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Ráz  
Bohem seslaného 

probuzení

Hospodine, našel jsi zalíbení ve své zemi,  
změnil jsi Jákobův úděl. Sňal jsi vinu svého 
lidu, přikryl jsi všechny jejich hříchy. Sela.  
Odložil jsi všechno své rozhořčení, odvrátil 
ses od svého planoucího hněvu. Obnov nás, 
Bože, naše spáso, skoncuj se svou hněvivostí 
vůči nám!

Což se na nás budeš hněvat navěky? 
Potáhne se tvůj hněv z pokolení do pokolení? 
Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid v tobě 
radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosr-
denství, daruj nám svou spásu! Poslechnu, 
co říká Bůh Hospodin. Vždyť promlouvá 
pokoj ke svému lidu, ke svým věrným. Kéž 
se nevracejí k bláznovství! Vskutku, jeho 
spása je blízko těm, kdo se ho bojí, a tak 
bude v naší zemi přebývat jeho sláva. Milo-
srdenství a věrnost se potkají, spravedlnost 
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a pokoj se políbí. Ze země vyraší věrnost, 
z nebes bude vyhlížet spravedlnost, Hos-
podin dá i dobro a naše země vydá úrodu. 
Před ním bude kráčet spravedlnost a při-
praví cestu jeho krokům. (Žalm 85,2–14)

V  5. a  6. verši 85. žalmu čteme: „Což se na  nás bu-
deš hněvat navěky? Potáhne se tvůj hněv z pokolení 
do pokolení? Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid 
v tobě radoval?“

Budu se zabývat principy, kterými se řídí duchovní 
podněcování, a také bych vám rád řekl něco o tom, jak 
se Bůh ve své milosti se mnou setkal a přinesl do mého 
srdce a života probuzení.

„Což nás opět neobživíš, aby se tvůj lid – tvůj lid 
– v tobě radoval?“ Tato žalmistova slova vyjadřují vo-
lání srdcí mnoha drahých Božích dětí v dnešní době. 
Není pochyb o  tom, že na  mnoha místech roste pře-
svědčení, že dokud nepřijde probuzení – a tím myslím 
Bohem poslané probuzení – budou zabírat území jiné 
síly, které jsou zde, aby vzdorovaly všem křesťanským 
principům.

Všímavému pozorovateli už jistě neunikly ná-
znaky šířící se po  celém světě, které velmi rychle 
dozrávají buďto k  pokání, nebo k  soudu. Zdá se, 
že s  tímto usvědčením narůstá také hlad po  Bohu 
a po tom, aby projevil svou moc. A tento hlad je tak 
veliký, Boží moc tak zřejmá a  touha tak hluboká, že 
z úst Božích dětí dnes často slyšíme stejné volání, ja-
kým kdysi volal i prorok.
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Naší jedinou nadějí  
je probuzení

„Kéž bys roztrhl nebesa a sestoupil, aby se před te-
bou hory zapotácely!“ (Iz 63,19) Jistě si všimnete, že 
v  prorokově modlitbě zaznívají dvě základní věci. Že 
dokud Bůh nesestoupí, hory se nezapotácejí a hříšníci 
se nezačnou třást. Pokud však Bůh sestoupí, pokud 
ukáže svou moc, pokud ukáže svou jednající ruku, po-
kud Bůh zabere území, hory se zapotácejí. Hory lho-
stejnosti, hory materialismu, hory humanismu se za-
potácejí před jeho přítomností a  národy – ne pouze 
jednotlivci, ale národy – se budou třást.

Zatím jsme neviděli otřásající se národy, ale viděli 
jsme, jak se třesou určitá společenství lidí a oblasti; vi-
děli jsme farnosti, které Bůh, když sestoupil na  zem, 
uchvátil během několika hodin!

Je pravda, že jsme viděli, jak nejlepší možné lidské 
evangelizační úsilí za sebou zanechává nedotčené ko-
munity. Viděli jsme přeplněné kostely. Viděli jsme lidi 
mnoha různých stavů a  povolání. Viděli jsme stovky, 
ano i tisíce lidí, kteří reagovali na slovo zaznívající z ka-
zatelny. Chci ale říci – a říkám to beze strachu, že bych 
si protiřečil, že toto všechno můžete mít bez Boha. 
Možná vás takové tvrzení polekalo, ale říkám je znovu: 
toto všechno můžete mít na pouhé lidské rovině! 

Howard Spring měl pravdu, když napsal: „Boží krá-
lovství nebude růst tím, že se naše sbory naplní lidmi, 
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ale tím, že se lidé v našich sborech naplní Bohem.“ A to 
je rozdíl! Je možné mít přeplněné kostely a lidi s oprav-
dovým zájmem o sborové aktivity na pouhé lidské ro-
vině, a přitom za sebou zanechat nedotčené komunity!

Rozdíl mezi evangelizací a probuzením

Rozdíl mezi úspěšnou evangelizací (a používám slovo 
„úspěšnou“) a probuzením je následující: Při evangeli-
zaci vyznají Ježíše Krista dva lidé nebo tři, deset, dvacet 
a možná i sto a na konci roku jste vděční, když polo-
vina z nich vytrvá. Společnost však zůstane nedotčená. 
Nevěstince jsou přeplněné, tančírny a taneční sály na-
cpané. Stovky lidí chodí do  divadel a  kin. Ve  společ-
nosti nedošlo k žádné změně!

Avšak při probuzení, když přijde Bůh a Duch svatý, 
když zavane vítr z  nebe, si společnost najednou za-
čne uvědomovat Boha! A  toto uvědomění se zmocní 
mladých, lidí střední generace i starých. A jako tomu 
bylo i v případě probuzení na Hebridách, 75 procent 
lidí obrácených během jednoho večera se obrátilo ještě 
předtím, než přišli na shromáždění!

„Počátek moudrosti je bázeň před Hospodi-
nem.“ (Př 9,10) To je rozdíl mezi evangelizací a probu-
zením, a proto říkám, že naše jediná naděje nespočívá 
v  evangelizačních taženích. Díky Bohu za  všechno, 
čeho bylo dosaženo! Díky Bohu za  všechno, co bylo 
vykonáno skrze misijní práci! Já zastupuji misijní práci 
ve Skotsku a jsme vděční za všechno, čeho bylo dosa-
ženo díky práci služebníků, evangelistů a dalších křes-
ťanských pracovníků, kteří na různých místech přivedli 
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jednotlivce ke spasení v Ježíši. Ale největší potřeba a je-
diné řešení problému, se kterým se dnešní církev po-
týká, je Boží navštívení!

Probuzení v Berneray

Dovolte mi, abych to ilustroval na  události, která se 
odehrála nikoli na ostrově Lewis a Harris, ale na ma-
lém ostrůvku Berneray. Kázal jsem právě na výročním 
shromáždění v Bangoru. Toto shromáždění je pravdě-
podobně jedním z největších konferencí v Británii. Se-
děl jsem právě vedle vedoucího shromáždění a dalšího 
řečníka, když se mě najednou zmocnil pocit, že musím 
odejít a  jet na  ten ostrov. Obrátil jsem se tedy na ve-
doucího a řekl jsem mu o tom, co vnímám. On však byl 
poněkud zaskočen: „Přece nemůžete ze shromáždění 
odejít. Jste na řadě se svým závěrečným proslovem.“ Já 
jsem však s tímto proslovem nemohl vystoupit. Abych 
příběh zkrátil, dohodli jsme se, že shromáždění opus-
tím. Následujícího rána jsem letěl do Glasgow a odtud 
do města Stornoway, poté jsem pokračoval autem přes 
celý ostrov k přívozu, kterým jsem se dostal na ostrov 
čítající přibližně 500 obyvatel.

Když jsem dorazil na místo, potkal jsem jednoho 
mladíka. Muži, který mě přívozem převážel, jsem nic 
neřekl. Ani jednoho z  nich jsem neznal. Na  ostrově 
jsem nikdy předtím nebyl. Nikdy jsem tam nebyl po-
zván, a  pokud vím, nikdo z  obyvatelů ostrova se se 
mnou nikdy nesetkal. Nyní jsem však byl zde. A muži, 
kterého jsem potkal, jsem řekl: „Ukázal byste mi, jak se 
dostanu k nejbližšímu kazateli?“
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„Na ostrově nemáme žádného kazatele. V současné 
době jsou oba dva sbory neobsazené.“

„Ukázal byste mi tedy, jak se dostanu k nejbližšímu 
staršímu sboru?“

„Ano, nejbližší starší žije v  támhletom domě 
na kopci.“

Požádal jsem tedy onoho mladíka: „Byl byste tak 
laskavý a zašel za tím starším a řekl mu, že na ostrov 
přijel pan Campbell? A kdyby se vás zeptal, jaký Cam-
pbell, řekněte mu, že ten, který byl na ostrově Lewis.“

Mladík odešel a za pár minut byl zpátky se slovy: 
„Hector McKennon očekával, že dnes přijedete. 
Můžete se ubytovat u  jeho bratra. A  taky mě požá-
dal, abych vám vyřídil, že zorganizoval shromáždění 
v kostele dnes v 9 hodin večer a doufá, že na něm pro-
mluvíte.“

Tajemství probuzení v Berneray

Nyní tuto událost trochu vysvětlím. Na  ostrově byl 
muž, který se toho rána, kdy jsem já seděl v  kostele 
v Bangoru, rozhodl strávit den v modlitbě. Ležela mu 
na srdci situace ve farnosti, především to, že mladí lidé 
vyrůstají s nezájmem o Boha a církev. Jeho manželka 
mi později řekla, že když procházela kolem stodoly, 
kde se modlil, třikrát ho slyšela, jak říká: „Bože, nevím, 
kde je, ale ty to víš a ty ho pošleš.“

V  10 hodin večer nabyl přesvědčení, že Bůh sly-
šel jeho volání a že na ostrov dorazím následující den. 
Proto tedy svolal shromáždění s tím, že budu v 9 hodin 
večer kázat.
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Šli jsme tedy do  kostela. Sešlo se poměrně velké 
shromáždění, kolem osmdesáti lidí. Bohoslužba byla 
úplně obyčejná. Až jsem si na  jejím konci říkal, jestli 
mě na  tento ostrov opravdu vedl Bůh. Byli tam však 
lidé, kteří byli Bohu blíž než já.

Onen starší muž, o kterém jsem mluvil, za mnou 
přišel a řekl: „Doufám, že nejste zklamaný, že probu-
zení dnes večer nepřišlo. Bůh ale je nad námi a každou 
chvíli zažijeme průlom!“

Toto byl muž, jenž byl blízko Bohu! „Hospodinovo 
tajemství patří těm, kdo se ho bojí.“ (Ž 25,14 ČEP)

Bůh přišel!

Vydali jsme se tedy na  cestu z  kostela. Kostel stojí 
na kopci a hlavní cesta vede dolů necelých 300 metrů. 
Lidé postupně odcházejí a my za nimi, když tu najed-
nou... a zde se dostávám k tomu, v čem spočívá rozdíl 
mezi evangelizací a probuzením... se starší sboru zastaví, 
smekne klobouk a řekne: „Zastavte se, pane Campbelle. 
Bůh přišel! Bůh přišel! Podívejte se, co se děje!“ A když 
jsem se podíval směrem k zástupu lidí, uviděl jsem, jak 
lidé uprostřed vřesoviště padají na kolena. Vzápětí jsem 
slyšel jejich kajícná volání. A shromáždění, které začalo 
v 11 hodin večer, pokračovalo na kopci až do 4 hodin 
ráno. Celý ostrov byl najednou uchvácen Bohem! Stalo 
se to proto, že na ostrov přišel Campbell? Ať vás ani ne-
napadne myslet si něco takového!

Děkuji Bohu, že jsem mu byl tehdy natolik blízko, 
abych uslyšel jeho hlas. Často jsem na  to myslel. 
Ach, jak velmi často! Kdybych tehdy nebyl ve spojení 
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s Bohem, kdybych byl na místě, kde bych neslyšel hlas 
Spasitele, Boží hlas, propásl by Berneray toto mocné 
navštívení, které otřáslo ostrovem od  jeho středu až 
po okraje.

Kladu si otázku, jestli by se našel jediný dům 
na ostrově, ve kterém oné noci neprožili Boží navští-
vení. Neboť ve vzduchu jako by bylo přítomno vědomí 
a uvědomění si Boha! Vzduch jako by byl nabitý mocí 
všemocného Boha! To je probuzení!

Všimněte si principu, který zde začal působit. 
„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jmé-
nem, pokoří a  bude se modlit, bude hledat mou 
tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vysly-
ším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich 
zem.“ (2Pa 7,14 B21)

Na ostrově se našel alespoň jeden muž, který napl-
nil podmínky tohoto oddílu Písma, a protože naplnil 
podmínky, Bůh, jenž dodržuje smlouvu, musí dostát 
svým smluvním závazkům. A aby Bůh prokázal, že je 
čestný, musel naslouchat modlitbám muže z  této far-
nosti, který se rozhodl strávit den na  kolenou ve  své 
stodole.

To jsou principy, které řídí duchovní podněco-
vání... Kéž Bůh najde lidi, kteří jsou připraveni vyhovět 
principům, kterými se duchovní podněcování řídí.


