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Předmluva

Hluboká touha po opravdovém životě s Bohem roste v církvích 
Evropy! Vnitřní potřeba po skutečném posvěcení, reálném modli
tebním životě a po hluboko sahajícím probuzení v církvích Evro
py narůstá. Tu a tam se již objevují náznaky probuzení a na někte
rých místech je již dokonce v plném proudu. Potřeba probuzení 
tady byla vždy. Bůh chce duchovně mrtvé probudit k uvědomě
lému a odhodlanému životu v Jeho svaté přítomnosti. A přesto 
mnoho lidí, kteří slyšeli evangelium, zůstalo zatvrzelých a tím 
duchovně mrtvých. Jiní se zase se po svém obrácení stali netečný
mi pro Boží řeč a jednání. Co dnes potřebujeme, to je probuzení 
z našeho vlažného duchovního bezvědomí do skutečné Boží pří
tomnosti: „Probuď se, ty kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“ 
(Ef 5,14) V posledních letech se na mnoha místech mluvilo o pro
buzení, až příliš často bylo probuzení prorokováno, bylo podnik
nuto mnoho kroků, ale jen zřídka kdy se někdo vydal důsledně po 
jediné cestě k opravdovému probuzení: skrze modlitbu. 

Mnohým sborům nelze vytýkat, že by byly málo aktivní, pro
tože někteří se o probuzení snažili všemi možnými i nemož
nými prostředky. Mnoho lidí při tom bylo sice aktivních, ale 
bez opravdové hloubky. Bez modlitby dělalo mnoho lidí to, 
co umí, ale ne to, co by dělat měli. Bez modlitby dělali mnozí 
vše, co bylo v jejich moci a silách, ale nedělali nic z Boží síly 
a jeho neomezené moci. Na mnoha místech bylo posilováno 
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sebevědomí a sebedůvěra sborových pracovníků, ale jen zřídka 
bylo podporováno a rozvíjeno vědomí o Bohu a důvěra v Boha. 
Požehnání na mnoha místech nepřišlo a místo toho se dostavilo 
vystřízlivění. 

Kde najdeme pravé probuzení bez příchuti show, manipulace, 
pokry tectví a lačnosti po senzaci? Kde najdeme srdečnou oprav
dovost bez toho, abychom se na druhé straně museli nechat ubít 
zákonictvím? Mnoho sborů má dnes techniku, pódia, show, hu
dební skupiny, všechno je to jen to nejlepší z nejlepšího, více 
možností než kdy dřív – ale kde je opravdová duchovní účinnost, 
o jejímž zaslíbení čteme v Písmu? První křesťané neměli žádný 
fax, mobil, auto, knihtisk, nic – krom Boha a modlitby k Bohu! 
Tito modlitebníci zažívali úžasné Boží zásahy a jednání opravdu 
prostým a zároveň uchvacujícím způsobem a k tomu pravidelně, 
protože se drželi Boha a pravidel modliteb. 

Církev hledá nové metody, jak zasáhnout lidi a získat je spíše 
pro svou organizaci. Ale Boží metodou, jak k sobě přitáhnout 
ztracené lidi, stále zůstávají modlitebníci, kteří se v důvěrném 
vztahu k Bohu nechávají probudit a posvětit, aby v planoucím 
Duchu přinesli evangelium těm ztraceným. Klíčem k probuzení 
je opravdová modlitba. Jenže mnoho lidí neví, co si má s modlit
bou počít. Jednou jsem byl pozván na „křesťanskou“ pódiovou 
diskusi v televizi. Protože jsem v tomto termínu už slíbil svou 
službu v jednom malém vesnickém sboru, prosil jsem organizá
tory v té vesnici o modlitby za moudrost v tom, jak se mám roz
hodnout tak, aby to bylo v souladu s Boží vůlí. Odpověď od nich 
zněla: „Modlit se mohou ti staří, my budeme raději pro Boha 
něco dělat.“ Je šokující, jak málo lidí ví, co skutečně modlitební 
život je a co umožňuje – totiž nemožné! 

Ale o čem vlastně mluvíme? Co je vůbec probuzení? Tolik lidí 
o tom mluví a přitom vůbec neví, co je vlastně cílem probuzení. 
Pro některé spočívá probuzení v tom, že stále větší množství lidí 
vyznává svou lásku k Bohu např. v rámci shromáždění chval. Ale 
podívej se na to, co o tom říká prorok Ezechiel: 
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„Přicházejí k tobě, jako když se schází lid k rokování, a sedají si před te-
bou jako můj lid. Poslouchají tvá slova, ale podle nich nejednají. V ústech 
mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým 
ziskem. Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. 
Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají. Až to přijde, a už to 
nadchází, poznají, že byl mezi nimi prorok.“ (Ez 33,31–33)

Prorok řekl, že se to jednou stane a já sám jsem to xkrát zažil. 
Davy lidí vyznávají v záplavě pocitů svou lásku k Bohu, ale nic se 
na jejich životě nemění! Nedochází k morálnímu obrácení, které 
Bůh očekává! Takové oznamování lásky nemůže Bůh použít. Je
žíš nám říká, co to ve skutečnosti znamená, milovat Boha:

„Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám 
přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15,10)

Chtěl bych to zcela neosobně vyjádřit takto: probuzený člo
věk zachovává Boží přikázání tak, jak je sám Ježíš zachovával a žil 
v každodenním životě. 

Je možné to vyjádřit i zcela osobně: probuzený člověk žije 
v harmonii s Bohem tak, jak sám Ježíš v harmonii s Bohem žil 
a Jeho vůli uskutečňoval!

Někteří chápou Boží přikázání úplně špatně a přitom jsou zje
vením samotného Boha! Bůh začíná desatero přikázání osobní 
výpovědí: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh…“ Mnozí to nevědí, ale 
Bůh je svou podstatou morální bytost! Morální znamená, že Bůh 
ví, co je dobré a správné. Není pravdou, že Bůh všechno může! 
Ano, On je všemohoucí, ale Bůh například nemůže lhát! Nemůže 
krást! Bůh se nemůže změnit! Kdyby to udělal, tak by se stal sa
motným ďáblem! Bůh je dobrý, Bůh je spravedlivý a ví, co je dob
ré a co je špatné, co je důležité a co důležité není! Někteří lidé se 
v současnosti domnívají, že morální zákony Bible už dnes nepla
tí, protože zákon byl přibit na kříž, ale to je fatální nedorozumě
ní! Tito lidé nerozlišují mezi desaterem přikázání a mojžíšovým 
obětním zákonem! O desateru přikázání říká Bůh Mojžíšovi, aby 
je vložil do schrány smlouvy, a o zákonech obětních rituálů říká 
Bůh Mojžíšovi, aby je položil vedle schrány smlouvy!
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Takže na stranu, protože budou odstraněny, až Ježíš zemře jako 
zástupný obětní beránek! My už tedy nemusíme přinášet oběti, 
protože Ježíš je naším obětním beránkem, ale teď se na základě 
tohoto domnívat, že Bůh např. odstranil i 10 přikázání je fatální 
chybou, na které je postaveno mnoho falešných učení! Ježíš řekl:

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel 
jsem zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Záko-
na, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších 
přikázání a tak učil lidi, bude nazván nejmenším v království Nebes. Kdo 
by je však činil a učil, ten bude nazván velkým v království Nebes. Neboť 
vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat sprave-
dlnost učitelů Písma a farizeů, jistě nevejdete do království Nebes. Sly-
šeli jste, že bylo řečeno předkům (Ex 20,13; 21,12):,Nebudeš vraždit.‘ 
Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že každý, kdo 
se hněvá na svého bratra bez příčiny, propadne soudu. Kdo by řekl svému 
bratru:,Hlupáku‘, propadne veleradě. Kdo by řekl: ,Blázne‘, propadne 
ohnivé Gehenně.“ (Mt 5,17–22)

Ježíš nepřišel proto, aby odstranil Boží „morálku“! Ježíš při
šel, aby naplnil Boží přikázání, naplnil je životem a uskutečnil je! 
Ježíš ta přikázání neoslabil, ale naopak dokonce vyostřil! Protože 
my už konečně jednou musíme pochopit, jak vážný, nebezpečný 
a zničující je hřích! A to i když se jedná o „pouhé slovo“!

Někteří se domnívají, že člověk je zákonický když se snaží 
dodržovat zákon. Ale pozor! Existuje rozdíl mezi cestou záko
nického člověka a člověkem, který se nalézá na cestě k posvěce
ní! Ten zákonický se snaží dosáhnout spasení tím, že se snaží 
zachovávat zákon. To se nemůže podařit! Ale ten posvěcený se 
snaží zachovávat zákon ne proto, aby byl spasen, ale proto, že 
už skrze Ježíšovu milost zachráněn je a pochopil, že zákon je 
důležitý a správný a že není nic lepšího než jednat podle Božího 
slova! Vidíš ten obrovský rozdíl?

Kristus žil v harmonii s Bohem a Jeho zákonem a Kristus se 
chce dávat poznat probuzeným lidem a skrze ně všem ostatním – 
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může tak jednat i skrze tebe? Existuje dobrý test toho, jestli žiješ 
probuzený život v harmonii s Boží vůlí. Ježíš řekl: 

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč 
chcete, a stane se vám.“ (J 15,7)

Je to i tvá zkušenost? Toto zaslíbení je myšleno vážně a Ježíš 
neslibuje nic nebezpečného, protože je zde ještě jeden předpo
klad: 

„A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom 
o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás.“ (1 J 5,14)

Chcešli totéž, co chce Bůh, potom Bůh tvou modlitbu vy
slyší, tak prosté to je. Kdo žije v harmonii s Boží vůlí, ten zaží
vá jedno vyslyšení modliteb za druhým, neboť Bůh má přístup 
k jeho srdci a ten člověk ze svého přesvědčení souhlasí s Boží 
vůlí a tím prožívá jedno vyslyšení modliteb za druhým. Je to 
i tvá zkušenost?

Klamání a zKlamání

O tom, že Bůh je dnes stejně úžasně aktivní, jako byl už kdysi 
dávno, jsem roky pochyboval. Tu a tam přijel do sboru hostu
jící řečník, který údajně s Bohem zažil takové věci, které nás 
uváděly v úžas – ovšem ne do stavu, abychom Boha také stej
ně úžasně zažili. Potom jsem se setkal s lidmi, kteří se snažili 
„nadopovat se“ duchovními iluzemi a citovou manipulací, jak 
se později ukázalo. Přesvědčivé to nebylo, protože když show 
a hudba pominula, dopomohly okolnosti každodenního života 
vyvolat na světlo všechno to, co se tyto moderně religiózní show 
pokoušely skrýt. 

Nějaký čas jsem navštěvoval jednu takovouto domácí skupin
ku. Jak jsem byl ze začátku překvapen jejich zážitky s Bohem, je
jich náhlými velkými projevy citů, jejich vnitřními obrazy a pro
roctvími, které pro sebe navzájem měli. Když jsem ale návštěv
níky této domácí skupinky pozoroval delší dobu, nezbylo mi, 
než zpochybnit oprav dovost těchto fenoménů a jednoho večera 
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těmto lidem říci: „Mám dojem, že si tady jen vzájemně něco 
předstíráte. Navzájem se tady citově vybičujete, ale to vás nene
se a nedrží opravdově a jednou přijde chvíle, kdy se zhroutíte.“ 
Lidé v této skupince se velmi rozzlobili nad mým ohodnocením 
(odhadem jejich stavu) a chtěli mi vysvětlit, že mám negativní 
postoj vůči Duchu Svatému a ještě některé další věci. Zhruba 
za dva roky jsem potkal jednoho z oněch členů domácí skupin
ky a on mi bez vytáček přímo řekl: „Měl jsi pravdu. Z osmi lidí 
té domácí skupinky tam zůstal už jen jeden. Ti ostatní odpadli 
od víry a skoro všichni z nás berou drogy, dva z toho dokonce 
heroin. Když jsi to tenkrát řekl, zasáhlo mne to přímo do srdce. 
Věděl jsem naprosto přesně, že se to týká mne. Opravdu jsme 
chodili do sboru a na skupinku proto, abychom se „nadopovali“ 
Ježíšem. Ale další den jsem byl vždy emocionálně úplně na dně 
a živořil jsem až do dalšího setkání. Myslel jsem si, že se tak vede 
jen mně a chtěl jsem být takový, jako ti ostatní. Dnes vím, že na 
tom nebyli o nic lépe než já.“ 

Není toto úděsné a alarmující? Kolik sborů se takto nebo po
dobně zlomilo a zničilo?! Jak dlouho se budeme vzájemně klamat 
a svádět emocionálními iluzemi? 

Jednou jsem si položil otázku, co by „křesťané“ dělali, kdyby 
jim jako „druhořadé“ byly odebrány jejich cédéčka, chválící sku
piny, jejich show a konference, jejich divadelní skupiny a jiné 
aktivity, jejich křesťanské plakáty a propisky, prostě všechno! 
Co by jim ještě zůstalo? Kdo by ještě zůstal? Je to skutečně jen 
víra v Ježíše, co nás sjednocuje, nebo to jsou všechny ty ostatní 
věci? Někdy mám dojem, že mnozí žijí jen moderní nábožen
ský život a dosud nepřekročili práh k pravému křesťanskému 
životu. 

Co jsme už všechno ve „sborech“ nezažili… Všechny ty ne
gativní zážitky s falešným prorokováním, mocí a touhou po pe
nězích a seberealizujícími se vedoucími, nebo manipulací… Ra
ději bych utekl, než abych se otevřel této „Boží realitě.“ Jestli 
tohle má být probuzení, co tady mnozí předvádějí… To nikoho 
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 nenapadne, že Ježíš jasně varoval před falešnými proroky, svody 
a vlky v beránčím rouše?! Nedokážu pochopit, čemu všemu lidé 
věří a co považují za „pravý křesťanský život“!

Mnoho zkušeností z prostředí okolních sborů ve mně vypůso
bilo následující představu. Viděl jsem se, jak se ve vyprahlé pouš
ti snažím lopatou vyházet – vytvořit – koryto řeky. Přitom jsem 
se v neustálém potu své tváře modlil, aby Bůh do tohoto mnou 
vykopaného koryta seslal vodu a tím aby vznikla řeka. 

Když jsem se na tento obraz díval zvenčí, připadalo mi to 
jako naprosto nesmyslné! Je přeci naprosto jasné, že si každá 
řeka své koryto vyhloubí sama, pokud voda poteče dostatečně 
silným proudem od pramene. Tak mi Pán ukázal, jak zbytečné 
je mnoho z toho, co se já sám a my ve sborech snažíme lopatou 
vyházet a vytvořit. 

Jedni se zaházejí svými aktivitami a projekty a marně čekají na 
požeh nání; jiní se zahltí jedním citovým opojením za druhým 
a mohou být ve svém náboženském sebeklamu jedině zklamáni. 
Jiní se prokopávají skrze suchou poušť dávno přežitých tradic. 
Vyprahlost se tím jen zvětšuje a frustrace a ubitost je čím dál 
tím ošklivější. 

Bůh vyřídil pro všechny časy skrze proroka Jeremjáše posel
ství, co že je ten problém našeho nepožehnaného „házení lo
patou“: 

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali 
si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ (Jr 2,13)

V našich sborech máme nespočet dobře vypadajících cisteren. 
Věci, které vypadají tak, jako by z nich muselo vzejít požehná
ní, ale nedávají žádnou vodu. Máme tolik věcí, které toho tolik 
slibují! Může se přitom jednat o lidi, nebo o projekty a aktivity, 
ale je úplně jedno, co to je, jestliže v to budeš skládat svou dů
věru namísto v Boha, potom se může něco, co není samo o sobě 
špatné, stát mocnou pastí! 

Boží lid byl vždy v nebezpečí. Tenkrát byli stále nablízku ne
přátelé a Boží lid byl v nebezpečí, že bude vyhlazen. V co by měli 
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doufat? Odkud, nebo co, nebo od koho by měli očekávat pomoc? 
Přečti si, co Bůh nechal vzkázat svému lidu:

„Běda, synové umínění, je výrok Hospodinův, uskutečňujete záměry, 
ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, vršíte hřích na hřích. 
Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali, záštitu 
hledáte u faraóna, utíkáte se do stínu Egypta. Ale faraónova záštita vám 
bude k hanbě a utíkání do stínu Egypta k potupě.“ (Iz 30,1–3)

Nebo o kapitolu dál:
„Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, dou-

fají ve vozy, že jich je mnoho, v jízdu, že je velmi zdatná; ale ke Svatému 
Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina.“ (Iz 31,1)

Boží lid tenkrát hledal pomoc v nejmodernější válečné tech
nice, v „chlapské síle“ a domníval se, že se tím nalézá na jisté 
cestě k vítězství, ale Bůh je nazývá „synové umínění.“ Mluví 
o tom, že na této cestě vrší jeden hřích na druhý,… přečti si 
to klidně ještě jednou. Stejné je to dnes. Mnozí chtějí budovat 
„Boží království“, ale spoléhají se přitom na světské věci a ne 
na Boha. Vkládají svou důvěru do svého vzdělání, do svých pe
něz, do svých strategií, do svých budov anebo do techniky … 
Jak jsem již řekl: Dělají vše, co umí, ale ne to, co by dělat měli! 
Když jsem byl misionářem mezi motorkáři v Evropě, tak jsme na 
začátku dělali úplně stejnou chybu. Chtěli jsme lidi získat pro 
Ježíše, ale spoléhali jsme přitom na naše vlastní nápady. Domní
vali jsme se, že lidi získáme tím, že budeme všichni jezdit na 
Harleyi, budeme potetovaní, budeme nosit dlouhé vlasy a hrát 
rockovou hudbu… zapomeň na to. Mezitím se již po celém svě
tě pohybují lidé, kteří spoléhají jen na své vlastní plány. Pokouší 
se napodobovat nějakou megacírkev a když to nefunguje, tak 
hledají jinou megacírkev. Po celé Evropě se pohybují lidé se svý
mi „megaprojekty“ a slibují modré z nebe, ale kde jsou ti mod-
litebníci, kteří žijí v harmonii s Bohem a chodí ve skutcích, 
které Bůh předem připravil?! Kde jsou ti lidé, kteří stejně jako 
Eliáš prožívají opravdovou Boží moc přicházející z nebe?! Jeden 
mnohé slibující megaprojekt přebíjí druhý! Jednou mě oslovila 
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 televize, která chtěla natočit pořad o kazateli, který se svým leta
dlem přistál v Chebu, aby upozorňoval na dětskou prostituci… 
Řekl jsem jim, že je to nesmysl, protože tím by se začalo sjíždět 
ještě víc pedofilů z celé Evropy! Takový pořad už jednou v tele
vizi byl a potom se na to místo začaly sjíždět celé autobusy plné 
pedofilů!!! Říkám vám, že vím o několika horlivých křesťanech, 
kteří pracují na ulicích v Chebu a že je možné je podporovat… 
ale to nikoho nezajímá, pokud to není nějaká show! A to je prá
vě to, z čeho je mi nejvíc zle! Všude jen nějaká show, ale já už 
mám plné zuby křesťanského teátru! Nejvíc by se jim líbilo, kdy
bych vjel na pódium na motorce a začal předvádět svaly, ale jas
né Boží slovo slyšet nechtějí! … Už mám plné zuby moderního 
„křesťanství“!!!

Z oklamávání vždy vzejde jen zklamání! A tisíce křesťanů jsou 
mezitím zklamáni proto, že se nestalo to, co se jim prorokova
lo z nebe! Na setkání pastorů se mi jeden pastor svěřil, že jsou 
zklamáni: „Jeden zahraniční kazatel nám řekl, že to musíme dělat 
tak a tak a potom budeme prožívat totéž, co křesťané na Filipí
nách, kde je momentálně velký růst sborů.“ Udělali tedy všechno 
podle návodu a nic se nestalo… Z oklamávání vzejde vždy jen 
zklamání. Už musíme konečně přestat hloubit svá vlastní říční 
koryta! To není žádný křesťanský život! Proberme se konečně! 
Je zde jiná cesta! Budemeli žít v důvěrném vztahu s Bohem, po
tom nám On sám bude pramenem a plností! Proudy živé vody 
samy mocně vyhloubí svá říční koryta. Je zde naprosto oprávně
ná otázka: Kde je možné zažít toto prosté, ale uchvacující Boží 
jednání? Odpověď je mnohým stále jasnější: Tam, kde jsou lidé 
uchváceni Bohem a v prosté modlitbě od něj vše očekávají. Může 
to vypadat jakkoliv důležitě a duchovně, ale pokud se to posta
ví na místo Boha a modlitby, je to jen děravá nádrž! A to i když 
se jedná o naditou peněženku nebo doktorský titul! Nevzejde 
z toho to, co očekáváme i když to stále budí dojem, že z toho 
přece něco vzejít musí. Svůj osobní vztah s Bohem nemůžeš na
hradit ničím! 



18

Úplně jsem se zděsil při četbě některých biografií, když jsem 
si uvědomil rozsah požehnání, které mohl Bůh nechat proudit 
skrze jednotlivce, kteří se opravdově modlili. Celé země mohly 
být částeč ně změněny skrze životy jednotlivců, jako například 
skrze kazatele probuzení Charlese G. Finneyho. Skrze něj byl 
probuzen nejen bezpočet sborů, ale dílem s nimi i celé obce. 
Nečetl jsem nic, co by mne víc oslovilo a vyzývalo, než jeho bi
ografie „Životní vzpomínky“ a jím napsaná kniha „Probuzení“, 
kde sepsal principy pro pravidelná probuzení. Tato probuzení 
nepřišla z čistého nebe, nebylo to tak, že by přišla tady a vedle 
vynechala proto, že Bůh je suverénní a nejedná jinak než suve
rénně. Ne, nýbrž Finney mohl opravdově očekávat od Boha pra
videlná probuzení, protože se držel zjevených Božích principů. 
Tajemství jeho prostého, ale úchvatného a dojemného života 
a služby leželo v jeho schopnosti modlit se, a jeho jednoduché
ho, logického a upřímného zvěstování, kterým vedl sbory do 
modlitebního života. Účinky a dopady jeho života a služby byly 
v každém ohledu ohromné. Stovky tisíců přijalo poslušnost víry 
vůči Bohu a vstoupilo do modlitebního života. Není to právě to, 
co hledáme? 

Mnoho lidí je dnes aktivních, ale bez opravdové hloub ky. Ne
rozumějte mi ale špatně. Nemám nic proti sborovým aktivitám 
a menším nebo větším misijním výjezdům, vycházejíli z Boha. 
Ale jednou jsem se vyděsil nad následující věcí: Nejlépe masko
vaným útěkem před skutečným Božím požadavkem je člověkem 
samým vybraná „služba“ pro Boha. Mnozí lidé si toho nejsou 
vědomi, ale namísto aby následovali Boží volání a Jeho povolání 
a realizovali Boží vůli, realizují ve svých sborech jen sami sebe. 
Tohle si musí lidé uvědomit, jestliže má dojít ke skutečnému 
probuzení! Na tomto místě žije mnoho lidí v náboženském se
beklamu. Mnoho pracovníků ve sborech, které jsem navštívil, 
rozpoznali tuto situaci a doznali se k tomu také. Jeden pracovník 
mi řekl: „Od dětství jsem zde aktivní, v církvi uznávaný a tak moc 
si přeji, aby se moje děti rozhodly pro Boha; ale dnes poznávám, 
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že vlastně Bohu nedůvěřuji a vším, co ve sboru dělám, chci zů
stat od Boha v určité vzdálenosti.“ Jeden kazatel mi řekl něco, 
co jsem stejně anebo podobně slyšel také od mnoha jiných lidí 
a co jsem také sám zažil: „Náš sbor se pomalu ale jistě rozpadl 
skrze všechna takzvaná proroctví a předpovědi. Komplexy mé
něcennosti zatížené ženy v domácnosti a další lidé s potřebou 
seberealizace chtěli být alespoň v neděli středem pozornosti. 
Mnoho členů sboru prezentovalo svá vlastní přání a představy 
jako zjevení Boží vůle. Stokrát bylo zaslibováno probuzení – až 
byla hromada střepů úplná. Teprve dnes dokážu tu katastrofu 
prohlédnout.“ Jiný pastor na setkání pastorů přiznal: „Myslím 
si, že se zaměstnáváme všemi těmi aktivitami jen proto, abychom 
nemuseli dělat to, co víme, že bychom dělat měli, protože máme 
strach se k Ježíši naplno přiznat nebo začít opravdu konat Boží 
vůli.“ Z mnoha křesťanských akcí mám ten dojem, že se dělají jen 
proto, aby se nemuselo dělat to, co je doopravdy Boží vůlí!

Všechny iluze musí dříve nebo později padnout, aby člověka 
něco napadlo! Církev se na tomto místě musí probrat! Mnozí 
to myslí dobře, ale už nerozpoznávají, že dobré je nepřítelem 
nejlepšího. Mají svá dobře myš lená přání za Boží vůli a velmi se 
přitom mýlí, navíc tím ještě svádějí na scestí sebe i druhé. Právě 
také u těch, kteří tak často o probuzení mluví, musí k probuzení 
dojít; neboť probuzení je to, co se stane, když se církev probu
dí ze „snů“ – jedno jakého druhu – a vstoupí do pravdy a Boží 
svaté přítomnosti. 

Počítej s Bohem 

Bůh si přeje, abychom v každém okamžiku počítali s Ním a s jeho 
zásahy a jednáním. Počítání je třeba se naučit! Jak dlouho jsme 
potřebovali k pochopení rozdílu mezi jedna plus jedna a jedna 
krát jedna? Při učení se principům modlitby jsme dle mého ná
zoru ještě více neochotní. Ale tak se nepohneme z místa. Nemů
žeme si u Boha dovolit nechat být jedna plus jedna tím stejným 
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jako jedna krát jedna a myslet si, že On nám požehná, ale musí
me se naučit v modlitbě s Bohem počítat! Nesmíme se divit, že 
modlitby zůstanou nevyslyšené, když toto nerozlišujeme a tyto 
zjevené principy opomíjíme. Ignorovat zjevené principy modli
teb a myslet si, že Bůh nakonec přece jen nějak vyslyší, to je po
koušení Boha, protože Bůh nám ty principy zjevil, abychom je 
v modlitbě uváděli do praxe a docházeli tak vyslyšení. 

satanem ovlivněné modlení

Tvrzení, že existují principy, které stoprocentně garantují vysly
šení modliteb, může u některých čtenářů vzbudit nedůvěru. To 
vychází ze zkušenosti mnohých, protože Bůh jejich takzvané 
„modlitby“ nevyslýchá. Někteří formulují svá přání do nebe, 
a když to, o co žádali, nedostanou, pochybují o užitku modlit
by. Po takovýchto nevyslyšených „modlitbách“ vyvstanou ná
sledující myšlenky: „Bůh neexistuje, protože mne nevyslyšel.“ 
Nebo: „Bůh existuje a jistě vyslýchá, ale mně vyslyšet nechce.“ 
Nebo: „Bůh je, ale modlení je zbytečné a nesmyslné, protože 
On stejně udělá suverénně jen to, co sám chce.“ Přemýšlímeli 
takovým nebo podobným způsobem, dosáhl satan přesně toho, 
čeho dosáhnout chtěl. 

Pozor! K satanově strategii patří následující taktika klamu: 
vzbudí v nás touhy a přání, které Bůh určitě nevyslyší, abychom 
se poté cítili Bohem zkla máni. Bůh nám ale sám říká: „Prosíte sice, 
ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Proradná 
stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo 
tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.“ (Jk 4,3–4)

Není to šokující? Někteří dokonce v modlitbě utužují svou 
sobecké nepřátelství vůči Bohu! Toho si musíme být vědomi, 
i když to mnozí to dělají jistě v nevědomosti – to ovšem celou 
věc nezlepšuje. Za mnoha našimi přáními a tužbami vězí ve sku
tečnosti satan, který vládne na této zemi, a během našeho ži
vota se bude pokoušet ovlivnit naše myšlení a tím i naše vášně 


