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Dříve než začnete pročítat stránky této knihy, chtěl 
bych vás upozornit na to, že se vydáváte na cestu 
vedoucí k hlubokým a oživujícím změnám ve vašem 
duchovním životě. Při čtení následujících kapitol 
vás Duch svatý povede k užšímu vztahu s Ježíšem.

Záměrem knihy není přinést nějaké nové, pře-
kvapující a senzační informace o moci Ducha sva-
tého. Přesto možná během čtení objevíte nové, 
životně důležité pravdy. Mým skutečným cílem je 
poukázat v Božím slově a ve spisech Ellen Whiteové 
na duchovní zásady, které vám pomohou změnit 
život.

Při čtení nespěchejte. Udělejte si čas na mod-
litbu a  promýšlejte praktické důsledky toho, co 
čtete. Dovolte své mysli, aby se otevřela silnému 
působení Ducha svatého. Když to uděláte, začnete 
prožívat atmosféru duchovního oživení.
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Cílem není knihu rychle přečíst, ale opravdu ji 

prožít na modlitbách. Na konci každé kapitoly na-
jdete rady, které vás povedou k modlitbě, zbožnosti 
a k duchovnímu oživení. V praktické rovině vás bu-
dou učit sdílet se o svou víru. Pomohou při hledání 
nových příležitostí k vydávání osobního svědectví.

Při psaní knihy mne provázely dva silné citáty 
Ellen Whiteové:

„Oživení pravé zbožnosti mezi námi je naší nej-
větší a nejnaléhavější potřebou“ (1SM 121).

„Není nic, čeho by se satan bál více než Božího 
lidu, který očistí svou cestu od každé překážky brá-
nící Bohu vylít svého Ducha na strádající církev a na 
shromáždění, které činí pokání. Kdyby se satanovi 
podařily jeho záměry, už nikdy by nedošlo k žád-
nému dalšímu probuzení“ (RH, 22. 3. 1887).

Opravdové duchovní probuzení je největší po-
třebou naší církve. Tohoto probuzení, které Bůh 
zaslíbil, se satan nejvíce obává. Pro vedení církve, 
kazatele a členy našeho společenství neexistuje dů-
ležitější úkol než toto oživení společně hledat. Ne-
existuje žádná větší priorita.

Co by mohlo být pro Boží lid důležitější než vy-
lití Ducha svatého v moci Letnic pro dokončení Bo-
žího díla na zemi? Tato otázka by měla mít přední 
místo na všech setkáních církve jakékoli úrovně. 
Probuzení ale vždy začíná u jednoho muže, jedné 
ženy, jednoho chlapce nebo jedné dívky, kteří při 
svých modlitbách hledají Boha.
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Právě ty můžeš být tou jednou osobou, která 

bude použita Bohem, aby přinesla duchovní oži-
vení do tvého domu, sboru nebo školy. Boží za-
slíbení je určeno tobě. Jestliže se „můj lid, který 
se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit 
a vyhledávat mě, a odvrátí se od svých zlých cest, 
tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích 
a uzdravím jejich zemi“ (2Pa 7‚14).

Boží slovo je jisté. Jeho zaslíbení se nemění.
Bůh během dějin mnohokrát seslal probuzení 

jako odpověď na modlitby svého lidu. I my tou-
žíme po zaslíbeném oživení posledních dnů. Tou-
žíme po vylití Ducha svatého. Přejeme si, aby Boží 
dílo na naší zemi bylo dokončeno a Ježíš nás vzal 
konečně domů.

Neboj se při čtení této knížky prosit: Oživ nás, 
Pane!
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Největší oživení v  dějinách světa byla vždy vý-
sledkem opravdových a upřímných proseb. Jiskry 
oživení je možné vykřesat jen na oltáři modlitby. 
Oživení a modlitba patří nerozlučně k sobě. Bez 
vytrvalé a neochabující modlitby neexistuje odpo-
vídající moc: „Oživení může být očekáváno jen jako 
odpověď na naše modlitby“ (1SM 121).

Novozákonní církev byla ponořena do modli-
teb. Věřící si vzali k srdci Ježíšovu výzvu, aby „če-
kali“ na zaslíbení od Otce (Sk 1‚4). Hledali společně 
Boha a věřili, že když na ně z nebe sestoupí Duch 
svatý, obdrží od něj „moc“ (Sk 1‚8).

Příběh ve Skutcích je srozumitelný. O učední-
cích čteme: „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili“ 
(Sk 1‚14). Boží odpovědí na tyto vírou naplněné mod-
litby bylo vylití Ducha svatého o Letnicích. V jed-
nom dni se nechaly pokřtít tři tisíce lidí. „Vytrvale 
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poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb 
a modlili se“ (Sk 2‚42).

První křesťané se spojili prostřednictvím mod-
liteb, které proměnily svět. „Když se pomodlili, 
otřáslo se místo, kde byli shromážděni“ (Sk 4‚31). 
„Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení 
Pána Ježíše“ (Sk 4‚33). „My pak budeme i nadále věno-
vat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova“ (Sk 6‚4).

Prostřednictvím modlitby vedl Bůh Petra 
k domu pohana Kornélia. Otevřel tak nové cesty 
k hlásání evangelia (Sk 10‚1–33). Když se první církev 
spojila na modlitbě, Bůh poslal z nebe anděla, aby 
vysvobodil Petra z vězení. Modlitba byla základem 
moci novozákonní církve.

Modlitba a průkopnické adventní hnutí

Modlitba byla od začátku také podstatou advent-
ního hnutí. První průkopníci byli velkými modli-
tebníky. Stávalo se, že strávili velkou část noci na 
modlitbách. Ellen Whiteová popisuje vlastní zkuše-
nost z těchto modlitebních setkání prvních adven-
tistů: „Tito mužové se sešli … a hledali pravdu jako 
skrytý poklad… Studovali jsme spolu a vroucně se 
modlili, protože jsme cítili, že se musíme dovědět 
Boží pravdu. Často jsme spolu zůstali do pozdní 
noci. Někdy jsme se celou noc modlili za světlo 
a studovali Boží slovo. Během půstu a modliteb na 
nás sestoupila velká moc“ (3MR 413).
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Ellen Whiteová vždy vybízela první adventisty, 

aby hledali Boha na modlitbách. „Největší vítězství 
získaná pro Boží věc nejsou výsledkem trefných ar-
gumentů v diskusích ani přemíry možností či vel-
kého vlivu nebo hojnosti prostředků. Získávají se 
v osobním vztahu s Bohem, když se lidé usilovnou 
vírou uchopí mocného zdroje síly“ (GW 259).

První adventisté věřili, že se přiblížil Ježíšův 
druhý příchod. Pokořili svá srdce, vyznávali své 
hříchy a přimlouvali se za své rodiny, přátele a sou-
sedy.

V březnu 1840 měl William Miller sérii proroc-
kých přednášek ve sboru Casco v Portlandu. Do 
modlitebny se natlačily stovky lidí. Někteří zůstali 
od časného rána až do pozdní noci. Na shromáž-
dění mocně působil Duch svatý.

Ellen Whiteová k  tomu poznamenala: „Du-
chovní oživení se rozšířilo po celém městě. Probí-
hala modlitební setkání a mezi různými denomina-
cemi zavládlo velké probuzení. Jejich členové cítili 
silný vliv tohoto učení o příchodu Krista“ (LS 137).

F. D. Nichol dodává: „Skoro v každé části města 
byla uspořádána malá modlitební setkání.“1

Není to důkaz toho, že modlitba probouzí 
opravdové oživení, udržuje jej, dává mu vnitřní sílu 
a naopak oživení vždy vede k intenzivnímu modli-
tebnímu životu?

Leonard Ravenhill připomíná: „Platí bez vý-
jimek, že všechna opravdová oživení v minulosti 
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začala po letech usilovných přímluv, které byly na-
mířeny proti peklu a otřásaly zemí. Tajemství oprav-
dového oživení v našich dnech je pořád stejné. Ale 
kde jsou ti přímluvci na modlitbách?“

Oživení ve Walesu

K jednomu z největších oživení v dějinách došlo 
ve Walesu v roce 1904. Šestadvacetiletý Evan Ro-
berts se třináct let modlil, aby jeho život ovládl 
Duch svatý. Prosil Boha o to, aby bylo jeho srdce 
cele odevzdané Božímu království. Často se mod-
lil dlouho do noci, přimlouval se za děti a mládež 
svého sboru. Pravidelně prosil, aby Bůh navštívil 
Wales s oživující mocí.

Oživení ve Walesu začalo na setkání mládeže 
v  jeho sboru v  Moriah Loughor, když vyprávěl 
svou zkušenost s Bohem. Naléhal na své přátele, 
aby hledali naplnění Duchem svatým, a tento Duch 
se dotkl jejich srdcí. Šestnáct mladých lidí se roz-
hodlo svěřit svůj život Bohu. V tomto pokorném 
vesnickém sboru začaly první jiskry oživení, které 
následně zapálily plameny oživení po celé zemi.

Podle odhadu se za devět měsíců v této malé 
zemi obrátilo sto tisíc lidí. Poklesla kriminalita, 
opilci a  prostitutky se díky Boží milosti změnili. 
Hospodám klesaly tržby. Lloyd George, tehdejší 
premiér Velké Británie, napsal, že v době největ-
šího oživení ve Walesu prodali v jednom hostinci 
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během sobotní noci alkohol za devět centů. Mnoho 
hospod se změnilo na místa modliteb.

Politická setkání i fotbalové zápasy byly odlo-
ženy nebo zrušeny, protože kostely byly plné mod-
lících se lidí. Často tyto modlitební bohoslužby tr-
valy po dobu šesti až osmi hodin.

Zatvrzelí, duchovně necitliví horníci ve Walesu 
navštěvovali tyto bohoslužby a vraceli se do práce 
jako změnění lidé. Vulgární slova nenávratně vymi-
zela z jejich úst. Zachovalo se svědectví o tom, že 
koně pracující v dolech přestali rozumět příkazům 
těchto znovuzrozených horníků, kteří mluvili bez 
nadávek „jazykem nebe“.

O dva roky později toto oživení zesláblo. Přesto 
působilo svým vlivem na životy desítek tisíců lidí. 
Když se zeptali jedné starší ženy, proč se zdá, že oži-
vení ve Walesu ochablo, odpověděla: „Ono nikdy 
nevyhaslo. Pořád hoří v mém srdci.“ V srdci této 
zbožné ženy hořelo více než sedmdesát let.

Celý národ se změnil díky jednomu mladému 
muži, Evanu Robertsovi, a skupině jeho mladých 
přátel, kteří vzali vážně Boží zaslíbení o  tom, co 
způsobí upřímné přímluvné modlitby.

Národ proměněn modlitbou

Alfréd Tennyson měl zcela jistě pravdu, když řekl: 
„Více díla, než si svět umí představit, je vykonáno 
modlitbou.“



16
Jedním z  nejdramatičtějších okamžiků v  ne-

dávné historii byl pád berlínské zdi. Málokdo ale ví, 
jak těmto dramatickým událostem ve východním 
Berlíně napomohlo soustředěné modlitební hnutí, 
které vyvrcholilo 9. listopadu 1989. 

V roce 1982 Christian Fühler, mladý německý ka-
zatel v Lipsku, otevřel každý pondělní večer dveře 
svého kostela k modlitbám a diskusím o svobodě. 
Na tato setkání přicházelo stále více lidí. Jednoho 
pondělního večera v říjnu 1989 se do kostela sva-
tého Mikuláše natlačilo osm tisíc lidí. Tisíce dalších 
stály venku.

Národní hnutí za svobodu se zrodilo v kolébce 
modlitby. Desítky tisíc lidí na vesnicích i  v  měs-
tech se po celém východním Německu připojily 
k přímluvným modlitebníkům v Lipsku. Toho pon-
dělního večera v říjnu 1989 se za svobodu modlilo 
skoro milion lidí.

Dvacet let po pádu berlínské zdi kazatel Fühler 
zdůraznil nezbytnost vážných přímluvných mod-
liteb: „Uvědomili jsme si, že kdybychom se pře-
stali modlit, nebyla by v Německu žádná naděje na 
změnu.“2

Bývalý komunistický úředník, který spolupra-
coval se speciální jednotkou Stasi, přiznal: „Byli 
jsme připraveni na všechno, ale ne na svíčky a mod-
litby.“ Berlínská zeď nemohla obstát před hlasem 
vroucích modliteb Božího lidu, spojeného v hle-
dání Boha.


