
Zaujímavé svedectvo na doplnenie… 

 

„Modlil jsem se, abych prožil zkušenost s Duchem svatým, o němž jsem se učil. Prosil 
jsem Ducha svatého, aby přišel a naplnil mě svou mocí, službou a svým poselstvím pro 
nemocný a zraněný svět. Uvědomoval jsem si, že nebudu-li sám žít nad svými problémy, 
nikdy nebudu moci nalézt dostatek pozdvihujících a povzbuzujících kázání. Denně jsem se 
modlil za naplnění Duchem svatým. I ostatní studenti se modlili za křest v Duchu svatém. 
Modlili jsme se celé dny, a když mí spolužáci tuto zkušenost přijali, všiml jsem si, že 
jejich životy získaly jiný rozměr. Byli stále chudí, ale i ve své chudobě byli plni radosti, 
pokoje a nevysvětlitelné důvěry, že jim Bůh pomůže. Žádné problémy nemohly narušit 
jejich pokoj. Pozoroval jsem změny, ke kterým došlo v jejich životech, a věděl jsem, že se 
musím modlit tak dlouho, dokud tuto zkušenost nepřežiji také.  

A pak se to stalo. Jednou večer, když jsem Pána prosil o naplnění Duchem svatým, jsem 
blízko sebe cítil jeho přítomnost. Byla to úžasná zkušenost. Hlasitě jsem uctíval a chválil 
Ježíše a znovu a znovu jsem mu říkal, jak je úžasné znát ho a jak velmi ho miluji. Ačkoli 
jsem nikoho neviděl, bylo to, jako kdyby Duch svatý stál přede mnou, připraven vylít na 
mě požehnání. Jak jsem se modlil, cítil jsem teplý sálavý dotek na své tváři, potom na 
jazyku, pak na těle, a aniž bych si to uvědomil, začal jsem mluvit nová slova, která mi 
přicházela současně na mysl i na jazyk. Slova mi přicházela velmi rychle a čím více jsem 
mluvil, tím více jsem se cítil puzen je vyslovovat. Nevím, jak dlouho jsem zůstal v pokoji 
a chválil Pána, a ani na tom nezáleží. Moje srdce přetékalo chválou a uctíváním Ježíše v 
novém jazyku. Byl jsem zaplaven radostí a vědomím nové síly v Bohu, kterou jsem 
předtím neznal. Tak jsem prožil křest v Duchu svatém. Od té doby jsem každý den cítil, že 
skutečně žiji v Ježíšově přítomnosti. Neuměl jsem to vysvětlit, ale pokaždé, když jsem se 
modlil, přišel mi Duch svatý pomoci s modlitbou, odňal moji korejštinu a nahradil ji 
nebeským jazykem, kterému jsem se nikdy neučil. Věděl jsem, že můj duch se stal jedno s 
Ním a mohl jsem se modlit mnohem snadněji hodinu i více.  

Po ukončení biblické školy jsem cítil, že bych měl založit sbor. Duch svatý mi zjevil, kde 
a jak mám začít, a já jsem ocenil jeho pomoc v těchto rozhodnutích. Koupil jsem starší 
vojenský stan a postavil jsem ho ve špinavé čtvrti chudinských rodin.  

Ne, nebylo to tak, že od toho dne by šlo všechno úplně hladce. Začal jsem si však 
uvědomovat, jak velmi Duch svatý touží pomoci mi rozvinout službu, kterou mi dal. 
Přesto, že prožíváme úžasné zkušenosti s Pánem, jsme stále ještě v těle. Budeme-li u 
Pána hledat radu, dostaneme ji, ale je tak snadné zhodnotit situaci a myslet si: 
„Tohle zvládnu sám, nebudu Pána obtěžovat modlitbou a prosit Ducha svatého o 
pomoc." Aniž bych si plně uvědomoval, co dělám, začal jsem spřádat své plány pro 
nový sbor ve stanu. Chtěl jsem, aby byl program působivý a aby přišlo mnoho lidí, 
ale měl jsem obtíže s přípravou kázání. Když se mi to nedařilo, shromáždil jsem 
všechna kázání Billy Grahama a Orala Robertse, která se mi podařilo sehnat, a kázal 
jsem je. Potíž byla v tom, že jsem je brzo vyčerpal a byl jsem zase tam, kde jsem 
začal. Chvílemi jsem ztrácel odvahu a chtěl jsem to vzdát. V tomto bodu své mladé 
služby jsem se vrátil k modlitbě a poprosil jsem Ducha svatého o pomoc. Není vždy 



snadné dovolit Duchu svatému, aby řídil váš život. Dokonce i při přípravě kázání se 
plete do cesty lidské já. Člověku se může lehce stát, že si vybere nějaké dobré texty z 
Písma, připraví kázání a nechá Ducha svatého stranou. Tolikrát jsem musel vyznat 
svůj hřích, že jsem se snažil udělat všechno sám!  

Vždy jsem potom Ducha svatého znovu pozval, aby mi pomohl. A on mi pokaždé pomohl, 
dokonce i při přípravě kázání. Někdy bylo jeho kázání úplně jiné než to, které jsem si 
připravil já. Duch svatý mi dával myšlenky a texty z Písma, které jsem měl kázat, protože 
věděl, kdo přijde na shromáždění a jaké budou jejich potřeby.“  

(Dr. David Yonggi Cho)  


