cti Krista a Jeho náboženství musím říci, že můj křesťanský život byl šťastný.
Měl jsem tolik potěšení, kolik je pravděpodobně nejlepší mít pro muže v tomto životě, a nikdy jsem
neměl touhu vrátit se a hledat potěšení v něčem, co může dát svět. Někteří se však mohou ptát:
„Předpokládejme, že v náboženství nenajdeme dostatečné potěšení a opravdu toužíme po světských
pobaveních. Pokud máme takový sklon, není to dobré ho uspokojit?“

„Je větším hříchem vyhledávat zábavu nebo uchovávat touhu po ní?“ Odpovídám, že takové touhy
bychom nikdy neměli uchovávat. Je to výsada, a proto povinnost každého pozvednout se, skrze
milost, nad dychtěním po hrncích masa z Egypta, světských kratochvílích a zábavách marnících čas.
Shovívavost k takovým touhám není nevinná. Člověk by se neměl ptát, zda by taková touha měla
být uspokojena, ale zda by neměla být nahrazena touhou po slávě Boží a Jeho království.

Vyznávající křesťané jsou povinni zachovávat život odpovídající jejich vyznání. Ke cti náboženství
by měli zapírat světské touhy, a ne tím, že se je snaží uspokojit, dávat příležitost světským lidem
posmívat se a říkat, že křesťané milují svět stejně jako oni.

Jsou-li vyznávající věřící v srdci odpadlíky a uchovávají touhu po světských sportech a zábavách,
jsou zavázáni, po zvážení všech povinností a slušnosti, zdržet se každého vnějšího projevu takové
vnitřní touhy. Někteří tvrdili, že bychom se měli přizpůsobit způsobům světa alespoň do té míry,
abychom ukázali, že si můžeme užívat svět i náboženství; a že děláme náboženství odpudivé pro
neobrácené duše, když se obracíme zády k tomu, čemu říkají nevinné pobavení. Měli bychom však
představovat náboženství tak, jaké skutečně je, jako žití nad světem, spočívající v nebeské mysli,
které  poskytuje  radost  tak  duchovní  a  nebeskou,  že  nízké  radosti  světských  lidí  se  stávají
nepříjemnými a odpudivými. Pro neobrácené je to kamenem úrazu, když vidí vyznávající křesťany
hledat potěšení nebo štěstí v tomto světě. Takové hledání je překroucením Ježíšova náboženství
a pro lidi, kteří to pozorují zvenku, je matoucím a zavádějícím. Kdo někdy četl svou Bibli, musí se



divit, že by duše, které jsou narozené z Boha a mají s Ním společenství, měly mít jakoukoli chuť na
světské způsoby a potěšení.

Skutečností je, že přemýšliví neobrácení muži mají malou nebo žádnou důvěru v takovéto křesťany,
kteří hledají požitek v tomto světě. Mohou tvrdit, že k nim důvěru mají, a mohou o nich smýšlet
jako o liberálních a  dobrých křesťanech.  Mohou jim lichotit  a  chválit  jejich náboženství,  že  je
opakem  zaslepenosti  a  fanatismu  a  že  je  to  náboženství,  jaké  by  rádi  viděli;  ale  v  takových
prohlášeních ze strany zatvrzelých není skutečná upřímnost.

V mém raném křesťanském životě jsem slyšel metodistického biskupa z jihu vyprávět případ, který
zanechal hluboký dojem v mé mysli. Řekl, že v jeho sousedství byl otrokář, schopný muž, veselý
a příjemný člověk, který se hodně věnoval různým loveckým sportům a zábavám. Hodně se družil
se  svým pastorem,  často  ho zval  na  večeři  a  společně  podnikali  sportovní  výpravy za  různým
potěšením. Pastor radostně přijímal pozvání a mezi ním a jeho farníkem vyrostlo přátelství, které
pokračovalo až do poslední nemoci tohoto milého a bohatého muže. Když se žena tohoto světského
muže dozvěděl,  že  její  manžel bude žít  jen krátkou dobu, byla hodně znepokojená o jeho duší
a jemně  se  zeptala,  jestli  by  neměla  zavolat  pastora,  aby s  ním mluvil  a  modlil  se.  Procítěně
odpověděl:  „Ne,  má  drahá,  on  není  ten  muž,  kterého  bych  teď  potřeboval.  Jak  víš,  byl  mým
společníkem ve světských sportech a při hledání radosti; miloval dobré večeře a veselý čas. Užíval
jsem si jeho společnosti a našel jsem v něm příjemného společníka. Ale teď vidím, že jsem nikdy
neměl žádnou skutečnou důvěru v jeho zbožnost, a nemám žádnou důvěru v účinnost jeho modliteb.
Nyní umírám a potřebuji instrukce a modlitby někoho, kdo umí zvítězit s Bohem. Byli jsme spolu
hodně, ale náš pastor nikdy neprojevil vážný zájem o spasení mé duše, a on teď není ten, kdo by mi
pomohl.“ Manželka byla velmi zasažena a řekla: „Co mám tedy dělat?“ Odpověděl: „Můj kočí,
Tom, je zbožný muž. Mám důvěru v jeho modlitby. Často jsem ho zaslechl, jak se modlí, když šlo
o stodolu nebo stáje, a jeho modlitby na mě vždycky působily jako vážné a upřímné. Nikdy jsem od
něho neslyšel žádnou bláznivost. Jako křesťan byl vždy čestný a opravdový. Jeho zavolej.“

Toma zavolali, vešel do dveří, odložil klobouk a podíval se něžně a soucitně na svého umírajícího
pána. Umírající muž natáhl ruku a řekl: „Pojď sem, Tome. Vezmi mě za ruku. Tome, můžeš se
modlit za svého umírajícího pána?“ Tom vylil svou duši ve vroucí modlitbě.

Nepamatuji si jméno tohoto biskupa, bylo to tak dávno; ale příběh si dobře pamatuji jako ilustraci
chyby, do které padne mnoho křesťanů i někteří kněží, když předpokládají, že neobráceným lidem
pomůžeme k náboženství, když se s nimi spojíme v jejich potěšeních a honu za pobavením. Viděl
jsem mnoho příkladů této chyby. Křesťané by měli žít tak vysoko nad světem, že v něm nebudou
potřebovat  ani  hledat  svá  potěšení,  a  tak  představí  světu  náboženství  jako  zdroj  nejvyššího
a nejčistšího štěstí.  Klidný vzhled, radostná tvář, duchovní vyrovnanost a veselí živého křesťana
doporučuje náboženství neobráceným. Jejich uspokojení v Bohu, jejich svatá radost, jejich život
nad cestami a zábavami světských myslí a vyhýbání se jim, to udělá na neobrácené dojem, že je
křesťanský život nutný a žádoucí. Ale ať si nikdo nemyslí, že získá opravdu křesťanský vliv na
někoho tím, že projeví náklonnost k jeho světským žádostem.

Je toto pravidlo otrockým jhem? Nedivím se, že to vzbudilo v některých myslích nemálo rozrušení.
Členové  církve,  milující  a  hledající  potěšení,  považují  takové  pravidlo  za  neuskutečnitelné,  za
svěrací  kazajku  a  otroctví.  Ale  pro  koho  je  to  svěrací  kazajka  a  otroctví?  Pro  koho  je  to
neuskutečnitelné? Určitě  to tak není  a nemůže být  pro žádného,  kdo miluje  Boha celým svým
srdcem a svého bližního jako sám sebe.  Určitě tak nemůže uvažovat skutečný křesťan, protože
všichni  skuteční  křesťané  milují  Boha  nade  vše.  Jejich  vlastní  zájmy a  jejich  vlastní  potěšení
nepovažují za nic ve srovnání se zájmy a potěšením Boha. Nemohou tedy hledat pobavení, ledaže
by věřili, že je k tomu Bůh volá. Pro naši přirozenost je zákonité, že se snažíme potěšit toho, koho
milujeme nade vše. Rovněž tak je nám přirozené, že nacházíme nejvyšší štěstí v potěšení těch, které



nejvíc milujeme; a nejvíc potěšíme sebe, když se o to vůbec nesnažíme, ale chceme potěšit toho, ke
komu máme nejvyšší náklonnost. Proto křesťané nacházejí své nejvyšší a nejopravdovější potěšení
v uspokojování Boha a hledání dobra pro své bližní; a radují se z této služby o to více, že radost
není tím, co hledají, ale tím, co nevyhnutelně zakoušejí podle zákona jejich přirozenosti.

To  je  skutečnost,  kterou  křesťané  vědomě  prožívají.  Nejvyšší  a  nejčistší  ze  všech  potěšení  se
nachází v konání Boží vůle. Pouhá světská pobavení jsou studená a bezútěšná a nejsou hodná toho
pojmenování ve srovnání s potěšením, které najdeme při vykonávání Boží vůle. Tomu, kdo miluje
Boha  nade  vše,  je  přirozené  hledat  obveselení  a  všechno ostatní,  co  hledáme,  vždy s  hlavním
důrazem na  Boží  slávu.  Proč  by  tedy  mělo  být  toto  pravidlo  považováno  za  příliš  přísné,  za
nastavující laťku příliš vysoko, za svěrací kazajku a otroctví? Jak tedy máme rozumět těm, kteří se
tolik dožadují světských radovánek?

Z toho, co jsem o tomto tématu slyšel a přečetl v posledních několika letech, jsem usoudil, že ti, kdo
se  dožadují  takových  zábav,  si  myslí,  že  v  nich  lze  získat  více  potěšení  než  ze  služby Boží.
Připomínají mi větu, kterou jsem měl napsanou jako školák: „Protože pořád pracuje a vůbec si
nehraje, je Jack nudný chlapec.“ Zdá se, že předpokládají, že služba Bohu je prací ve smyslu, že je
úkolem a břemenem; pracovat a modlit se a kázat, abychom získali duše pro Krista, mluvit s Bohem
a vykonávat náboženské povinnosti je tak únavné, nechceme-li přímo říct otravné, že potřebujeme
hodně času na zábavu; že Kristova láska není uspokojivá; že se musíme často uchýlit ke světským
zábavám, aby byl život snesitelný. Kristus řekl jednou svým učedníkům: „Pojďte stranou a trochu si
odpočiňte.“ Není to úžasné, když zvažujeme, že byli často tak zaneprázdněni, že neměli čas ani na
pravidelné jídlo. Ale nebylo to pobavení, co hledali; prostě odpočívali od své práce lásky, v této
práci museli mít největší potěšení.

Často se ptám: „Co to může znamenat, že tolik našich vysoce postavených a nejvíc oblíbených
kazatelů  se  tolik  dožaduje  zábavy?“  Zdá  se,  že  vedou  církev  pryč  směrem,  kterým je  nejvíce
v nebezpečí.  Není divu, že laici se snadno dají vést tímto směrem, protože takové učení přesně
odpovídá nesčíslným pokušením světskosti, kterými je církev obklíčena ze všech stran. Bible je
plná instrukcí na toto téma, které jsou v přímém protikladu k tomuto požadování světských zábav.

Tito učitelé požadují zábavu, veselí, žertování, hry a takové věci, které světská mysl miluje a užívá
si; ale Bible vybízí ke střízlivosti, nebeskému smýšlení, neustálé modlitbě a úzkému a neustálému
chození s Bohem. Bible všude předpokládá, že v tomto způsobu života se nachází veškeré skutečné
potěšení,  že veškerý skutečný pokoj  mysli  se nachází ve společenství s  Bohem a v tom, že se
oddává hledání  Jeho slávy jako stálému a nejvyššímu smyslu života.  Vyzývá nás k ostražitosti
a informuje nás, že z každého planého slova budeme skládat účet v den soudu.

Nikde nám neříká, že zábava a veselí jsou zdrojem rozumného požitku; nikde nás nepovzbuzuje,
abychom očekávali, že budeme setrvávat v úzkém obecenství s Bohem, mít klid a radost ve Svatém
Duchu, pokud se budeme potulovat s cílem hledat zábavu. A není učení Bible k tomuto tématu
v přesném souladu s lidskou zkušeností? Potřebujeme z kazatelen slyšet obhajobu světských zábav?
Není lidská zkaženost v tomto směru už dostatečně silná,  i bez povzbuzování hlasem kazatele?
Pracovala církev tak tvrdě pro Boha a duše, jsou křesťané tak přepracovaní vyčerpávajícím úsilím
vytáhnout hříšníky z ohně, že jim hrozí, že se zblázní z náboženského zápalu, a potřebují, aby se
kazatelna a tisk spojily a přiměly je, aby se obrátili a hledali obveselení a trochu pobavení?

Co to může znamenat? Copak není pravda, že téměř všechna naše nebezpečí leží tímto směrem?
Není lidská povaha ve svém současném stavu tak silně inklinující tímto směrem, že musíme být na
stráži a neustále nabádat církev, aby se nenechala odvádět pryč za obveselením a pobavením, ke
zničení svých duší? Ale vraťme se k otázce: Pro koho je to otroctví, když máme prostě hledat Boží
prospěch a Jeho slávu ve všem, co děláme? Pro koho je to obtížné? Kristus říká, že Jeho jho netlačí



a břemeno je lehké. Požadavek dělat vše pro slávu Boží není jistě nic jiného než jho Kristovo. Je to
Jeho vyjádřená vůle. Kdo to považuje za tvrdé jho a velkou zátěž?

Pro ochotnou, milující mysl to není tvrdé ani těžké.

To, co je zde vyžadováno, je přirozené a nevyhnutelné pro každého, kdo opravdu miluje Boha a je
skutečně oddaný Spasiteli. Co je oddanost Ježíši, když ne srdce, které Ho miluje a poslouchá ve
všem? Co je křesťanská svoboda, když ne výsada dělat to, co křesťané nejvíce milují, to je aby ve
všem těšili svého požehnaného Pána? Odkloňme se od spasení duší k hledání zábavy, pokud tam
může být vyšší a více božské potěšení, než jaké nacházíme v úsilí o spásu duší. Ale to nemůže být.
V tomto světě nelze najít větší potěšení, než se nachází při vytahování duší z ohně a jejich přivádění
ke  Kristu.  Jsem naplněn  úžasem,  když  čtu  a  slyším výzvy církve  hledat  více  světské  zábavy.
Potřebujeme, můžeme mít plnější a vyšší uspokojení, než jaké se nachází v blízkém, opravdovém
a láskyplném chození s Bohem a spolupráci s Ním při přivádění duší do nebe?

Zdá se mi,  že vše, co jsem slyšel,  co povzbuzovalo Boží lid k hledání pobavení,  pocházelo ze
světské mysli,  ne z duchovní. Je možné, aby duše žijící ve společenství s Bohem, plná soucitu
s hynoucími  lidmi,  bojující  den  za  dnem v  trpělivých  modlitbách  za  jejich  spasení,  se  mohla
zabývat myšlenkou, že se od toho odvrátí a půjde hledat zábavu?

Může se pastor, v jehož shromáždění je množství neobrácených duší a mnozí členové jeho církve
mají světskou mysl, odvrátit a vést svou církev nebo ji doprovázet v odpadlickém hnutí za získání
světského potěšení? V každé církvi je vždy dost lidí, kteří se v tomto směru snadno dostanou na
scestí. Ale kdo jsou ti, kteří se s takovým hnutím nejrychleji dají strhnout? Kdo je hned ochoten se
přidat, když jde o piknik, výlet za zážitky, světskou párty nebo jinou zábavnou akci? Je to stejná
skupina lidí, kteří se vždy účastní modlitebních setkání, kteří jsou stále v probuzeném stavu mysli?
Patří  k lidem, jejichž tvář  září  den za dnem, jak Boží  pokoj  prostupuje jejich dušemi? Jsou to
Áronové a Hurové, kteří vytrvale pozvedají ruce svého pastora neustálou a vítěznou modlitbou?
Jsou to  duchovní  lidé,  jejichž  hovor  je  nebeský a  kteří  se  nezajímají  o  světské  věci?  Kdo by
nevěděl, že jsou to světští členové církve, kteří jsou vždy připraveni k jakékoli činnosti směřující ke
světskému potěšení nebo pobavení, a že skutečně duchovní, modlící se, nebesky myslící členové
jsou vůči všemu takovému opatrní? Nenechají se k tomu přimět bez naléhání a pláčou na tajných
místech,  když  vidí,  že  jejich  pastor  povzbuzuje  k  něčemu,  co  bude  pravděpodobně  velkým
kamenem úrazu pro církev i svět.

Prezident  Finney  při  předání  jeho  revize  výše  uvedeného  textu  pro  vydání  ve  Willard  Tract
Repository přidal komentář, zaslaný Dr. Cullisvi, ve kterém napsal:

Předchozí stránky obsahují shrnutí tří krátkých článků, které jsem publikoval v Independentu.
Vzpomínám si,  že  redaktor  Advance a jeden z redaktorů Independentu,  kteří  oba zveřejnili,  co
považuji za velmi uvolněné názory, schvalující a doporučující světské zábavy křesťanů, kritizovali
tyto články s drsností, která podle všeho naznačovala, že jimi byli velmi podrážděni. Natolik je
převrátili, že tvrdili, že učí asketismus a zakazují odpočinek, rekreaci a všechna pobavení. Učení
těchto  článků  považuji  za  přísně  biblické  a  pravdivé.  Ale  abychom se  vyhnuli  všem takovým
nespravedlivým závěrům a kritikám, přidávám následující řádky.

„Ať nikdo neříká,  že toto učení zakazuje veškerý odpočinek, rekreaci a jakoukoliv zábavu. Ne.
Svobodně připouští veškerý odpočinek, rekreaci a zábavu, kterou považuje osoba, která se k tomu
uchyluje, jako podmínku a prostředek k zajištění zdraví a vitality těla a mysli, abychom tak mohli
zastávat zájmy Boží. Toto učení, stejně jako Bible, trvá pouze na tom, že ať jíme nebo pijeme,
odpočíváme nebo se bavíme, vše musí být konáno jako služba poskytovaná Bohu. Bůh musí být
naším cílem. Potěšit Ho musí být naším cílem ve všem, nebo hřešíme.“



Kapitola 10
JAK PŘEKONAT HŘÍCH

V každém období služby jsem nacházel mnoho vyznávajících křesťanů v nešťastném stavu otroctví,
buď vůči světu, tělu nebo ďáblu. Ale určitě to není žádný křesťanský stav, protože apoštol jasně
řekl: „Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.“ V celém
svém křesťanském životě jsem byl zarmoucen, že jsem nacházel tolik křesťanů, kteří žili v otroctví
popsaném v sedmé kapitole listu Římanům – život v hříchu, odhodlání ke změně a opět pád. A co je
obzvláště smutné a dokonce i trýznivé, je to, že mnoho kněží a vedoucích křesťanů dávají dokonale
falešné pokyny k tomu, jak překonat hřích. Pokyny, které jsou obecně dávány v tomto ohledu, je mi
líto,  že to  říkám,  jsou asi  tyto:  „Zabývejte  se  hříchy důkladně,  buďte odhodláni  se  jich  zdržet
a bojujte proti nim, je-li to nutné, s modlitbou a půstem, dokud je nepřekonáte. Vzepřete se svou
vůlí  pevně  proti  recidivě  hříchu,  modlete  se  a  bojujte,  a  rozhodněte  se,  že  nebudete  padat,
a vytrvejte v tom, dokud si nevytvoříte zvyk poslušnosti a nerozbijete všechny vaše hříšné návyky.“
Pro jistotu se obvykle přidává: „V tomto střetu se nesmíte spoléhat na vaši vlastní sílu, ale modlete
se za Boží pomoc.“ Hodně tohoto učení, z kazatelny i z tisku, lze ve skutečnosti krátce shrnout
takto: Posvěcení je ze skutků, nikoli z víry. Všiml jsem si, že Dr. Chalmers ve svých přednáškách
o listu Římanům výslovně tvrdí, že ospravedlnění je z víry, ale posvěcení je ze skutků. Asi před
dvaceti pěti lety přední profesor teologie v Nové Anglii v podstatě zastával stejné učení. V mém
raném křesťanském životě jsem byl skoro uveden v omyl jedním z vyjádření prezidenta Edwardse,
kde v podstatě říkal, že když upadl do jakéhokoli hříchu, vystopoval ho zpět k jeho zdroji a potom
bojoval a modlil se proti tomu se vší silou, dokud to neporazil. To, jak vidíme, obrací pozornost ke
zjevnému činu hříchu, jeho zdroji nebo příležitosti. Řešení a boj proti němu zaměřuje pozornost na
hřích a jeho zdroj, a odklání ji úplně od Krista.

Je důležité říct, že veškeré takové úsilí je horší než zbytečné, a nezřídka je jeho výsledkem klam.
Zaprvé ztrácí ze zřetele to, co skutečně představuje hřích; a za druhé, jedinou použitelnou cestu, jak
se  mu  bránit.  Tímto  způsobem může  být  vnější  akt  nebo  zvyk  překonán,  ale  to,  co  skutečně
představuje hřích, zůstává nedotčeno. Hřích není vnější, ale vnitřní. Není to svalová činnost, není to
vůle,  která  způsobuje  svalovou  činnost,  není  to  mimovolní  pocit  nebo  touha;  musí  to  být
dobrovolný akt nebo stav mysli.

Hřích není nic jiného než dobrovolné, konečné upřednostnění nebo stav oddání se sebepotěšení, ze
kterého vychází vůle, vnější akce, cíle, záměry a všechny věci, které jsou běžně nazývány hříchem.
Co se vyřeší tímto náboženstvím rozhodováním a snahami o potlačení hříšných a vytvoření svatých
zvyků? „Láska je naplněním zákona.“ Vytváříme však lásku rozhodnutím? Vykořeníme sobectví
rozhodnutím? Opravdu ne. Můžeme potlačit tento nebo tamten výraz nebo projev sobectví tím, že
se rozhodneme nedělat  to  nebo ono, a  modlit  se a  bojovat  proti  tomu. Můžeme se rozhodnout
k vnější  poslušnosti  a  dopracovat  se  k  doslovné  poslušnosti  Božích  přikázání.  Ale  vykořenění
sobectví ze srdce rozhodnutím je nesmysl. Snaha poslouchat Boží přikázání v duchu – jinými slovy
pokusit se milovat, jak Boží zákon vyžaduje, silou rozhodnutí,  je nesmysl. Existuje mnoho lidí,
kteří  tvrdí,  že  hřích  spočívá  v  touhách.  Připusťme to.  Ovládáme naše  touhy silou  rozhodnutí?
Můžeme se zdržet uspokojení konkrétní touhy silou rozhodnutí. Můžeme jít dále a zdržet se obecně
uspokojení touhy ve vnějším životě. Ale to nezajistí Boží lásku, která vytváří poslušnost. Pokud
bychom se stali poustevníky, uvěznili se v cele a ukřižovali všechny své touhy a chutě, pokud jde
o jejich uspokojování, vyhnuli bychom se pouze určitým formám hříchu; ale kořen, který skutečně
představuje hřích, by zůstal nedotčen. Naše rozhodnutí nezajistí lásku, která jediná je skutečnou
poslušností Bohu. Všechny naše boje s hříchem ve vnějším životě, silou rozhodnutí, končí jen tím,
že z  nás udělají  nabílené hroby.  Všechny naše boje s  touhou silou rozhodnutí  jsou bez užitku,
protože  jakkoli  úspěšná  může  být  snaha  potlačit  hřích  ve  vnějším  životě  nebo  vnitřní  touhu,
nakonec to skončí pouze klamem, protože silou rozhodnutí nemůžeme milovat.



Veškeré takové snahy o překonání hříchu jsou naprosto marné a stejně tak nebiblické. Bible nás
výslovně  učí,  že  hřích  je  překonán  vírou  v  Krista.  „Stal  se  nám  moudrostí,  spravedlností,
posvěcením a vykoupením.“ „On je cesta, pravda a život.“ Křesťanům je řečeno, aby očistili svá
srdce vírou (Skutky 15:9). A ve Skutcích 26:18 se tvrdí, že svatí jsou posvěceni vírou v Krista.
V Římanům 9:31, 32 se říká,  že Židé nedosáhli  spravedlnosti,  „protože nevycházeli  z  víry,  ale
jakoby ze skutků zákona“. Učení Bible je takové, že Kristus zachraňuje svůj lid před hříchem skrze
víru; že Kristova Ducha přijímáme vírou, aby přebýval v srdci.  Je to víra,  která působí láskou.
Láska je prosazována a udržována vírou. Křesťané vírou „překonají svět, tělo a ďábla“. Vírou „hasí
ohnivé šípy zlého.“ Vírou „oblékají Pána Ježíše Krista a odkládají starého člověka s jeho skutky.
Vírou bojujeme „dobrý boj“, vírou a ne rozhodnutím. Vírou „stojíme“, rozhodnutím padáme. To je
to vítězství, které zvítězí nad světem, naše víra. Vírou je tělo je drženo a tělesné touhy utlumené.

Skutečnost  je  taková,  že  jednoduše  skrze  víru  přijímáme Kristova  Ducha,  aby v  nás  pracoval,
abychom činili, co se Bohu líbí. On rozlévá v našich srdcích svou vlastní lásku, a tím zapaluje naši.
Každé vítězství nad hříchem je vírou v Krista; a kdykoli je mysl odkloněna od Krista, když se
zabýváme hříchem a bojujeme proti němu, ať už jsme si toho vědomi nebo ne, jednáme v naší
vlastní síle, odmítáme Kristovu pomoc a jsme pod velkým klamem. Nic než život a energie Ducha
Kristova v nás nás nemůže zachránit před hříchem a víra je konstantní a univerzální podmínkou
působení této zachraňující energie v nás. Jak dlouho bude tato skutečnost přehlížena, přinejmenším
v  praxi,  učiteli  náboženství?  Jak  hluboce  zakořeněná  v  srdci  člověka  je  samospravedlnost
a nezávislost?  Tak  hluboce,  že  jedna  z  nejtěžších  lekcí  k  naučení  pro  lidské  srdce  je  vzdát  se
soběstačnosti a důvěřovat plně v Krista. Když otevřeme dveře bezvýhradnou důvěrou, On vstoupí
a ujme se svého příbytku v nás. Tím, že rozlévá svoji lásku, podněcuje celou naši duši k náklonnosti
k Němu, a tímto způsobem, a jenom takto, očistí naše srdce skrze víru. Udržuje naši vůli v postoji
oddanosti. Podněcuje a řídí naše náklonnosti, touhy, chutě a vášně a stává se naším posvěcením.

Hodně z učení, které slyšíme na modlitebních a konferenčních setkáních, z kazatelny i z tisku, je
natolik  zavádějící,  že  poslouchání  nebo  čtení  takových  instrukcí  je  bolestivé  a  skoro  se  nedá
vydržet. Takové instrukce jsou odrazující a vedou do klamu a prakticky k odmítnutí Krista, jak je
představen v evangeliu.

Běda! Je to slepota, která vede ke zmatení duše, toužící po vysvobození z moci hříchu. Občas, když
jsem poslouchal vyučování na toto téma, jsem myslel, že budu křičet. Někdy žasnu, když slyším
křesťanské  muže,  jak  mají  námitky  proti  učení,  které  jsem  zde  předkládal,  že  nás  nechává
v pasivním stavu, abychom byli spaseni bez naší vlastní činnosti. Kolik tmy je v takové námitce!
Bible učí, že skrze důvěru v Krista získáváme vnitřní vliv, který povzbuzuje a řídí naši činnost; že
vírou přijímáme Jeho očistný vliv do samého středu našeho bytí; že skrze pravdu zjevenou přímo
duši podněcuje celé naše vnitřní  bytí  k postoji  milující  poslušnosti;  a to  je jediná cesta,  jediná
uskutečnitelná cesta,  jak překonat hřích.  Někdo však může říci,  že nás apoštol napomíná takto:
„S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete
i činíte, co se mu líbí.“ Nejedná se o nabádání k tomu, co jsem právě v tomto článku odsoudil?
V žádném případě.

Ve 12. verši druhé kapitoly Filipským Pavel říká: „A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní
– nikoli  jen v mé přítomnosti,  ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti  – s bázní a chvěním
uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu
líbí.“ Není tam žádné nabádání k práci silou rozhodnutí, ale skrze práci Boha v našem nitru. Pavel
je učil, dokud byl u nich přítomen; ale nyní je v jeho nepřítomnosti vybízí k práci na jejich vlastním
spasení, ne rozhodnutím, ale vnitřním působením Boha. To je přesně učení tohoto článku. Pavel tak
často učil církev, že Kristus v srdci je naše posvěcení, a že tento vliv má být přijímán vírou, že je
trestuhodné vykládat tuto pasáž tak, že naše posvěcení má být provedeno rozhodnutím a snahou
potlačit hříšné a formovat svaté zvyky.



Tato pasáž Písma šťastně uznává jak božskou, tak lidskou účast v práci na posvěcení. Bůh v nás
působí chtění i činění; a my vírou přijímáme jeho práci v našem nitru a děláme, co se Mu líbí. Víra
sama o sobě je aktivní a nikoli pasivní stav. Pasivní svatost je nemožná a absurdní. Ať nikdo neříká,
že když nabádáme lidi, aby plně věřili v Krista, že učíme, že by kdokoli měl být nebo mohl být
pasivní při přijímání božského vnitřního vlivu a ve spolupráci s ním. Tento vliv je morální a nikoli
fyzický. Je to přesvědčování, a ne síla. Působí na svobodnou vůli a dělá to pravdou, nikoli silou.
Kéž bychom pochopili, že celý duchovní život, který je v kterémkoliv člověku, je přijímán přímo od
Ducha Kristova  vírou,  jako větev  dostává  svůj  život  z  vinné  révy.  Pryč  s  tímto  náboženstvím
rozhodnutí! Je to léčka smrti.

Pryč s tímto úsilím učinit život svatým, zatímco srdce v sobě nemá Boží lásku. Ach! Kéž se lidé
naučí dívat se přímo na Krista prostřednictvím evangelia a tak se přiblíží k Němu s láskyplnou
důvěrou, že dospějí k úplnému souznění s Jeho myslí. Toto a jedině toto je posvěcení.

Kapitola 11
ÚPADEK SVĚDOMÍ

Věřím, že se obecně připouští, že muži a ženy projevují mnohem méně svědomí téměř ve všech
oblastech života, než tomu bylo před čtyřiceti lety. Objevuje se na to oprávněně mnoho stížností
a zdá  se,  že  existuje  jen  malá  šance  na  nápravu.  Bandy  podvodníků  a  darebáků  na  všech
společenských úrovních, mezi všemi lidmi všech postavení, jsou nanejvýš znepokojující a člověk je
téměř nucen se ptát: „Copak nikomu nelze skutečně důvěřovat?“

Co  je  příčinou  takového  úpadku?  Nepochybně  je  mnoho  příčin,  které  k  tomu  více  či  méně
přispívají,  ale  jsem přesvědčen,  že  kněžská  služba  a  veřejný  tisk  na  tom mají  větší  podíl,  než
cokoliv ostatního. Už po mnoho let je módní zesměšňovat a odsuzovat puritánství.

Kněží ve velké míře přestali  zkoumat svědomí lidí  duchovním zákonem Božím. Nakolik sahají
moje znalosti, došlo k velkému zanedbávání zkoumajících nároků Božího zákona, jak jsou zjeveny
v Jeho Slově. Tento zákon je jediným měřítkem skutečné morálky. „Ze Zákona je poznání hříchu.“
Zákon podněcuje lidské svědomí. Ve stejné míře, v jaké se duchovnost Božího zákona ztrácí ze
zřetele, projevuje se úpadek svědomí.

To  musí  být  nevyhnutelný  důsledek.  Nechte  kněze  zesměšňovat  puritánství,  pokuste  se  kázat
evangelium  bez  důkladného  zkoumání  svědomí  Božím  zákonem,  a  výsledkem  musí  být
přinejmenším  částečné  otupění  smyslu  pro  morálku.  Chyba,  která  je  základem tohoto  úpadku
svědomí jednotlivců i  veřejného,  pochází  bezpochyby z kazatelny.  Obávám se,  že praví  strážci
veřejného svědomí velmi zanedbali objasňování morálního zákona a trvání na jeho dodržování.

Je zřejmé, že někteří z našich nejoblíbenějších kazatelů jsou frenologové. Frenologie nezná žádný
orgán  svobodné  vůle.  Proto  nezná  žádnou  morální  autoritu,  žádný  morální  zákon  a  morální
povinnost v pravém smyslu těchto termínů. Důsledný frenolog nemusí mít žádné pořádné představy
o  morální  povinnosti,  morální  vině  a  odplatě.  Před  několika  lety  mě  bratr  jednoho  z  našich
nejoblíbenějších kazatelů slyšel kázat na text „Buď smířen s Bohem.“ Ukazoval jsem mimo jiné, že
smíření s Bohem znamená smíření vůči vykonání jeho zákona.

Zavolal mě příští ráno a mimo jiné řekl, že ani on, ani jeho dva bratři,  které jmenoval, všichni
kazatelé,  nemají  přirozeně  svědomí.  „Nemáme,“  řekl,  „v  našich  myslích  ideje  hříchu,  viny,
spravedlnosti a odplaty, jako máte vy a Otec. Nemůžeme kázat na tato témata, jako kážete vy.“
Pokračoval: „Snažím se kultivovat svědomí a myslím, že začínám chápat, co to je. Ale přirozeně ani



já,  ani  mí  dva bratři  jsme žádné svědomí neměli.“  Tito tři  služebníci  opakovaně pro veřejnost
vydávali své spisy. Přečetl jsem mnoho z toho, co napsali, a nezřídka slyšel kázání jednoho z nich,
a byl jsem zasažen zjevným nedostatkem svědomí v jeho kázáních i spisech. Je to frenolog, a proto
nemá podle svých teologických názorů žádnou svobodnou vůli, žádnou morální sílu a nic, co je
skutečným důsledkem svobodné vůle a morální síly. Může zesměšňovat puritánství a velké doktríny
ortodoxní  víry;  a  opravdu celé  jeho učení,  nakolik  jsem je  mohl  sledovat,  žalostně ukazuje na
nedostatek morálního rozlišování.

Z jeho spisů lze usoudit, že skutečné ideje morální zkaženosti, viny a nedostatečnosti v pravém
smyslu těchto termínů nemají místo v jeho mysli. Opravdu, jako u důsledného frenologa takové
myšlenky nemají žádné právo v jeho v mysli být. Jejich filozofie je nutně vylučuje. Nevím, v jakém
rozsahu  frenologie  otrávila  mysl  služebníků  v  různých  denominacích,  ale  s  bolestí  jsem
zaznamenal, že mnoho služebníků, kteří píší do veřejného tisku, tápou ohledně lidského svědomí.
Nedokážou jít k jádru věci a trvat na poslušnosti mravnímu zákonu jako jedině přijatelnému pro
Boha.  Vypadá to,  že „vírou ruší  zákon“.  Zdá se,  že zastávají  jiné normy,  než  jsou zakořeněny
v Kristově  kázání  na  hoře,  což  byl  Kristův  výklad  morálního  zákona.  Kristus  v  tomto  kázání
výslovně učil, že není žádného spasení bez shody s pravidly života stanovenými v tomto kázání.
Pravá víra v Krista vždy a nevyhnutelně plodí svatý život. Ale obávám se, že je módní kázat, co je
vlastně antinomianismus. Pravidla života vyhlášená v evangeliu jsou pravidly morálního zákona.
Tyto čtyři věci jsou výslovně potvrzené pravou vírou – vírou evangelia:

1. „Ustanovuje zákon.“
2. „Uplatňuje se láskou.“
3. „Pročišťuje srdce.“
4. „Překonává svět.“

Jsou to jen různé formy potvrzení toho, že pravá víra ve skutečnosti vytváří svatý život. Pokud by
tomu tak nebylo, „zrušilo by to zákon“. Opravdové evangelium není kázáno tam, kde není naléháno
na poslušnost morálnímu zákonu jako jedinému pravidlu života. Kdekoli jsou to v tomto ohledu
pokyny z jakékoli kazatelny nedostatečné, bude nevyhnutelným následkem, že posluchači takového
zmrzačeného evangelia budou mít velmi slabé svědomí. Potřebujeme více Boanerges, synů hromu
na kazatelnách. Potřebujeme muže, kteří rozzáří Boží zákon, aby byl jako živé blesky, a probudí
svědomí lidí. Potřebujeme více puritánství na kazatelnách. Jistě, někteří puritáni byli extremisté. Ale
přesto za jejich učení byl stav osobního a veřejného svědomí velmi odlišný od toho, jaký je v těchto
dnech. Ti staří, přísní, velcí zastánci vlády Boží by hřměli a rozpálili by se, až by téměř zničili své
kazatelny,  pokud  by se  tehdy projevovaly  takové  nemravnosti,  jaké  jsou  v  současnosti  běžné.
Periodický tisk ve velké míře přebírá tón z kazatelen. Literatura současnosti přesvědčivě ukazuje, že
je třeba posílit morální smysl lidí a někteří z našich nejpůsobivějších kazatelů se stali oblíbenými
mezi  nevěřícími,  skeptiky  všech  druhů,  universalisty  a  nejvíce  pokleslými  charaktery.  Přestalo
pohoršení kříže, nebo je kříž držen mimo náš pohled? Stal se svatý zákon Boží, se svými přísnými
předpisy a svými hroznými tresty, oblíbeným u neobrácených mužů a žen? Nebo je na kazatelně
zákon ignorován a kazatel chválen za toto zanedbávání povinnosti, za které by měl být opovrhován?
Věřím, že jediný možný způsob, jak zastavit tuto klesající tendenci v osobní a veřejné morálce je
pozvednutí kazatelen v této zemi, kázat ať vhod, nebo nevhod věrně celé evangelium Boží, které
jako jediné pravidlo pro život obsahuje dokonalý a svatý zákon Boží.

Vyzvednutí tohoto zákona odhalí morální zkaženost srdce a kázání o očištění Kristovou krví povede
k  očistění  srdce  od  hříchu.  Moji  milovaní  bratři  ve  službě,  copak  tu  není  velká  potřeba,  aby
kazatelny vštěpovaly veřejnosti toto téma? Jsme připraveni na obranu požehnaného evangelia a na
obhajobu  Božího  svatého  zákona.  Modlím  se,  abychom  zkoumali  svědomí  svých  posluchačů,
abychom hřímali zákon a evangelium Boží, dokud naše hlasy nedosáhnou hlavního města tohoto
národa,  prostřednictvím  našich  zástupců  v  Kongresu.  Pro  světské  noviny je  nyní  velmi  běžné



dokonce publikovat výpisy kázání. Dejme reportérům tisku takovou práci, aby z toho jim i jejich
čtenářům brněly uši. Ať naši železniční podnikatelé, naši hráči s akciemi, naši úředníci všech tříd
slyší  z  kazatelny,  pokud  se  dostanou  na  doslech,  zdravé  puritánské  kázání,  které  je  povede
k lepšímu myšlení a lepšímu životu. Pryč s těmi slabými kázáními o Kristově lásce, ve kterých není
žádná svatost a morální rozlišování. Pryč s kázáním Boží lásky, která není rozhněvaná na hříšníky
každý den. Pryč s kázáním Krista, který nebyl ukřižován za hřích.

Kristus, který byl ukřižován za hříchy světa, je Kristus, kterého lidé potřebují. Zbavme se obvinění,
že zanedbáváme kázat Boží zákon, než svědomí lidí usne. Takový úpadek svědomí v této zemi by
nikdy nemohl existovat, kdyby puritánský prvek v našem kázání do velké míry nevymizel.

Před několika lety jsem kázal ve sboru, jehož pastor několik měsíců předtím zemřel. Zdálo se, že
byl oblíbený ve své církvi i v celé společnosti. Jeho církev ho téměř zbožňovala. Všichni ho chválili
a dávali  ho za příklad; a přesto jak církev, tak společnost jasně prokazovaly,  že to byl nevěrný
služebník, muž, který miloval a hledal potlesk svého lidu. Tolik jsem slyšel o jeho práci a viděl tolik
zákonitých plodů jeho učení,  že  jsem se  cítil  nucen říct  lidem z kazatelny,  že  měli  nevěrného
služebníka; že takové plody, jaké byly patrné na každé straně, uvnitř církve i vně, nemohly být
nikdy výsledkem věrné prezentace evangelia. Toto tvrzení by je nepochybně velmi šokovalo, kdyby
přišlo za jiných okolností; ale protože byli předem připraveni, nezdálo se, že by je chtěli odmítnout.

Bratří, naše kázání přinese zákonité ovoce. Pokud v zemi převládá nemorálnost, je to do velké míry
naše chyba. Pokud dojde k úpadku svědomí, je za to zodpovědná kazatelna. Pokud ve veřejném
tisku chybí morální rozlišování, je za to zodpovědná kazatelna. Pokud je církev zkažená a světská,
je  za  to  zodpovědná  kazatelna.  Pokud  svět  ztratí  zájem  o  náboženství,  je  za  to  zodpovědná
kazatelna. Pokud Satan vládne v našich zákonodárných sborech, je za to zodpovědná kazatelna.
Pokud naši politikové jsou tak zkorumpovaní, že samotné základy naší vlády se blíží pádu, je za to
zodpovědná  kazatelna.  Nepřehlížejme  tuto  skutečnost,  milí  bratři,  ale  vezměme  si  to  k  srdci
a uvědomujme si naši odpovědnost, pokud jde o morálku tohoto národa.

Kapitola 12
PSYCHOLOGIE VÍRY

Již dříve jsem se snažil ukázat, že posvěcení se v duši děje skrze Ducha Kristova skrze víru, a to
s přispěním naší vlastní aktivity, a nikoli bez ní. Nyní chci pojednat o povaze nebo psychologii víry
jako o duševním úkonu nebo stavu. Můj učitel teologie tvrdil, že víra je intelektuální akt nebo stav,
přesvědčení nebo pevný postoj, že biblické nauky jsou pravdivé. Pokud si vzpomínám, byl to názor
na víru, který jsem slyšel všude.

Když se proti tomu namítalo, že intelektuální přesvědčení a stavy jsou nedobrovolné a nemohou být
vyvolány žádným úsilím vůle, a proto nemůžeme mít povinnost víru uplatňovat, a dále, že víra,
která je intelektuálním aktem nebo stavem, nemůže být ctností, odpovídalo se, že pozornost mysli
ovládáme úsilím vůle a že naše odpovědnost spočívá v hledání takového stupně důkazů, který by
intelekt přesvědčil; že nevíra je hřích, protože je nevyhnutelným důsledkem neschopnosti hledat
a přijmout důkazy zjevených pravd; že víra je ctnost, protože zahrnuje souhlas a úsilí vůle hledat
pravdu.  

S touto mylnou představou o povaze křesťanské víry jsem se setkával téměř všude od doby, kdy
jsem poprvé získal licenci ke kázání. Zejména v počátcích své služby jsem zjistil, že se klade velký
důraz na víru v „články víry“ a tvrdí se, že víra spočívá v neochvějném přesvědčení věřit v učení
o Kristu. Proto se velmi zdůrazňovalo přijetí učení, doktrín evangelia, které tvoří víru. Tyto doktríny
jsem intelektuálně a pevně přijal ještě před svým obrácením. A když mi bylo řečeno, abych věřil,



odpověděl  jsem, že věřím,  a  žádný argument  ani  tvrzení  mě nemohly přesvědčit,  že  evangeliu
nevěřím. A až do samého okamžiku svého obrácení jsem nebyl a nemohl být přesvědčen o svém
omylu.

V okamžiku svého obrácení, neboli když jsem poprvé uplatnil víru, jsem uviděl svůj zničující omyl.
Zjistil jsem, že víra nespočívá v intelektuálním přesvědčení, že věci potvrzené v Bibli o Kristu jsou
pravdivé, ale v důvěře srdce v osobu Krista. Naučil jsem se, že Boží svědectví o Kristu má vést
k tomu, abych Kristu důvěřoval, abych se svěřil jeho osobě jako svému Spasiteli; že zastavit se
pouze u víry v učení o Kristu je osudovou chybou a nevyhnutelně mě zanechává v mých hříších.
Bylo to, jako kdybych byl nemocný téměř na smrt a někdo by mi doporučil lékaře, který by byl jistě
schopen a ochoten zachránit můj život, a já bych měl naslouchat svědectví o něm, dokud bych nebyl
plně přesvědčen, že je schopen i ochoten zachránit můj život, a pak by mi bylo řečeno, abych v něj
uvěřil, a můj život tím bude zajištěn. Kdybych to chápal tak, že to neznamená nic jiného, než že
mám svědectví důvěřovat s nejpevnějším přesvědčením, odpověděl bych: „Věřím v něj a nemám
žádné pochyby. Věřím každému slovu, které jste mi o něm řekli.“ Kdybych se zde zastavil, přišel
bych  samozřejmě  o  život.  Kromě  tohoto  pevného  intelektuálního  přesvědčení  o  jeho  ochotě
a schopnostech by bylo nezbytné se na něho obrátit, přijít k němu, důvěřovat jeho osobě a přijmout
jeho léčbu.

Když jsem intelektuálně přijal svědectví o něm s neochvějnou vírou, další a nezbytnou věcí by byl
dobrovolný akt důvěry či spolehnutí se na jeho osobu, svěření mého života jemu a jeho svrchované
péči při léčení mé nemoci.

To ilustruje skutečnou povahu nebo psychologii víry, jak skutečně existuje ve vědomí. Nespočívá
v žádném  stupni  intelektuálního  poznání  ani  v  přijetí  biblického  učení.  Nejpevnější  možné
přesvědčení, že každé slovo, které je v Bibli o Bohu a Kristu řečeno, je pravdivé, není víra. Tyto
pravdy a nauky zjevují Boha v Kristu pouze do té míry, do jaké ukazují na Boha v Kristu, a učí
duši, jak ho nalézt úkonem důvěry v jeho osobu.

Když pevně důvěřujeme v jeho osobu a odevzdáváme mu svou duši neochvějným úkonem důvěry
v Něho na základě toho, čím je pro nás podle tvrzení Bible, to je víra. Důvěřujeme Mu na základě
Božího svědectví. Důvěřujeme Mu pro to, čím pro nás podle biblického učení a faktů je. Tento akt
důvěry spojuje našeho ducha s Ním ve spojení tak těsném, že od Něho přímo přijímáme proud
věčného života. Víra ve vědomí jako by uzavřela božský galvanický okruh a Boží život je okamžitě
předán naší duši. Zdá se, že Boží život, světlo, láska, pokoj a radost k nám proudí stejně přirozeně
a spontánně jako galvanický proud z baterie. Tehdy poprvé pochopíme, co Kristus myslel tím, že
jsme s ním spojeni vírou, jako je ratolest spojena s vinným kmenem. Kristus se nám tehdy a takto
zjevuje  jako  Bůh.  Jsme  si  vědomi  přímého  společenství  s  Ním  a  poznáváme  Ho  tak,  jako
poznáváme sami sebe, Jeho přímým působením v nás. Ve vědomí pak přímo víme, že On je náš
život a že od Něho dostáváme, jakoby okamžik za okamžikem, dar věčného života.

U některých lidí je mysl poměrně temná, a víra je proto nejdříve poměrně slabá. Mohou mít velmi
široké názory, a přesto intelektuálně věří jen málo s uvědomělým přesvědčením. Proto bude jejich
důvěra v Něho stejně úzká jako jejich uvědomělé přesvědčení. Když je víra slabá, proud božského
života bude proudit tak mírně,  že si ho sotva uvědomíme. Je-li  však víra silná a všeobjímající,
vpouští do naší duše proud božského života lásky tak silný, že se zdá, jako by prostupoval duší
i tělem.  Pak ve  vědomí  víme,  co  to  znamená  mít  v  sobě  Kristova  ducha  jako  moc,  která  nás
zachraňuje před hříchem a udržuje naše nohy na cestě láskyplné poslušnosti.

Po  osobních  rozhovorech se  stovkami  a  mohu říci  tisíci  křesťanů  jsem byl  ohromen,  jak  jsou
v jejich zkušenosti platná Kristova slova, zaznamenaná v páté kapitole Janova evangelia. Kristus
řekl Židům: „Zkoumáte Písma, protože se domníváte,  že v nich máte věčný život, a právě ona



svědčí  o mně.  Ale  nechcete  přijít  ke  mně,  abyste  měli  život.“  Zastavili  se  u  zkoumání  Písma.
Spokojili se s tím, že zjišťovali, co Písmo říká o Kristu, ale takto získané světlo nevyužili k tomu,
aby k němu přišli aktem láskyplné důvěry v jeho osobu. Obávám se, že v těchto dnech je pravdou,
stejně jako tomu bylo ve dnech minulých, že se zástupy lidí zastavují u faktů a učení evangelia
a žádným úkonem důvěry v jeho osobu nepřicházejí k tomu, o němž je vydáno celé toto svědectví.
Tak je Bible špatně chápána a zneužívána.

Mnozí,  kteří  chápou  „Vyznání  víry“  jako  shrnutí  biblických  nauk,  velmi  zanedbávají  Bibli
a zůstávají u víry v články víry. Jiní, opatrnější a vážnější, zkoumají Písmo, aby zjistili,  co říká
o Kristu, ale zastavují se a zůstávají u vytváření správných teologických názorů. Jedinou spasenou
třídou  jsou ti,  kteří  Písmo intenzivně  milují,  protože  svědčí  o  Ježíši.  Zkoumají  a  hltají  Písma,
protože jim říkají, kdo je Ježíš a jak mu mohou důvěřovat. Nezastavují se a nezůstávají u tohoto
svědectví, ale úkonem láskyplné důvěry jdou přímo k němu, k jeho osobě, a tak spojují své duše
s ním ve spojení, které od něj přímým božským přenosem přijímá věci, kvůli kterým jsou vedeni,
aby mu důvěřovali.

To je jistě křesťanská zkušenost. Je to přijímání věčného života, který nám Bůh v Kristu daroval. To
je spásná víra.

Existuje mnoho stupňů síly víry, od té, kterou si sotva uvědomujeme, až po tu, která vlévá do duše
takovou záplavu věčného života, že zcela přemůže sílu těla. Při nejsilnějším projevu víry se zdá, že
nervy těla povolují pod obrovským vypětím mysli. Tato velká síla duševního vypětí asi není příliš
běžná. Můžeme snést jen málo Božího světla a lásky v duši, a přesto zůstat v těle. Někdy jsem měl
pocit, že trochu jasnější vidění by mou duši zcela odvedlo z těla, a setkal jsem se s mnoha křesťany,
kterým byly tyto silné vichřice duchovního působení povědomé. Cílem mého psaní je však takto
ilustrovat povahu či psychologii a výsledky spásné víry.

Když se zamyslíme nad postojem a zkušeností řady vyznavačů křesťanství ve vztahu ke Kristu, je
to opravdu k pláči a k podivu, když uvážíme, že mají v rukou Bibli. Zdá se, že mnozí z nich se
zastavili u více či méně pevných teologických názorů. To chápou jako víru. Jiní to myslí vážněji
a nezastaví se u více či méně uvědomělého přesvědčení o biblických pravdách týkajících se Krista.
Jiní mají silný dojem povinností vyplývajících ze zákona, které je vedou k tomu, aby se pustili do
usilovného života plného skutků,  který je  vede do otroctví.  Modlí  se z  pocitu  povinnosti;  jsou
úslužní,  ale ne milující,  otevření.  Nemají  klid a odpočinek, s výjimkou případů, kdy sami sebe
přesvědčí,  že splnili  svou povinnost.  Jsou v neklidném mučivém stavu. Rozum slyší,  jeho rady
zvažují a všechna jeho slova schvalují, a přesto je pro ně těžké poslouchat a ještě těžší milovat.

Čtou a snad i zkoumají Písmo, aby se dozvěděli o své povinnosti a o Kristu. Intelektuálně věří
všemu, co o Něm Písmo říká, ale když je Kristus takto doporučen jejich důvěře, nespojí s ním svou
duši aktem osobní láskyplné důvěry a oddanosti tak, aby od něj přijali příliv jeho života, světla
a lásky.  Prostým aktem osobní láskyplné důvěry v jeho osobu nepřijímají  proud jeho božského
života a moci do svých duší. Neuchopí tak jeho sílu a nespojí svou bytost s jeho bytostí. Jinými
slovy, skutečně nevěří. Proto nejsou spaseni. Jaká je to chyba! Obávám se, že je velmi častá. Zdá se
být jisté, že je strašlivě častá, jak jinak by se dal vysvětlit stav církve? Je to, co vidíme u velké masy
vyznavačů náboženství, všechno, co Kristus dělá pro svůj lid a ve svém lidu, když opravdu věří?
Ne, ne! Je zde velký omyl. Psychologie víry je mylná, když je intelektuální přesvědčení o pravdě
evangelia považováno za víru. Někteří, jejichž názory se zdají být správné, pokud jde o povahu
víry, zůstávají ve své filozofii a nedokážou víru uplatňovat.

Ať  se  nikdo  nedomnívá,  že  podceňuji  hodnotu  faktů  a  učení  evangelia.  Jejich  znalost  a  víru
považuji za zásadní.  Nemám pochopení pro ty,  kteří  je podceňují  a diskusi o naukách a kázání
považují za málo důležité, a nemohu souhlasit s učením těch, kteří by chtěli, abychom kázali Krista,



a ne nauky, které se Ho týkají. Právě biblická fakta a nauky nás učí, kdo je Kristus a proč mu máme
věřit. Jak můžeme kázat Krista, aniž bychom kázali o něm? A jak mu můžeme věřit, aniž bychom
byli informováni, proč a kvůli čemu mu máme věřit?

Chyba, na kterou upozorňuji, nespočívá v tom, že bychom kladli příliš velký důraz na učení a víru
ve fakta a doktríny evangelia, ale spočívá v tom, že nám chybí důvěra osobnímu Kristu. Tato fakta
a doktríny nás učí, abychom mu důvěřovali, ale spokojíme se s tím, že věříme svědectvím, která se
ho týkají, a zůstaneme tak ve víře v to, co o něm Bůh řekl, místo abychom mu odevzdali svou duši
aktem láskyplné důvěry.

Boží svědectví o něm je určeno k tomu, aby nám zajistilo důvěru v něho. Pokud nezajistí spojení
našich duší s ním prostřednictvím skutku a stavu bezvýhradné důvěry v něho – takového skutku
důvěry, který nás s Ním spojuje jako ratolest s vinným kmenem – slyšeli jsme evangelium nadarmo.
Nejsme  spaseni.  Nepřijali  jsme  od  něho  ono  předání  věčného  života,  které  nám  nemůže  být
zprostředkováno jinak než skrze bezvýhradnou důvěru.

Kapitola 13
PSYCHOLOGIE SPRAVEDLNOSTI

Během  svého  křesťanského  života  jsem  byl  mnohokrát  dotázán  přemýšlivými  a  úzkostlivými
dušemi v podstatě na toto: „Jaký duševní úkon nebo úkony a stavy ode mne Bůh vyžaduje?“ Zjistil
jsem,  že  je  užitečné,  a  dokonce  nezbytné,  mít  před  sebou Boží  přikázání  a  ptát  se  vědomí na
uspokojivou odpověď na tuto otázku. Uspokojil jsem sám sebe a věřím, že jsem s Boží pomocí
pomohl  k uspokojení  i  mnoha dalším.  Chápejte  tedy,  že psychologií  spravedlnosti  chci  označit
duševní úkon a stav, který tvoří spravedlnost. Pokusím se to rozvinout v následujícím pořadí tím, že
ukážu:

I. Co spravedlnost není.
II. Co je.
III. Jak poznáme, co je spravedlnost.
IV. Jak může hříšník dosáhnout spravedlnosti.

I. Co spravedlnost není.

1. Spravedlnost  nespočívá  ve  vnějším  životě  nebo  v  jakémkoli  fyzickém  či  tělesném  úkonu.
Všechny tyto  úkony patří  do kategorie  příčin a  následků.  Jsou vynuceny úkonem vůle  a  samy
o sobě nemají žádný mravní charakter.

2. Spravedlnost  nespočívá v aktech vůle.  Akt vůle je vynucený volbou. Je to výkonný akt a je
výsledkem záměru nebo volby. Je určen jako prostředek k dosažení cíle. Slouží k tomu, aby silou
ovládal buď pozornost intelektu, pocitové stavy nebo vnější projevy. Akt vůle je zároveň následkem
i příčinou. Je to následek volby, záměru, úmyslu. Je příčinou vnějšího života a mnoha změn jak
intelektu, tak citlivosti. Akt vůle je konání. Cokoli děláme, uskutečňujeme díky uplatnění aktů vůle.
Akt  vůle  není  v  nejvyšším slova  smyslu  svobodný  čin,  protože  je  následkem.  Sám o  sobě  je
způsoben. Proto sám o sobě nemá mravní charakter a mravní kvalitu mu můžeme přisoudit pouze
tehdy, pokud se podílí na charakteru své prvotní příčiny.

3. Spravedlnost  nespočívá  v  bezprostředně  následující  nebo  druhotné  volbě.  Volím  konečný,
svrchovaný cíl, a to kvůli němu samému. Tato volba není výkonná. Není určena k zajištění cíle, ale
je prostě volbou předmětu kvůli němu samému. To je konečná volba. Zamýšlím nebo volím, pokud
je to možné, abych si tento cíl zajistil. To je volba bezprostředně následující nebo druhotná. Přísně



vzato  patří  i  tato  volba  do  kategorie  příčiny  a  následku.  Vyplývá  nutně  z  konečné  volby.
V nejpřísnějším slova smyslu není svobodným aktem, protože je sama způsobena. Proto nemá sama
o sobě mravní charakter, ale stejně jako akt vůle odvozuje jakoukoli mravní kvalitu od své prvotní
příčiny neboli konečné volby.

4. Spravedlnost nespočívá v žádném ze stavů nebo činností smyslovosti. Smyslovostí mám na mysli
tu část mysli, která cítí, touží, trpí, těší se. Všechny stavy smyslovosti jsou nedobrovolné a patří do
kategorie  příčin  a  následků.  Vůle  je  nemůže  ovládat  přímo,  ani  vždy nepřímo.  To  poznáváme
vědomím. Protože jsou způsobené, a ne svobodné, nemohou mít samy o sobě morální charakter
a stejně jako myšlenky, akty vůle a druhotné volby nemají žádnou mravní kvalitu kromě té, která je
odvozena od jejich prvotní příčiny.

II. Co spravedlnost je.

Spravedlnost je mravní správnost, mravní přímost, mravní poctivost, soulad s mravním zákonem.
Jaký duševní čin nebo stav je však tím, co vyžaduje mravní zákon nebo Boží zákon? Zákon je
pravidlo  jednání.  Mravní  zákon  vyžaduje  jednání  –  duševní  jednání,  odpovědné  jednání,  tedy
svobodné jednání. Jakou konkrétní formu jednání však mravní zákon vyžaduje?

Svobodné jednání je určitá forma jednání vůle, a je to jediné přísně svobodné jednání. Kristus nás
svým vlastním učením a prostřednictvím svých inspirovaných proroků a apoštolů naučil, že mravní
zákon vyžaduje lásku a že v tom jsou shrnuty jeho požadavky. Co je však tato láska? Nemůže to být
bezděčná láska smyslovosti, ať už v podobě citu nebo náklonnosti; tyto stavy mysli, které patří do
kategorie příčiny a následku, totiž nemohou být formou lásky, kterou vyžaduje Boží zákon. Mravní
zákon je zákonem Božího jednání, pravidlem, podle něhož Bůh vždy jedná. Jsme stvořeni k Božímu
obrazu. Jeho pravidlo života je tedy i naším pravidlem. Mravní zákon od Něho vyžaduje stejný druh
lásky jako od nás. Kdyby Bůh neměl zákon nebo pravidlo jednání, nemohl by mít mravní charakter.
Jako náš Stvořitel a Zákonodárce od nás vyžaduje stejnou lásku co do druhu a stejnou dokonalost co
do stupně, jakou projevuje on sám. „Bůh je láska.“ Miluje celou silou své nekonečné přirozenosti.
Od  nás  vyžaduje,  abychom  milovali  celou  silou  své  konečné  přirozenosti.  To  znamená  být
dokonalý,  jako  je  dokonalý  Bůh.  Jaký  je  však  duševní  projev  této  Boží  lásky?  Musí  to  být
dobrotivost  neboli  dobrá vůle.  Bůh je mravní činitel.  Dobro univerzálního bytí  je samo o sobě
nekonečně  cenné.  Bůh  to  musí  nekonečně  dobře  ocenit.  Musí  vidět  a  cítit  mravní  správnost
rozhodnutí pro dobro kvůli němu samému. Rozhodl se pro ně od věčnosti. Akty své vůle se jej snaží
uskutečnit. Zákon, který vyhlásil,  aby řídil naše jednání, vyžaduje, abychom se ztotožnili s jeho
volbou, s jeho dobročinností, abychom si zvolili stejný cíl jako on, ze stejného důvodu – tedy kvůli
němu samému. Boží nekonečná volba dobra univerzálního bytí je v něm spravedlností, protože je
volbou  vnitřně  a  nekonečně  hodnotného  kvůli  němu  samému.  Je  to  volba  v  souladu  s  jeho
přirozeností a vztahy, které ustavil. Musí to být volba v souladu s jeho nekonečně čistým svědomím
nebo mravním smyslem.

Spravedlnost  v  Bohu  je  tedy  soulad  se  zákony  všeobecné  lásky  nebo  dobré  vůle.  Musí  být
konečnou, nejvyšší, imanentní, účinnou preferencí či volbou nejvyššího dobra univerzálního bytí,
včetně jeho vlastního. Musí být konečná v tom smyslu, že toto dobro bytí je zvoleno kvůli němu
samému. Musí být nejvyšší, protože je upřednostňováno před vším ostatním. Musí být imanentní,
protože je vrozená a je základem veškeré Jeho mravní činnosti. Musí být účinná, protože ze své
podstaty musí  energicky zajišťovat  to,  co  je  takto  upřednostňováno  či  voleno,  celou  silou  své
nekonečné přirozenosti. To je správná volba, správné mravní jednání. Mravní vlastností nesobecké
dobročinnosti je tedy spravedlnost nebo mravní správnost. Všechny podřízené volby, vůle a činy
a stavy smyslovosti, které vycházejí z této imanentní, konečné, nejvyšší preference či volby, mají
mravní charakter v tom smyslu a pouze z toho důvodu, že vycházejí z nesobecké dobročinnosti
nebo jsou jejím přirozeným výsledkem. Tato konečná, imanentní, nejvyšší preference je svatým



srdcem mravního činitele. Z něj přímo či nepřímo vychází celý mravní či duchovní život jedince.

III. Jak poznáme, co je spravedlnost.

Odpovídám: Vědomím.

(a) Vědomím víme, že celý náš život vychází z konečné volby či preference.

(b) Vědomím  víme,  že  svědomí  vyžaduje  dokonalou,  univerzální  lásku  neboli  nesobeckou
dobročinnost; a v důsledku toho vyžaduje všechny ty činy a stavy mysli a vnější projevy života,
které podle zákona naší přirozenosti vycházejí z nesobecké dobročinnosti.

(c) Vědomím víme, že svědomí se s tím spokojí, nepožaduje nic víc a nepřijímá nic méně.

(d) Vědomím víme, že svědomí to prohlašuje za správné neboli spravedlivé.

(e) Vědomím víme, že se jedná o poslušnost Božímu zákonu, jak je zjeven v naší přirozenosti, a že
když tuto poslušnost vykonáváme, jsme tak přizpůsobeni Boží vůli, že máme dokonalý pokoj. Jsme
v souznění s Bohem. Jsme v míru s Bohem i sami se sebou. Bez toho takoví být nemůžeme. Tomu
rozumím jako učení naší přirozenosti i Bible. Nedostatek prostoru mi nedovolí citovat Písmo, abych
tento názor podpořil.

IV. Jak může hříšník dosáhnout spravedlnosti.

Hříšník je sobecký mravní činitel. Protože je sobecký, nebude samozřejmě vyvíjet jiné než sobecké
úsilí, aby se stal spravedlivým. Sobeckost je stav dobrovolného oddání se požitkářství smyslovosti.
Dokud  je  vůle  v  tomto  stavu  oddanosti  požitkářství,  duše  nechce  a  nemůže  prosadit  žádný
spravedlivý čin. Prvním spravedlivým činem, který je pro neznovuzrozeného hříšníka možný, je
změna  jeho  srdce  neboli  nejvyšší  konečné  preference  jeho  duše.  Bez  toho  se  může  navenek
přizpůsobit  liteře  Božího zákona,  ale  to  není  spravedlnost.  Bez  toho může mít  mnoho projevů
a stavů mysli, které může považovat za křesťanskou zkušenost; ale ty nejsou spravedlností. Bez
změny srdce může žít dokonale vnějším mravním a náboženským životem. To vše může dělat ze
sobeckých důvodů, ale to není spravedlnost. Opakuji, že jeho prvním spravedlivým činem musí být
změna srdce. Říci, že ho změní z nějakého sobeckého důvodu, je prostě protimluv, protože změna
srdce  zahrnuje  zřeknutí  se  sobectví.  Jak  tedy  může  hříšník  změnit  své  srdce  nebo  dosáhnout
spravedlnosti? Odpovídám: Jedině tak, že přijme takový pohled na Boží charakter a nároky, který
ho přiměje zříci se svého sobeckého ducha a dostat se do souladu s Bohem. Je to jediná možnost.
Bible zjevuje skutečnost a lidské vědomí potvrzuje pravdu, že hříšník nikdy nedosáhne takového
pohledu na Boží nároky, který by ho přiměl zříci se sobectví a souhlasit s Bohem, bez osvícení
Duchem svatým. Hříšník tedy dosáhne spravedlnosti pouze prostřednictvím učení a vnuknutí Ducha
svatého.

Co je však součástí této změny od hříchu ke spravedlnosti?

(1) Musí zahrnovat důvěru v Boha neboli víru. Bez důvěry by duše nemohla být přesvědčena, aby
změnila své srdce, zřekla se sebe a souzněla s Bohem.

(2) Musí zahrnovat pokání.  Pokáním mám na mysli  takovou změnu smýšlení,  která spočívá ve
zřeknutí se zaměření na sebe a v dosáhnutí souladu s Bohem.

(3) Zahrnuje radikální změnu mravního postoje vůči Bohu a bližnímu.



To  vše  se  podílí  na  změně  srdce.  Tyto  věci  probíhají  současně  a  přítomnost  jedné  z  nich
předpokládá existenci a přítomnost ostatních. Tuto změnu v hříšném člověku vyvolává Duch svatý
skrze pravdy evangelia. Toto zjevení božské lásky, je-li mocně sesláno Duchem svatým domů, je
účinným povoláním. Z výše uvedeného je  patrné,  že ačkoli  hříšník může žít  dokonale vnějším
mravním a náboženským životem, skutečně znovuzrozená duše nemůže žít hříšným životem. Nové
srdce nechce, nemůže hřešit. To Jan ve svém prvním listu výslovně potvrzuje. Nejvyšší, konečné
rozhodnutí  pro  dobro  nemůže  vyvolat  sobecké  druhotné  volby nebo akty  vůle.  Je  možné,  aby
křesťan odpadl. Kdyby tomu tak nebylo, nebyla by vytrvalost žádnou ctností. Kdyby šlo o fyzickou
změnu nebo o změnu samotné přirozenosti hříšníka, odpadnutí by bylo nemožné a vytrvalost by
nebyla ctností.  Proti tomuto názoru se namítá, že odpadnutí  musí spočívat v návratu k sobecké
konečné preferenci, a proto zahrnuje nepříznivou změnu srdce. Co když tomu tak je? Nemůže to být
skutečně pravda? Cožpak Adam a Eva nezměnili své srdce ze svatého na hříšné? Může však člověk
měnit své srdce tam a zpět? Odpovídám: Ano, jinak by nebylo možné požadovat, aby si hříšník
vytvořil nové srdce,  ani by křesťan po znovuzrození nemohl hřešit.  Představa, že tentýž člověk
může mít současně srdce svaté i hříšné, je z hlediska pravé filozofie absurdní, odporuje Bibli a má
nanejvýš zhoubné následky. Když je duše odpadlá, Kristus ji vyzývá, aby činila pokání a znovu
vykonala své první dílo.

Spravedlnost se v lidské duši udržuje přebýváním Krista skrze víru a žádným jiným způsobem.
Nemůže  být  udržována  záměry  nebo  předsevzetími,  které  by  vznikly  samy od  sebe  a  nebyly
vtištěny Kristovým Duchem. Skrze víru Kristus nejprve získává nadvládu v lidském srdci a skrze
víru si tuto nadvládu udržuje a vládne v duši jako král.

V člověku nemůže být žádná spravedlnost způsobená srdcem, protože nic jím způsobené nemůže
být dobrovolné; proto nemůže být žádná spravedlnost v přirozenosti člověka v tom smyslu, že by
znamenala chvályhodnou ctnost.

Veškeré vnější dodržování Božího zákona a přikázání, které nepochází od Krista, působícího v duši
skrze Ducha svatého, je samospravedlnost. Veškerá pravá spravedlnost je tedy spravedlností z víry
neboli spravedlností zajištěnou Kristem skrze víru v něj.

KONEC

Sborník s názvem „Moc z výsosti“ byl sestaven v roce 1944 ze článků, které většinou vyšly v letech
1871 až 1874 v týdeníku The Independent v New Yorku.


