Kurs Omega
Praktický výcvik zakladatelů sborů

Duchovní boj
ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ
ve spolupráci s

PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES

Kurs Omega:
Praktický výcvik zakladatelů sborů
Vydala
The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA
Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@BibleLeague.org www.bibleleague.org
Copyright 1999 The Alliance for Saturation Church Planting
Tyto materiály byly připraveny ve spolupráci s Peter Deyneka Russian Ministries, Projekt 250.
Reprodukce a distribuce těchto materiálů či jejích částí v jakékoliv formě je povolena a vítána za podmínky, že:
(1) v citaci či kopii bude uvedeno autorství, (2) budou vyznačeny případné změny či úpravy, (3) tato publikace
nebude prodávána za cenu vyšší než náklady na její reprodukci a (4) nebude pořízeno více než 1000 kopií.
Pokud byste měli zájem vystavit tyto materiály na Internetu či je chtěli použít jiným než výše uvedeným
způsobem, obraťte se prosím na
The Alliance for Saturation Church Planting, H-1111 Budapest, Budafoki út 34/B III/2, MAĎARSKO,
Tel: +(36-1) 466-5978 and 385-8199 Fax: +(36-1) 365-6406 E-mail: SCPAlliance@compuserve.com.
Překlady či úpravy vhodné pro vaši kulturu či prostředí jsou také vítány. Opět prosím kontaktujte Alianci,
abychom mohli povzbudit a informovat i další lidi, kteří by mohli mít zájem o váš překlad nebo oblast práce.
Pokud se chcete dozvědět více o službě jednotlivých zúčastněných organizací, kontaktujte prosím:

P.O. Box 843
Monument, CO, USA 80132-0843
Bezplatná linka: (800) 649-2440
E-mail: Contact_USA@AllianceSCP.org
www.AllianceSCP.org
Kancelář pro Evropu: e-mail: SCPAlliance@compuserve.com

Project 250
P.O. Box 496, 1415 Hill Avenue
Wheaton, IL , USA 60189
Tel: (630) 462-1739 Fax: (630) 690-2976
E-mail: RMUSA@ASR.ru
www.russian-ministries.org

Všechny biblické citace jsou z českého ekumenického překladu Bible, Copyright  1985,
Československá biblická společnost. Další použité překlady jsou Bible svatá, podle posledního vydání
kralického z roku 1613 (KR), a Nová smlouva, Copyright  1994, Křesťanská misijní společnost
(NS),

Duchovní boj

i

Aliance pro zakládání sborů

Poděkování
Chceme vyjádřit srdečné poděkování a vděčné uznání všem, kteří přispěli k přípravě těchto
výcvikových příruček. Následující lidé zásadním způsobem přispěli k sepsání a úpravám těchto
materiálů. Pane, zbuduj si svou církev… až na sám konec země!
Jay Weaver, hlavní redaktor, World Team
Richard Beckham

Greater Europe Mission

David & Lisa Bromlow

Christ For Russia

Ron Brunson

World Witness and United World Mission

Don Crane

Greater Europe Mission

Bea Crane

Greater Europe Mission

Hunter Dockery

World Harvest Mission

Mike Elwood

Greater Europe Mission

Jeff Geske

United World Mission

Dave Henderson

CB International
— Project 250, Peter Deyneka Russian Ministries

Bob Mackey

United World Mission

Bob Martin

United World Mission

Paul Michaels

Grace Brethren Intl. Mission

Norie Roeder

United World Mission

Ki Sanders

World Team

Larry Sallee

UFM International
— Project 250, Peter Deyneka Russian Ministries

Eric Villanueva

United World Mission

David Westrum

Interlink Ministries
— Project 250, Peter Deyneka Russian Ministries

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKOU PODPORU
Edith Bond

The Alliance Regional Resource Team

David Gál

The Alliance Regional Resource Team

Nell Harden

Profesor angličtiny v důchodu

Duchovní boj

ii

Aliance pro zakládání sborů

O ALIANCI
Tento kurs byl připraven Aliancí pro zakládání sborů (The Alliance for Saturation Church Planting) ve
spolupráci s Projektem 250 organizace Peter Deyneka Russian Ministries. Aliance je společenstvím
církví a misijních organizací, které usilují o mobilizaci věřících k tomu, aby naplnili všechny země
střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu evangelikálními sbory. Saturační zakládání
sborů je strategie, která se snaží založit sbory v každém městě, vesnici a čtvrti, aby ti, kdo přijmou
Krista, měli společenství, ve kterém budou moci růst a být vybaveni ke službě. Aliance je postavena na
myšlence, že spojení sil zvyšuje efektivitu, odstraňuje duplicitu a demonstruje jednotu Kristova těla.

ČEMU VĚŘÍME:
•

Božím hlavním nástrojem evangelizace a učednictví je sbor.

•

Partnerství církví a misijních organizací má zásadní význam při množení sborů a rozvoji hnutí
saturačního zakládání sborů.

•

Výcvik vůdců je nezbytně nutný k zakládání sborů a růstu církve.

•

Vyznáním víry Aliance je Lausanneské krédo.

CO DĚLÁME:
A. Výcvik a osobní vedení zakladatelů sborů
Aliance zajišťuje prakticky orientovaný výcvik ve stylu semináře s praktickými úkoly pro
službu, který má za cíl zakládání množících se sborů.

B. Sbírání informací
Přesné informace vedou k dobrým rozhodnutím při snaze zakládat sbory. Aliance může
pomoci s výcvikem a konzultacemi vašich potřeb při sběru informací v oblasti zakládání a
růstu sborů.

C. Modlitební hnutí
Hnutí zakládání sborů začíná vizí, kterou je třeba najít a upřesnit skrze hledání Božího srdce
na modlitbách. Aliance vám může pomoci lépe pochopit úlohu modlitebních hnutí v rámci
úkolu zakládání sborů, a poradit s tím, jak budovat modlitební hnutí ve vašem okolí.

D. Sdílení vize
Jaká je Boží vůle pro vaši zemi? Bůh chce všude zakládat sbory! Aliance může pomoci
skrze semináře o principech saturačního zakládání sborů tuto vizi rozšířit i ve vašem okolí.

DALŠÍ INFORMACE:
The Alliance for Saturation Church Planting
Regional Resource Team
H-1111 Budapest
Budafoki út 34/B III/2, MAĎARSKO
Tel: +(36-1) 466-5978 or 385-8199
Fax: + (36-1) 365-6406
E-mail: SCPAlliance@compuserve.com
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LEKCE

Pohled na svět

1

!"CÍL LEKCE
Účelem této lekce je pomoci zakladatelům sborů porozumět pojmu pohled na svět a ukázat, jak
hluboce pohled člověka na svět ovlivňuje jeho křesťanský život, dílo služby i interpretaci situací ve
službě.

!"OSNOVA LEKCE
•

Nejrozšířenější způsoby pohledu na svět jsou v protikladu s biblickým pohledem na svět.

•

Pohled na svět má vliv na zakládání sborů.

!"ŽÁDOUCÍ VÝSLEDKY
Po zvládnutí obsahu této lekce by každý účastník měl:
•

Uvědomovat si důležitost správného pohledu na svět.

•

Mít základní biblické znalosti o říši Boha, andělů, člověka a přírody.

•

Prozkoumat svou vlastní situaci ve službě ve světle biblického pohledu na svět.

Lekce 1: Pohled na svět

ÚVOD
Když mluvíme o pohledu na svět,*) mluvíme o základním přesvědčení a chápání, jež člověk
má ve vztahu ke světu. Každý člověk, ať už to ví, nebo ne, má hluboko ve své duši určitá
přesvědčení, která ovlivňují jeho činy a chování a pomáhají mu vysvětlit okolní svět. Pohled
na svět pomáhá lidem pochopit přírodu, ostatní lidi a nadpřirozený svět. Jak lidé rostou, jejich
zkušenosti pomáhají utvářet pohled na svět, který může nebo nemusí přesně vykládat okolní
realitu.
Když mluvíme o biblickém pohledu na svět, hovoříme o tom, co Písmo říká o vesmíru, o tom,
co je skutečné, co je pravdivé, co JE. Logicky může existovat POUZE jedna realita, jedna
pravda či vysvětlení toho, co JE. Věříme, že toto vysvětlení světa předkládá právě Písmo. A
touto pravdou se snažíme poměřovat nebo ověřovat naše chápání světa.
Je velmi důležité, aby pohled na svět, který mají zakladatelé sborů, byl skutečně biblický —
pak jsou schopni správně si vyložit okolnosti, které se objevují v jejich službě. To platí zvláště
v oblasti duchovního boje. Pokud člověk nemá biblický pohled na svět, nemusí rozpoznat
satanovy útoky nebo vědět, jak na ně reagovat. V této lekci se podíváme na nejrozšířenější
pohledy na svět a na to, v čem je biblický pohled na svět základem pro pochopení duchovního
boje.

I.

NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ POHLEDY NA SVĚT
Nejrůznější pohledy na svět můžeme lépe pochopit například tak, že budeme studovat jejich
chápání tří složek světa: nadpřirozena, přírody a lidstva. Tyto tři složky použijeme i pro
vysvětlení třech rozšířených pohledů na svět.
Řekněme, že někdo onemocní. Jak si tuto událost vyložíme? Závisí to na našem pohledu na
svět. Při popisu jednotlivých pohledů v následujícím textu uvidíme, jak každý z tuto nemoc
vysvětluje.

*)

Kvůli negativním konotacím se raději vyhýbáme překladu „světonázor“ — pozn. překl.
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A. Světský pohled na svět
Ve světském pohledu na svět je svět člověka a přírody ovládán
„přírodními zákony“, které možná kdysi stvořil nějaký bůh, ale
dnes fungují bez jakýchkoli nadpřirozených zásahů. Existence
nadpřirozeného světa (včetně Boha nebo duchovních bytostí)
mohou světští lidé zcela popírat. V případě, že uznávají existenci
nadpřirozeného světa, předpokládají, že je oddělený od světa
přírody a lidí. Ať už je mezi nimi jakékoli spojení, je velice volné.

Nadpřirozeno

Lidstvo

Příroda

Světští lidé přijímají předpoklad, že každá událost má příčinu buď v přírodě nebo v lidech.
Je-li někdo nemocný, může za to virus či komár, případně nějaký jiný zdroj choroby.
Všechno se dá vědecky vysvětlit. Podle tohoto pohledu na svět nemocnému člověku
pomůžeme tak, že ho pošleme k lékaři.

B. Animistický pohled na svět
Nadpřirozeno
Animistický pohled na svět je téměř úplným opakem pohledu
světského. Podle tohoto pohledu je nadpřirozený svět velmi úzce
Příroda
Lidstvo
propojen s přírodou a lidstvem. Duchové z nadpřirozeného světa
mohou žít v přírodních objektech nebo lidech a tyto duchovní
bytosti mají moc ovládat různé věci. Pokud člověk duchy potěší, získá jejich přízeň
v podobě ochrany nebo uzdravení. Pokud se duch rozzlobí, může napáchat velkou škodu.
Podle tohoto pohledu nemocný člověk urazil duchy nebo jej někdo proklel. Chce-li se
uzdravit, musí udělat něco pro usmíření duchů nebo zlomení kletby. Léčba může v tomto
případě dokonce odmítat poznatky medicíny, kterým se podle animistického pohledu nedá
věřit.

C. Osudový pohled na svět
Osudový pohled je založen na předpokladu, že člověk nemůže
ovlivňovat okolní svět. Nadpřirozené a přírodní síly řídí tok
historie a člověk se v rámci tohoto předurčeného osudu snaží
přežít, jak může. Jeden šintoistický pisatel to velice dobře
vyjádřil: „Život je jako list, který pluje po řece. List může
uváznout v malém víru nebo klidně plout tichým potokem. Může
se také dostat do peřejích a velké vřavy. List si nemůže vybrat,
kam popluje. Stejně tak jsou i lidé uvězněni ve svém osudu.“

Nadpřirozeno

Příroda

LIdstvo

O léčbu nemocného člověka se možná nemá ani smysl pokoušet.
Nemusí být snaha ho uzdravit ani zjišťovat důvod jeho nemoci.

II.

BIBLICKÝ POHLED NA SVĚT
Biblický pohled na svět, jak už jsme řekli, nás vyučuje správnému vnímání světa. Správný
pohled na svět vnímá tři složky světa tak, jak spolu ve skutečnosti souvisejí.

A. Nadpřirozená říše
1.

Bůh Stvořitel
Kniha Genesis začíná slovy „Na počátku Bůh…“ To je náš
přirozený základ pro budování pohledu na svět. Všemohoucí
Bůh existující mimo čas, věčný, soběstačný, Stvořitel nebe
a země, který nemá sobě rovného nebo protivníka, ve své
svrchovanosti ovládá události historie. Na rozdíl od
sekulárního pohledu na svět Písmo učí, že Bůh zasahuje do
dějin. Například:
•

Duchovní boj

Řídil historii Izraele při přípravě na příchod Mesiáše.

Nadpřirozeno

Lidstvo

•

Kristus přišel do světa a žil mezi lidmi.

•

Kristus vystoupil na nebe a seslal na svou církev Ducha svatého.
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Bible svědčí o aktivním díle Ducha svatého ve věřících a prostřednictvím jejich životů.
Duch svatý dnes jedná, usvědčuje svět co se týče hříchu, spravedlnosti a soudu (J 16:811). Dává věřícímu nový život (Ř 8:11). Dosvědčuje, že jsme Božími dětmi (Ř 8:16).
Pomáhá nám modlit se (Ř 8:26) a učí nás všemu (J 14:26; 1J 2:27).
Písmo nevyučuje, že Bůh a satan jsou stejně silní protivníci. Podle biblického pohledu
Bůh existuje sám o sobě, zatímco satan je stvořen. Satan nemá stejnou moc jako Bůh.
Jak je vidět v 1. kapitole knihy Jób, Bůh má nad satanem moc. Dříve než mohl satan
cokoliv udělat, musel získat Boží svolení.
2.

Stvořené duchovní bytostí (satan a andělé)
Zpráva o stvoření pokračuje slovem „stvořil“. I když popis v Genesis nezahrnuje
stvoření andělů, v Koloským 1:16 čteme že Bůh (v Kristu) stvořil všechny věci na nebi
i na zemi, viditelné i neviditelné. I když se v Novém zákoně o andělech píše velmi
málo, je jasné, že jsou v našem světě dnes aktivní (Žd 13:2). Mnoho evangelikálů také
věří, že Zjevení 12:4 mluví o tom, že když satan padl, strhl s sebou třetinu andělů. Tito
„zlí andělé“ se také nazývají démoni. Víme, že také démoni jsou dnes v našem světě
aktivní (Jk 3:15; 1Tm 4:1). To je opět v rozporu se světským pohledem na svět, ale
mnohem blíže pohledu animistickému — oba uznávají, že mezi Bohem a satanem se
vede boj. V animistickém pohledu na svět závisí vítězství na tom, čí „bůh“ je silnější.
Pokud proti sobě bojují dva kmeny, vyhraje ten, který má většího boha. Písmo nás
naopak učí, že vítězem je vždy náš Bůh. Zdánlivě protikladný příběh najdeme v 7.
kapitole knihy Jozue. Boží lid tam byl v bitvě poražen. Pokud si však text pročteme
pečlivěji, uvidíme, že Boha neporazili nějací jiní bohové nebo duchovné, ale že jeho lid
trpěl následky svého hříchu. Bůh nebyl poražen. Dovolil jen, aby byl kvůli své
neposlušnosti poražen Izrael.
Zamyslete se nad svým chápáním andělů a démonů. Do jaké míry mohou působit ve
vašich každodenních činnostech? Jsou omezeni na úroveň intelektu a mysli? Mohou
být zapleteni do fyzických činností? Můžeme si být jisti vítězstvím nad satanem? V
dalších lekcích o duchovním boji budeme tyto myšlenky probírat více do hloubky.

B. Říše přírody
Zpráva o stvoření pokračuje tím, jak Bůh stvořil hmotný svět. Také v této oblasti existuje
mnoho různých pohledů nebo představ o materiálním světě. Někteří říkají, že na něm
nezáleží — je to jen zdání (osudový pohled). Jiní ztotožňují zemi s „matkou přírodou“ a
chovají k ní hlubokou úctu (animistický pohled) a další ji považují za něco, co člověk musí
dobýt a ovládnout (sekulární pohled).
Podle Bible bylo Boží stvoření určeno k tomu, aby vypravovalo o Boží slávě (Ž 19). Nic
nebudí více úcty a není krásnější než svět sám — tyčící se hory, tříštící se vlny, vodopády,
podzemní jeskyně, zelenající se pole, mrazem pokryté stromy, rozkvetlé louky, východ a
západ slunce — Boží stvoření jasně vypravuje o jeho slávě! Satanovým cílem je zničit nebo
pokazit Boží stvoření.
Když satan nemůže zničit Boha, pokusí se aspoň zničit to, co Boha oslavuje. Je zajímavé, že
Bůh dal Adamovi za úkol pečovat o zahradu a obdělávat ji (Gn 2:15). Náš pohled na svět by
měl odpovídat Božímu záměru s jeho stvořením — aby ho oslavovalo. Je naše činnost
v materiálním světě oslavou Boha?

C. Říše lidstva
Nakonec se ve zprávě knihy Genesis dostáváme k člověku. Člověk byl stvořen z přírodního
světa, tj. z prachu, ale Bůh do něj také vdechl dech života a stvořil jej k svému obrazu.
Člověk je tedy složitá bytost — jak materiální, tak duchovní. Toto je učení Písma. Člověk
není jen hmotný — směsice buněk a chemikálií, jak se někteří domnívají (světský pohled).
Není také čistě duchovní, jak tvrdí některé osudové východní pohledy. Člověk je duch a
hmotné tělo (Gn 3:7). Součástí velikého tajemství člověka je, že má svobodnou vůli. Bůh
člověka nenutí k nějakému předepsanému chování nebo uvažování, ani ho neprogramuje
jako robota. V rozporu s osudovým pohledem na svět není člověk uvězněn v nějaké „řece“
života nazývané osud. Má vůli a činí rozhodnutí. Může se rozhodnout milovat Boha a může
se rozhodnout ho odmítnout (Joz 24:15).

Duchovní boj
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III.

POHLED NA SVĚT A ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ
Písmo nám ukazuje, že Bůh se satanem nebojuje. Satan již byl poražen (1J 3:8; Ko 2:15;
Žd 2:14-15). Skrze evangelium rozhlašované církví Bůh usiluje o smíření s člověkem, zatímco
satan se snaží člověka podvádět (Zj 12:9), pohltit (1P 5:8), pokoušet (1Te 3:5) a obviňovat (Zj
12:10).
Duchovní boj se odehrává v říši lidstva. Jak apoštol Pavel líčí ve 2. Korintským 10:3-5, tato
válka se vede o naše mysli — o náš pohled na svět:
„Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale
mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá
proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista.“
Všimněte si, jak apoštol Pavel spojuje boření hradeb a rozumování s uváděním každé
myšlenky do zajetí, aby byla poslušna Krista. Nakonec se zamyslete také nad Janem 8:32:
„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Čím více známe pravdu a jednáme podle ní, tím
více budeme vítězit. Detailněji to vysvětlíme v následující lekci „Dynamika duchovního
boje“.
Je nesmírně důležité, abychom jako zakladatelé sborů chápali svět takový, jaký skutečně je —
tj. tak, jak jej vysvětluje Písmo. Zakládání sborů je duchovní boj. Satan bude při zakládání
sborů útočit všemi zbraněmi, které má k dispozici. Pokud nebudeme mít správný pohled na
svět, pak může satan zaútočit (například tak, že pošle nějakou nemoc) a my si to třeba ani
neuvědomíme! Správné chápání biblického pohledu na svět pomáhá zakladateli sborů správně
hodnotit, co se děje v jeho životě a službě.

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ, OPAKOVÁNÍ A APLIKACI
1.

Poznali jste na základě pravd v této lekci nějaké zvyky ve vašem životě, které nejsou
slučitelné s biblickým pohledem na svět? A co zvyky lidí, kteří jsou ve vaší cílové oblasti?

2.

Jak tyto nesrovnalosti ve vašem životě ovlivňují váš vztah s Bohem, vaším partnerem, vašimi
dětmi či se ztracenými lidmi?

3.

Pokud zakladatel sborů vážně onemocní, znamená to, že na něj satan útočí skrze nemoc? Kdy
tomu tak může být?

AKČNÍ PLÁN
1.

Sejděte se s jiným věřícím a vysvětlete mu hlavní myšlenky této lekce. Podělte se o to, jak se
změní vaše chování v reakci na nové pravdy, které jste se naučili.

2.

Přemýšlejte o pohledu na svět lidí, kteří žijí ve vaší cílové oblasti. V čem se jejich pohled na
svět podobá tomu biblickému? V čem se liší? Jak to ovlivní strategii vaší evangelizace? Jak a
co budete učit nové věřící, abyste jejich pohled na svět přiblížili tomu biblickému?

LITERATURA
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DUCHOVNÍ BOJ

LEKCE

Dynamika duchovního boje

2

!"CÍL LEKCE
Účelem této lekce je pomoci zakladatelům sborů porozumět dynamice vztahů mezi Bohem, člověkem
a duchovními bytostmi v duchovním boji a pozici a autoritě věřícího nad satanem v Kristu.

!"OSNOVA LEKCE
•

Správné chápání vztahů mezi Bohem, člověkem a duchovními bytostmi je nezbytným předpokladem
vítězství v duchovním boji.

•

Bitva o mysl se vyhrává použitím Boží pravdy proti satanově lži.

!"ŽÁDOUCÍ VÝSLEDKY
Po zvládnutí obsahu této lekce by každý účastník měl:
•

Vědět, že zakládání sborů je duchovní bitva.

•

Být silný v Pánu a v moci jeho síly tím, že bude znát svou totožnost v Kristu.

•

Být s to obhájit se proti démonským útokům.

!"PŘÍLOHY
2A Induktivní biblické studium: Efezským 4:17-5:21

!"DOPORUČENÍ PRO INSTRUKTORY
Tato lekce obsahuje množství doktrinálních oblastí a mnoho citovaných veršů. Před jejím přednesením
si ji pečlivě prostudujte. Vyberte hlavní body a verše, které budete chtít, aby si účastníci během lekce
vyhledali.
Součástí lekce je diagram (obr. 2.1), který ukazuje tyto vztahy. Může být vhodné mít ho na průsvitce
nebo plakátu, aby doprovázel vaše vyučování.
Lekce 2: Dynamika duchovního boje

ÚVOD
Zakladatelé sborů, kteří se účastní budování nových společenství křesťanů, tím vstupují na nepřátelské
území. Satan, „vládce tohoto světa“ (J 16:11), nechce, aby zakladatelé sborů otevřeli oči nevěřících,
kteří by se pak odvrátili od temnoty ke světlu a našli odpuštění svých hříchů (Sk 26:18). Probíhá
skutečný duchovní boj a zakladatelé sborů, kteří si to neuvědomují, budou zcela nepřipraveni čelit
útokům, které se jim postaví do cesty. Musejí být nejen osobně připraveni na duchovní boj, ale také
vědět, jak pomoci novým věřícím a vznikajícímu sboru pevně se postavit nepříteli.
Každý schopný generál, který plánuje svou bitevní taktiku, zná jak svou vlastní strategii, silná i slabá
místa, tak protivníkovu strategii a vlastnosti. Rozumí tomu, jak protivník uvažuje a jedná. Zakladatel
sborů musí také znát své silné stránky i slabiny a musí rozumět strategiím, kterými se ho satan pokusí
napadnout. Má-li pochopit dynamiku duchovní bitvy, kterou vede, musí zakladatel sborů rozumět Boží
říši, říši člověka a říši duchovních bytostí v tomto světě stejně jako vztahům mezi nimi. Musí rozumět a
věřit pravdě o tom, kým je v Kristu — tato pravda bude totiž jeho nejsilnější zbraní v bitvách, které
musí vybojovat. Obrázek 2.1 ukazuje vztahy mezi říší Boha, duchovních bytostí a lidí. Tento diagram
pomáhá obrazně vysvětlit některé principy vyučované v této lekci.
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ormální – n
Bůh Otec

matting:
style Ctrl-i
Říše
Ctrl-b
style
Boha
line Ctrl-u

h: Alt-m

Bůh Duch svatý

Bůh Syn
Kristus:

"posazen…vysoko nad
každou vládu i mocnost…”
(Eph 1:20-21)

Věřící:
"posazeni s ním
na nebeských místech…”
(Ef 2:6)

satan /
démoni

Andělé / služební
duchové

ll – f
–a
ts – e
i
o Říše
Posláni
qualduchovních
–n
k službě
s –bytostí
t
Žd 1:14
on – u
nik – p
ny prunik – z
teror
equal – g
Říše
symbol
Alt-m,s
člověka

Autorita
Lukáš 10:19

Útok
1P 5:8

Vedení,
pravda
Jan 16:13

Podvádění
Zj 12:9

Podvádění
J 8:44

Ovládání
1J 5:19

Pokoušení
Mt 4:1

ws: Alt-a
l,
ht r,

Věřící

Nevěřící
Upraveno z diagramu od Dr. Timothy Warner

Obrázek 2.1: Vztahy v duchovním boji: říše Boha, duchovních bytostí a člověka

I.

ŘÍŠE BOHA
Bůh je veliký „JÁ JSEM“, věčný, soběstačný, nestvořený Stvořitel všech věcí a svrchovaný
Vládce vesmíru. Je všemocný, vševědoucí, všudypřítomný a vždy svatý, spravedlivý,
milosrdný, laskavý, pravdivý a věrný. Nemá sobě rovného.
Bůh je trojjediný Bůh, jednota v rozmanitosti. Všichni tři členové Trojice — Otec, Syna a
Duch svatý — sdílejí mravní rysy Božství. Liší se jen ve své úloze, ale i tu je někdy těžké
rozlišit. Například o Otci je řečeno, že je Stvořitelem všech věcí (Dt 32:6). Ale v Janovi 1:3 se
říká, že všechny věci byly stvořeny skrze Slovo (Syna).

Duchovní boj

8

Aliance pro zakládání sborů

A. Bůh Otec
Pro účely tohoto studia je nejdůležitější úlohou Boha Otce vykoupení: Miloval svět a poslal
Syna, aby byl Zachráncem (J 3:16; 1J 4:10); vzkřísil Ježíše z mrtvých (Ko 2:12),
„vysvobodil [nás] z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky“ (Ko 1:13) a
chrání své děti mocí svého jména (J 17:11).

B. Bůh Syn
Úloha Božího Syna, Ježíše Krista, se první řadě soustředila na jeho vstup do času a prostoru.
Byl jedno s Otcem (J 10:30), se kterým sdílel jeho vlastnosti od věčnosti (J 1:1-2). „V něm
tělesně přebývá veškerá plnost Božství“ (Kol 2:9). Přišel do tohoto světa aby byl „Bůh s
námi“ (Mt 1:23). Ale když přišel do světa, vzal na sebe podobu služebníka (Fp 2:6-7), vždy
činil Otcovu vůli (J 6:38), zemřel na kříži jako oběť za hřích (Ř 8:3) a byl vzkříšen třetího
dne (1Kor 15:4).
Vystoupil do nebe a posadil se po pravici Boha Otce, kde se za nás přimlouvá (Ř 8:34). Je
dárcem věčného života (J 17:3). Nyní ve své slávě (J 17:24) má veškerou moc (autoritu) na
nebi i na zemi (Mt 28:18-20) a je „hlavou nade vším církví“ (Ef 1:22).
Pokud jde o duchovní svět, je větší než andělé (Žd 1:5-2:9). Je hlavou nad veškerou vládou a
mocí (Kol 2:10). Jednoho dne se před ním skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí
(F 2:10).

C. Bůh Duch svatý
Role Boha Ducha svatého se uvádí především ve vztahu k věřícímu. Nejčastěji se nazývá
Duch svatý, ale také Duch Pravdy (J 16:13), Duch života (Ř 8:2) a Duch Boha živého
(2Kor 3:3).
Právě on dává věřícímu nový život (Ř 8:11), vede věřícího (Ř 8:9), dosvědčuje, že jsme
Boží děti (Ř 8:16), pomáhá nám modlit se (Ř 8:26-27), usvědčuje svět z hříchu (J 16:8-11).
Je naším Rádcem či Zastáncem (J 14:16) a naším Učitelem (J 14:26). Žije v Božích dětech
(Ř 8:9), svědčí o Ježíši (J 15:27) a přináší mu slávu. Je větší než „ten, který je ve světě“ (1J
4:4).

II.

ŘÍŠE ČLOVĚKA
Když Bůh stvořil člověka, učinil muže a ženu ke svému obrazu: dva jednotlivce, kteří budou
jedno a tak budou odrážet jednotu v rozmanitosti, která je v Bohu samotném (Gn 1:26-27).
Pokud jde o duchovní bytosti, člověk byl učiněn o málo menší než andělé, ale byl korunován
slávou a ctí (Ž 8:6 KP). Byl učiněn pánem nad dílem Božích rukou a všechno bylo položeno
pod jeho nohy (Ž 8:7).
Avšak člověk se rozhodl poslouchat ďáblovy lži, zhřešil proti Bohu a upadl do hříchu. Tak se
celé lidstvo stalo hříšníky (Ř 3:23), mrtvými pro svá přestoupení a hříchy (Ef 2:1), bez naděje
a bez Boha na světě (Ef 2:12) a odsouzenými k smrti (J 3:17; Ř 6:23). Lidského práva
vládnout se zmocnil ďábel, takže člověk nyní žije ve světě ovládaném satanem (Mt 4:8-9).
Když se člověk stane věřícím v Ježíše Krista, dál žije ve světě, ale už do něj nepatří (J 15:19).
Je Kristem vysvobozen z moci temnoty a přenesen do království Božího milovaného Syna
(Ko 1:13). Je nenáviděn a pronásledován světem (J 16:18-21) a také satanem a jeho démony
(Ef 6:11). Věřící je součástí duchovní války mezi Bohem a jeho silami a satanem a jeho
silami: (2K 10:3-4).

III.

ŘÍŠE DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ
A. Andělé — služební duchové
I když Bible často mluví o andělech, není zde žádný jejich systematický popis. Víme, že
jsou to stvořené bytosti (Ž 148:2.5; Kol 1:16), které jsou níže postavené než Bůh (Žd 1:4),
ale vyšší než člověk (Ž 8:6). Mají velké znalosti, ale nejsou vševědoucí (1P 1:12). Mají
velkou moc, ale nejsou všemocní (Sk 12:7-11). I když obvykle nejsou vidět, když je lidé
spatřili, popisovali je jako „blýskavice“ a „bílé jako sníh“ (Ez 1:13.14; Mt 28:3). Jsou
Božími posly (Sk 7:38), kteří vždy dokonale konají Otcovu vůli (Mt 6:10). Ve vztahu k
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člověku jsou to „služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat za dědictví
záchranu“ (Žd 1:14).

B. Démoni — padlí andělé
I když to není nikde výslovně řečeno, evangelikálové přijímají, že démoni jsou padlí andělé
(2P 2:4). Evangelikálové věří, že ve Zjevení 12:7-9 je řeč o tom, že satan a jeho andělé byli
svrženi z nebe na zem. Juda 1:6 mluví o andělech, kteří nezachovali své vznešené postavení.
Všude v evangeliích vidíme, že jednou z jejich zbraní je postihovat lidi různými nemocemi,
jako jsou slepota, hluchota, němota a epilepsie. Satan je jejich vládce (Mt 12:24). Jsou tak za
jedno svých zlých úmyslech, že když učedníci hlásili, že vyháněli démony, Ježíš řekl: „Viděl
jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk“ (L 10:17-18).

C. Satan
Kdo je satan? Je to stvořená bytost, pravděpodobně padlý anděl. Je hříšníkem, jehož skutky
Ježíš přišel zmařit (1J 3:8). Je nazýván vládce tohoto světa (J 16:11) a „bůh tohoto světa“
(2Kor 4:4). Mezi jeho další tituly patří vrah a lhář (J 8:44), řvoucí lev, který se snaží lidi
pohltit (1P 5:8; 2Tm 4:17), svůdce národů (Zj 12:9; 20:3.10), žalobce bratří (Zach 3:1; Zj
12:10), anděl světla (2Kor 11:14), dávný had, ďábel a drak (Zj 12:7,9; 20:2), vládce
démonů, Belzebul (Mt 12:24; L 11:15).
Co Satan dělá? Zavádí celý svět na scestí (Zj 12:9). Má ho pod svou mocí (1J 5:19). Koná
klamná znamení a zázraky (2Tes 2:9). Prochází celou zemí a hledá kořist, kterou by pohltil
(Job 1:7; 1P 5:8). Vede válku proti Božímu lidu (Zj 12:17). Má vládu nad smrtí (Žd 2:14).
Jaké jsou Satanovy meze? Nemůže jít dál, než mu Bůh dovolí (Jb 1:12). Je poražený nepřítel
(Zj 12:7-9)! A jaký je jeho konečný osud? Bude Bohem rozdrcen (Ř 16:20). Bůh Satana
zničí (Žd 2:14) a uvrhne do jezera hořícího sírou (Zj 20:10).

IV.

BITEVNÍ POLE
Když jsme se stali křesťany, byli jsme přeneseni z království temnoty do království světla
(Kol 1:13). Ačkoli stále žijeme ve fyzickém světě, jsme jako občané Božího království
usazeni spolu s Kristem v nebesích (Ef 2:6). Jsme v tomto světě přistěhovalci a cizinci (1P
2:11). To znamená, že už nežijeme podle měřítek tohoto světa (2Kor 10:12). Proto nás svět a
jeho vládce, satan, nenávidí (J 17:14) a bojují proti nám.
V další lekci o duchovním boji „Duchovní bitvy“ se podíváme na různé oblasti, ve kterých
satan útočí na věřícího. Teď se zamyslíme nad hlavní takovou oblastí, kterou je mysl.
„Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale
mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá
proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista“ (2Kor
10:3-5 NS)
Povšimněte si, že proti rozumování a myšlenkám máme používat nadpřirozenou moc. Satan
útočí hlavně v oblasti mysli.
Satan je lhář a otec lží (J 8:44). Jedna z jeho strategií v boji proti věřícím je obelhat je tak, že
si budou myslet, že jeho lži jsou pravdivé. Takové lži se mohou týkat podstaty Boha a jeho
slova, jak se to stalo například Evě (Gn 3:1-4, 2Kor 11:13). Ježíš sám je pravda (J 14:6).
V jeho modlitbě k Otci v Janovi 17 se modlil „Posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda“ (J
17:17). Musíme pevně stát na pravdách Božího slova.
Satanova lež se nás často snaží přesvědčit, že nejsme svatí a spasení milostí, ale že jsme
hříšníci, kteří nemají moc k tomu, aby překonali svůj hříšný stav. Naše obrana proti této lži
také spočívá v pravdě. Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Když nás
satan pokouší a snaží se nám namluvit, že nic nezmůžeme, jsme bezmocní apod., musíme mu
vzdorovat pravdou. V Kristu máme moc nad satanem a jeho démony. Církev, Kristovo tělo,
už jednou provždy zvítězila nad silami temnot. To je pravda, kterou musí zakladatel sborů
prožívat a vyučovat. Uvádíme zde některé verše, které mluví o tom, kým je v Kristu každý
věřící. Tyto verše si zapamatujte, a až vás bude satan pokoušet, abyste uvěřili nějaké lži,
použijte proti němu tuto pravdu.
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Jako věřící v Krista jsem...
•

přešel ze smrti do života a není pro mne žádného odsouzení (J 5:24, Ř 8:1),

•

nové stvoření (2Kor 5:17),

•

osvobozen od zákona hříchu a smrti (Ř 8:2),

•

vyvolen Bohem (Ef 1:4),

•

přijat Bohem za syna; on je můj Otec (Ef 1:5),

•

přijat Bohem (Ef 1:6),

•

vykoupen — byla za mě zaplacena cena a jsem v Božích očích cenný (Ef 1:7),

•

spoludědic v Kristu (Ef 1:11; Ř 8:17),

•

zapečetěn Duchem svatým (Ef 1:13),

•

duchovně živý (Ef 2:1-7),

•

příjemcem Boží milosti (Ef 2:8),

•

jeho dílo (Ef 2:10),

•

vysvobozen Kristem z pravomoci temnoty a přenesen do království jeho Syna (Kol
1:13),

•

chrámem živého Boha (2Kor 6:16),

•

v něm naplněn (Kol 2:10),

•

sůl a světlo světa (Mt 5:13,14),

•

a budu podobný Kristu až se vrátí (1J 3:1,2)
Obrázek 2.2: Kdo jsem v Kristu

ZÁVĚR
Trojjediný Bůh je Stvořitel a Vládce všech věcí včetně lidstva a duchovních bytostí (andělů, satana a
démonů). Je nadřazený všemu svému stvoření.
Bůh „vzkřísil [Krista] z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i
autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v
budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi … a spolu nás
probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“ (Ef 1:20-22; 2:6).
Naše identita v Kristu je základem naší moci nad tvory žijícími v říši duchovních bytostí (satan a jeho
démoni). Jsme spoluúčastníky božské podstaty — svatí, kteří někdy zhřeší. Musíme odolávat v bitvě o
naši mysl a pevně se držet pravdy o vítězství, které nám v Kristu dávno náleží. Jako zakladatelé sborů
musíme pamatovat, že Ježíš řekl: „vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.“

AKČNÍ PLÁN
1.

Najděte si čas na zopakování této lekce a vyhledání všech odpovídajících veršů. Všimněte si
všech nových pravd, které jste se na své duchovní cestě dozvěděli, nebo myšlenek, které pro
vás začaly mít hlubší význam.

2.

Nahlas si přečtěte seznam „Kdo jsem v Kristu“ a děkujte Bohu za to, co pro vás udělal.
Naučte se zpaměti verše týkající se těch oblastí vaší totožnosti v Kristu, u nichž máte
pochybnosti nebo obavy. Až se tyto verše budete učit zpaměti, Duch svatý způsobí, že se tyto
pravdy stanou skutečnostmi vašeho života.

3.

Vypracujte induktivní studium Bible na Efezským 4:17-5:21 z přílohy 2A.
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DUCHOVNÍ BOJ

PŘÍLOHA

2A

Induktivní studium Bible:
Efezským 4:17-5:21

Příloha 2A: Induktivní studium Bible: Efezským 4:17-5:21
Toto induktivní studium Efezským je již rozpracované. Důkladně si prostudujte, co je již hotovo. Pak
studium dokončete tím, že odpovíte na všechny otázky, napíšete shrnutí a vyplníte vynechaná místa.
Nezapomeňte napsat aplikaci.

I.

POZOROVÁNÍ
Prostudujte si Efezským 4:17-24. Vypište si následující pozorování:

A. Popište, jak žijí pohané (17-19)
v.17 marnost jejich mysli
v.18 zatemnělé myšlení
v.18 odcizeni od života Božího
v.18 nevědomost způsobená zatvrzelostí srdce
v.19 otupělost
v.19 oddání se bezuzdnosti
v.19 páchání každého druhu nečistoty
v.19 nenasytnost (v páchání ještě větší nečistoty)
Svými slovy v jednom krátkém odstavci shrňte, jak pohané žijí.

B. Popište jak jste vy (Efezští) přišli k poznání Krista (20 - 23)
v.21 byli jste v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši
v.22 abyste odložili starého člověka
v.23 abyste se obnovovali duchovním smýšlením
v.23 abyste oblékli nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti
Svými slovy v jednom krátkém odstavci shrňte, jak Efezští přišli k poznání Krista.

II.

VÝKLAD
Odpovězte na následující výkladové otázky:

III.

•

Jak myšlení (mysl) člověka určuje jeho jednání? (v. 17, 22, 23)

•

Jakou roli ve změně jednání Efezských hrála pravda? (21)

•

Popište „nového člověka“ (22). V čem se toto nové stvoření podobá Božímu původnímu
stvoření člověka? (Srov. Gn 1:27.)

APLIKACE
Efezským 4:25-5:21 je Pavlova aplikace. Vyjmenujte věci, které ve své aplikaci Pavel uvádí.
Pak napište prohlášení, jak tyto věci budete ve vašem životě a službě aplikovat vy.
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Verš
4:25

Aplikace
Odložte lež.

4:25
4:26
4:26
4:27

Jakým způsobem dopřáváme hněvem místo ďáblu?

4:28
4:28
4:29
4:30

Nezarmucujte svatého Ducha Božího. (Jak ho zarmucujeme?)

4:31
4:32
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12

Aplikace pro můj život a službu:
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DUCHOVNÍ BOJ

LEKCE

3

Duchovní bitvy
ÚTOKY NA ZAKLADATELE SBORŮ

!"CÍL LEKCE
Účelem této lekce je pomoci zakladatelům sborů rozeznat útoky satana, bránit se jim a být s to pomoci
lidem, kteří pravděpodobně trpí působením démonů.

!"OSNOVA LEKCE
•

Satanovy útoky mohou přicházet v oblasti fyzické, materiální, mentální/citové nebo duchovní.

•

Obrana před satanem vyžaduje znalost Písma a duchovní zralost.

!"ŽÁDOUCÍ VÝSLEDKY
Po zvládnutí obsahu této lekce by každý účastník měl:
•

Vědět jak rozeznat, kdy je pod útokem satana.

•

Být silný v Pánu a v převaze jeho síly.

•

Začít se učit, jak se bránit proti satanskému útoku a podnikat kroky k ofenzivnímu boji.

!"PŘÍLOHY
3A Biblické studium: Jak s démonizovanými lidmi jednal Ježíš?
3B Případové studie z celého světa
Lekce 3: Duchovní bitvy

ÚVOD
Duchovní boj je skutečností pro každého věřícího v Krista. Když se člověk stane věřícím v Krista, jeho
vztah ke všem věcem v citové, duševní, duchovní a fyzické oblasti se dramaticky mění. Věřící je nové
stvoření v Kristu (2Kor 5:17), občan nebe (Fp 3:20) a Boží dítě (J 1:12). Kvůli svému novému vztahu
s Bohem se věřící stává terčem útoků Božích nepřátel — satana a jeho armády — kteří odporují Boží
osobě, plánům a záměrům.
Tato lekce obsahuje informace, které tvoří základ pro pochopení toho, jak se zakladatelé sborů mohou
dostat pod duchovní útok, jak by se měli bránit a jak pomoci ostatním, kteří byli ovlivněni
démonickými vlivy. V průběhu bitvy mezi satanem a Božími silami si satan vždy při vzniku nového
sboru uvědomuje, že ztrácí půdu ve světě, který chce celý ovládat. Díky tomu bude zuřivě útočit na
nové sbory a nové věřící a dělat vše pro to, aby je mohl zničit.
Zakladatelé sborů musejí být připraveni nejen na samotné duchovní bitvy (jak obranné, tak útočné), ale
musejí také učit nové věřící v buněčných skupinkách a sborech o bitvě, ve které se nacházejí, ať už o
tom vědí nebo ne. Bez jasného biblického chápání duchovního boje, který kolem nás zuří, budou nové
sbory vůči satanovým útokům zranitelnější a bude možné je oslabit nebo dokonce úplně zničit.
Zakladatelé sborů jsou zodpovědní za to, aby připravili Boží „armádu“ věřících na duchovní bitvy,
které je čekají.

I.

OBLASTI SATANSKÝCH ÚTOKŮ
Satan a jeho zástup démonů jsou ve světě a bojují proti Božím plánům a záměrům. Lidé
mohou zažít duchovní útoky v oblasti duševní, tělesné nebo duchovní. V předchozí lekci o
duchovním boji „Dynamika duchovního boje“ jsme viděli, že hlavní oblastí útoků bývá mysl.
V této lekci budeme probírat další oblasti. Satan a jeho démoni mohou útočit přímo nebo
k tomu použít někoho jiného. Příkladem této možnosti je pronásledování ze strany světa.
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Tento nepřímý satanův útok by věřící neměl překvapit, protože apoštol Pavel napsal
Timoteovi: „…každý, kdo chce žít zbožným životem v Kristu Ježíši, bude pronásledován“
(2Tm 3:12). Petr napsal svou první epištolu proto, aby sdělil věřícím, jak žít v pronásledování.
Ježíš řekl, že svět bude jeho učedníky nenávidět (J 15:18-19). Věřící by tedy neměli být
překvapeni, když pronásledování přijde, a měli by si uvědomit, že jde o nepřímý satanův útok.

A. Útoky v tělesné oblasti
1.

Tělesné zdraví
Ne každá nemoc je důsledkem satanského útoku. V evangeliích však vidíme, že
existovaly případy, kdy tomu tak bylo (Mt 9:32-33; L 13:16; Mk 5:1-13). Viz příloha
3A „Jak .s démonizovanými lidmi jednal Ježíš?“.

2.

Tělesné žádosti jako jídlo a sex
Bůh stvořil lidské bytosti s tělesnými potřebami a touhami. Když jsou uspokojovány
správně, jsou dobré. Avšak Satan rád bere to, co je dobré, a pokouší člověka, aby to
používal způsoby, které jsou zhoubné. Při pokoušení Adama a Evy Satan použil něco,
co apelovalo na oči (jídlo), aby je přivedl ke hříchu. Hřích nebyl v tom, že lidé chtěli
nebo potřebovali jídlo, ale v tom, že ho zneužili — v tomto případě jedli to, co jim Bůh
zapověděl (Gn 3:1-6). Stejné to bylo tehdy, když se Ježíš postil čtyřicet dní a čtyřicet
nocí a satan ho pokoušel, aby ulevil svému hladu tak, že by uplatnil svou
nadpřirozenou moc nezávisle na Otci (Mt 4:2-4).
Satan pokouší lidi k tomu, aby zneužívali, co Bůh stvořil jako dobré. Jako součást
světa (ovládaného satanem) Jan označil žádost očí (1J 2:15-16). Mnoho nedávných
příběhů hovoří o křesťanských vůdcích v různých zemích po celém světě, kteří upadli
do sexuálních hříchů. Zakladatelé sborů stojí v „první linii“ služby a proto se musejí
mít velice na pozoru před pokušením, které jim satan zcela jistě nabídne.

B. Útoky v materiální oblasti
Další oblast, ve které Satan útočí, je vytváření nezdravé touhy po dobrých věcech, které nám
Bůh dal. Satan Ježíše pokoušel v této oblasti tak, že mu nabídl všechna království světa s
jejich nádherou, pokud se mu pokloní (Mt 4:8).
S tím úzce souvisí touha po moci. V Genesis 1:28-29 Bůh Adamovi a Evě řekl, že mají
panovat nad všemi živými tvory. Následkem jejich hříchu však bylo, že muž chtěl vládnout
nad svou ženou (Gn 3:15). Tak vznikl boj o moc nad jinými lidi.
Zakladatelé sborů si musejí dávat pozor, aby nezdravá touha po majetku a moci nezpůsobila,
že přestanou vzhlížet k Ježíši.

C. Útoky v duševní/citové oblasti
Pokušení, aby člověk ztratil odvahu nebo naději může být přímým útokem nepřítele (viz
Mk 5:1-10; L 9:37-45).

D. Útoky v duchovní oblasti
V dnešní době roste zájem o nadpřirozeno. Mnoho lidí vyhledává spiritisty, média, věštce,
psychotroniky, okultní léčitele, horoskopy atd. Prostřednictvím těchto okultních praktik se
satan může zmocnit lidských životů.
Zakladatelé sborů se musí těmto okultním praktikám důkladně vyhýbat a vyučovat ostatní ve
svých buněčných skupinkách a sborech o nebezpečí, které se v těchto věcech skrývá. Noví
věřící velmi často plně nechápou, jak závažné jsou tyto okultní praktiky. Možná, že předtím,
než uvěřili, chodili k věštci, okultnímu léčiteli nebo někomu podobnému a neuvědomují si,
že je nebezpečné se k němu vracet.
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II.

JAK VĚDĚT, ZDA MÁ PROBLÉM PŘIROZENÉ PŘÍČINY NEBO SE JEDNÁ
O SATANSKÝ

ÚTOK

Zdroj problémů není vždy snadné rozeznat. Není také neobvyklé slyšet, jak křesťanští
pracovníci vyprávějí příběhy jako je tento:
„Byl jsem v místnosti sám a tvrdě jsem spal. Náhle jsem se bez nějakého zřejmého důvodu
probudil. Tma v pokoji byla nesnesitelná, začalo mi bušit srdce, lapal jsem po dechu a mé
tělo bylo pokryté potem. Vycítil jsem, že to je satanský útok, a tak jsem se v posteli posadil,
rozsvítil světlo a hlasitě jsem začal vyznávat Ježíše Krista jako Pána a prosit o jeho ochranu
od všech zlých duchů, kteří se mi snaží uškodit. Když jsem se takto modlil, tlak povolil a já
jsem si znovu lehnul a tvrdě usnul.
Člověk, který tento příběh vyprávěl, měl podezření, že na něj Satan útočí, a okamžitě přešel do
protiútoku. Pokud máte podezření, že prožíváte duchovní útok, měli byste zvážit několik
biblických principů (nejsou vyjmenovány v nějakém zvláštním pořadí):

III.

•

Zkoumejte duchy, jsou-li z Boha (1J 4:1).

•

Vyhledejte pomoc od někoho v těle Kristově, kdo má dar rozlišování duchů (1Kor 12:10).

•

Zkoušky mohou přicházet od Pána, který chce, abychom byli dokonalí a neporušení (Jk 1:24).

•

Pokušení jsou od ďábla; pokud se necháme strhnout svou žádostivostí, výsledkem je hřích
(Jk 1:13-14).

•

Satan útočí, aby nás svedl ke hříchu, ale Bůh působí dobro (Gn 50:19-20).

•

Satan posílá do našich životů věci, které Bůh používá, aby ukázal svou moc v naší slabosti
(2Kor 12:7-9).

JAK SE BRÁNIT PROTI SATANSKÝM ÚTOKŮM
A. Uvádějte každou myšlenku do zajetí, aby byla poslušna Krista (2Kor
10:3-5)
Učení se Písma zpaměti a rozjímání nad ním nám umožňuje hodnotit myšlenky a nápady,
které nám přicházejí na mysl, a odmítat ty, které jsou proti pravdám Písma. Učení se Písma
zpaměti také pomáhá vycvičit si myšlení tak, abychom ukázněně přemýšleli a jednali více
jako Kristus.

B. Obnovujte svou mysl (Ř 12:1-2)
Proste Boha, aby zkoumal vaše myšlenky a ukázal vám každou, která je zlá nebo nečistá.
Vyznejte je Pánu a odvraťte se od nich (Ž 139:23-24). Přemýšlejte o věcech, které jsou
pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, které mají dobrou pověst, považují se za ctnost
a sklízí pochvalu (Fp 4:8).
Dejte si pozor na záplavu sexuálních lží a pokušení, které by vaši mysl naplnily bezbožnými
myšlenkami. „Satan nad vámi může mít jen takovou moc, kterou mu dáte, když neuvedete
každou myšlenku do zajetí a necháte si tak namluvit jeho lži“ (N. Anderson, Vítězství nad
temnotou, str. 117-118).

C. Oblečte si celou Boží zbroj (Ef 6:10-18)
Vyznejte své spasení z víry v Krista, svou spravedlnost před Bohem na základě Kristovy
krve a pokoj, jenž máte s Bohem, protože jste jeho dítě. Věnujte čas chválení Otce za jeho
vítězství nad Zlým a za to, že skrze Krista jste nad ním i vy zvítězili.
Jedinou útočnou zbraní, kterou věřící má, je Boží slovo — „meč Ducha“ (Ef 6:17). Věřící
jsou v celém Písmu nabádáni, aby pevně stáli v pravdě Božího slova (J 8:32; 1P 5:9).

D. Vyznávejte, že jste přikryti krví Beránka (Zj 12:11)
Jediný základ vítězství nad tělem, světem a Satanem je krev Ježíše Krista prolitá na kříži.
Jeho oběť zlomila Satanovu moc a umožnila člověku vejít do společenství s Bohem. Je
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důležité, aby si věřící uvědomili, že nemohou přemoci Satana svou vlastní silou, nýbrž jen
prostřednictvím prolité krve Ježíše Krista.

E. Nenechte nad sebou vládnout hřích (Ř 6:12)
Věřící jsou nabádáni, aby se fyzicky vyhýbali situacím, které mohou mít za následek
podlehnutí hříchu (2Tm 2:22). Věřící by se také měli vyhýbat „zlému v každé podobě“
(1Tes 5:22; Ef 5:3).

IV.

RADY PRO JEDNÁNÍ S DÉMONICKÝMI VLIVY
V celém Novém zákoně a ve zkušenostech z celého světa (viz příloha 3B „Případové studie
z celého světa“) vidíme lidi, kteří jsou posedlí démony. Posedlost démony je v našem světě
skutečností.
Z Písma je také zřejmé, že věřící se mohou otevřít démonskému vlivu a útlaku. Efezským 4:27
mluví o tom, aby věřící nedali satanu „místo“ ve svém životě. 1. Petr 5:8 byl napsán věřícím a
mluví o tom, že máme nepřítele, který obchází a hledá, koho by pohltil. V 2. Korintským 2:11
nám Pavel říká, že Satan proti nám spřádá plány a chce, abychom padli do jeho léčky a aby
získal právo ovlivňovat nás svými démony.
Každý křesťan by měl být schopen se bránit před satanským útokem, protože Bůh nám dal
jasné biblické rady, jak žít a jak na obranu nosit jeho zbroj. Nevěřící samozřejmě nevědí, jak
by se měli bránit, a nemají ve svých životech Ducha svatého, který by jim k tomu dal sílu.
Existují však bohužel i křesťané, kteří se z různých důvodů rozhodnou otevřít své životy vlivu
démonů.
Díky tomu není podstatou práce s lidmi ovlivněnými démonskými silami setkání s mocí, ale
s pravdou. Někteří křesťané jsou mylně přesvědčeni, že díky tomu, že Bůh je silnější než
satan, mohou v Ježíšově jménu odstranit veškeré démonické vlivy ze života někoho, kdo je
jimi postižen. Ačkoli je Bůh na rozdíl od satana všemohoucí, dal lidem svobodnou vůli, aby se
mohli rozhodnout, zda dovolí „vládci tohoto světa“ (J 16:11) mít vliv na jejich život. Bůh nám
dal vše, co potřebujeme, abychom se mohli bránit proti ďáblovým nástrahám, ale přesto se
můžeme rozhodnout tyto věci ignorovat a dovolit satanu do nějaké míry ovládat naše životy.
Teprve když si věřící uvědomí pravdu o své identitě v Kristu, dostává možnost odmítnout
hříšné chování, které by jinak dalo satanu právo jej mučit.
Následující rady můžete použít při službě těm, kdo ve svém životě trpí nějakým démonickým
vlivem.

A. Modlete se a hledejte moudrost z Ducha svatého
Jednání s démonickými vlivy vyžaduje velkou duchovní moudrost a závislost na Duchu
svatém. Satan je mocný nepřítel a do konfliktu s ním nebo s jeho silami bychom neměli
vstupovat lehkovážně. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak důležité je vedení Duchem
svatým, protože neexistuje „předpis“ pro práci s lidmi, kteří ve svých životech trpí aktivitou
démonů. Každý člověk je jedinečný, každá situace je jiná a ačkoli existují jisté obecné
principy, v každém individuálním případě potřebujeme moudrost a závislost na Duchu
svatém. Než se pustíme do jakékoli práce týkající se démonických vlivů, měli bychom
dostatek času strávit v modlitbě.

B. Nepracujte sám
Tento druh služby by měl být provozován spolu s nejméně jedním nebo více zralými
křesťany. Je-li to možné, vezměte si s sebou člověka, který má dar rozlišování a má už
předchozí zkušenosti s démonskými útoky či posedlostí. Jako skupina se při této práci
společně modlete (a je-li to nutné, můžete se i postit). Je-li to jen trochu možné, zakladatelé
sborů a jiní křesťanští pracovníci by se měli vyhnout takovéto službě, když jsou sami.

C. Objevte příčinu
Někdy se démonické úkazy nečekaně objeví na veřejnosti, jako například v průběhu
bohoslužby, studia Bible, setkání buněčné skupinky nebo jiné společné činnosti. V těchto
případech nemají často křesťanští vedoucí jinou možnost než začít situaci okamžitě řešit
v důvěře v moc a přítomnost Ducha svatého, který je povede.
Duchovní boj
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Mnohem častěji se však stává, že démonický vliv se v životě nějakého člověka vyskytuje
delší dobu způsobem, který je zřejmý jak postiženému člověku, tak jeho okolí. V těchto
případech je nutné domluvit setkání tohoto člověka s křesťany ve sboru, kteří mu mohou
pomoci osvobodit se od démonických vlivů. Účelem setkání je pokusit se pochopit, které
události v životě tohoto člověka mohly dát satanu právo ho napadat. Na takovém setkání se
dá také určit, je-li problém démonického původu nebo má jiné, přirozené příčiny.
Existuje mnoho způsobů, jak se lidé mohou otevřít satanu a dát mu příležitost je trápit.
Některé z nejobvyklejších oblastí jsou:
•

Okultní aktivita: modloslužba, východní náboženské praktiky (například transcendentní
meditace), spiritismus, tajné „krevní“ přísahy, účast v sektách, astrologie, věštění
budoucnosti, některé typy hypnózy, okultní léčitelství, zkušenosti s opouštěním těla.

•

Čarodějnictví a satanismus: vzývání temných sil, kletby, satanistické rituály,
zasvěcování dětí satanu, rituální zneužití, magie (bílá i černá).

•

Vědomý, dlouhodobý a nevyznaný hřích: drogy, závislosti, zloba, sexuální hříchy,
nenávist, neodpuštění apod.
Je nezbytné, aby byli postižení lidé zcela upřímní vůči křesťanům, kteří jim chtějí pomoci.
Zapojovali se do okultismu? Jsou tam zapojeni teď? Co jejich rodiče nebo jiní příbuzní?
Pokud jsou věřícím, mají ve svých životech nějaký „skrytý“ hřích, který nechtějí vyznat?
Pokuste se zjistit co nejvíc věcí, které by mohly být příčinou démonické aktivity v jejich
životě.

D. Vyřešte otázky hříchu
Ať už je postižený člověk věřící nebo ne, musí toužit po osvobození z démonického vlivu.
Na základě toho, co jste zjistili o dřívějších nebo současných okultních praktikách,
nevyznaném hříchu apod. je třeba z těchto hříchů a věcí, které mohly otevřít dveře satanu,
činit pokání. Každou takovou věc je třeba nahlas vyznat a prosit o Boží odpuštění. Postižený
člověk by se měl zříci všech minulých satanských aktivit a pevností, které tím satan v jeho
životě vybudoval.
Je důležité si uvědomit, že tento člověk nemusí být křesťanem, aby se mohl zbavit
démonických sil ve svém životě. Bez ochrany a identity, kterou má věřící v Kristu, je však
tento člověk otevřený opětovnému návratu démonické aktivity, někdy i s větší intenzitou než
předtím (viz Mt 12:43-45). Když řešíme otázku hříchu, je třeba jasně vysvětlit evangelium a
dát dotyčnému člověku příležitost přijmout Krista jako svého Spasitele.
Bez ohledu na duchovní stav si musí daný člověk uvědomit, že pokud se navrátí k okultním
praktikám nebo k vědomému hříchu, opět svůj život otevírá satanově aktivitě.

E. Vysvobození
V tomto okamžiku by se přítomní věřící měli modlit a prosit Ducha svatého, aby jim ukázal,
jak chce vyřešit démonickou aktivitu v životě postiženého člověka. Může to být snadné —
vyhnat démona ve jménu a autoritě Ježíše Krista. Jindy jsou k prolomení duchovního odporu
démonických sil třeba vytrvalé modlitby a půst. Někdy, když je postižený věřící, Duch svatý
ho povede k vědomí jeho pozice v Kristu, k pokání z hříchů, které vedly k démonickým
útokům a k tomu, aby satana sám odrazil.
Povšimněte si, že v průběhu osvobozování od démonické moci je nejlepší žádným
způsobem přímo nekomunikovat se samotným démonem (démony). Jan 8:44 říká, že ďábel
je lhář a otec lži a neexistuje důvod, proč by démoni měli říkat něco lepšího než lež či
polopravdu. Mnozí křesťané, kteří se touto službou zabývají, zjistili, že když budou mluvit
s démony a vyzvou je, aby promluvili, způsobí to mnoho obscénností, fyzické agrese či
násilí. Také to prodlouží a zkomplikuje celý průběh osvobozování.
Stejně tak neexistuje „kouzelné slovíčko“, které by někoho osvobodilo od démonických
vlivů, a neexistuje ani záruka výsledků, které by služba osvobozování a modlitby musely
nutně přinést. Někdy bude postižený člověk zcela a trvale osvobozen od vší démonické
moci. Jindy bude vysvobození malé nebo žádné. Někdy Duch svatý touží po tom, aby
v průběhu času člověk řešil jednu oblast svého života po druhé. Někdy je třeba více modliteb
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a půstu. V každém případě by se však věřící měli modlit a prosit o neustálé vedení a
moudrost Ducha svatého.

F.

Následná péče
Je-li to možné, měl by být osvobozenému člověku přidělen jeden zralý věřící ve formě
poradce, který zodpoví všechny případné otázky a bude jej několik měsíců „hlídat“.
V případech, kdy nedošlo k úplnému osvobození, může poradce s daným člověkem dále
pracovat a hledat s ním oblasti, ve kterých se může stále skrývat nevyznaný hřích, okultní
praktiky apod. Ačkoli se po modlitbách či vymítání démonů může démonická aktivita na
nějakou dobu utlumit, tak v případě, že satan má stále ještě místo v některé nevyřešené
oblasti, budou dříve nebo později démonické útoky pokračovat a znova se projevovat.
Pokud postižený člověk v průběhu osvobozování přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele,
poradce mu také může dávat základy víry, vést ho v učednictví a připomínat mu jeho
skutečnou identitu v Kristu. Pokud se objeví další známky démonické aktivity, proces
osvobozování by se měl opakovat včetně hledání dalších míst, která člověk ve svém životě
otevřel satanu. Úplná svoboda bude dosažena jen tehdy, když zmizí všechna taková místa,
když člověk pochopí, kým je v Kristu a když se ho Kristus ujme.

AKČNÍ PLÁN
1.

Prožíváte ve svém životě a službě zakladatele sboru něco, o čem si myslíte, že by to mohl být
přímý útok ze strany Zlého? Jestliže ano, vyjmenujte na základě tohoto studia věci, které
ukazují, co byste měli dělat, abyste v těchto útocích obstáli. Podělte se o to se zralým
křesťanem, který se s vámi bude modlit.

2.

Přečtěte si případové studie v příloze 3B.
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DUCHOVNÍ BOJ

PŘÍLOHA

3A

Jak jednal s démonizovanými lidmi Ježíš?
BIBLICKÉ STUDIUM

Příloha 3A: Jak jednal s démonizovanými lidmi Ježíš?
Následující tabulka uvádí místa v evangeliích, kde Ježíš jednal s démonizovanými lidmi. Doplňte
tabulku a pak níže napište, jak se tyto principy dají aplikovat do vašeho života a služby. Část práce je
již udělána za vás.
Odkaz
Mt 4:24-25

Mk 1:21-28

Mk 1:32-39
(L 4:40-41)

Situace a démonizovaný
člověk

Jak Ježíš
reagoval?

Z „celé Sýrie… k němu
přinášeli démonizované. ”

Uzdravil je

Šly za ním velké
zástupy.

Kafarnaum v sobotu. Muž
v synagoze: „Co je ti do
nás, Ježíši Nazaretský?
Přišel jsi nás zničit? Znám
tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý
Boží.“

Přikázal démonovi:
„Umlkni a vyjdi z
něho.“

Nečistý duch jím
zalomcoval a vyšel.

Téhož dne večer, doma u
Šimona a Ondřeje. Lidé k
Ježíši přinášeli
démonizované.

Vyhnal mnoho
démonů, ale
nedovoloval jim
mluvit, neboť věděli,
kým je.

Mk 3:15; 6:7
(Mt 10:2-4)
(L 6:14-16)

Ježíš ustanovil
dvanáct apoštolů;
dal jim pravomoc
vyhánět démony.

Mt 8:16-17

Vyhnal duchy
slovem.

Mt 8:28-34

Výklad

Ježíš přikazuje
nečistým duchům a oni
ho poslouchají. Démoni
vědí, že Ježíš je Bůh a
že má moc je zničit.
Když On promluvil,
démoni poslouchali.
Když pod jeho autoritou
mluví jeho děti,
poslouchají také je.
Ježíš nechtěl, aby ho
lidé následovali jako
Mesiáše, aniž by ho
nejdříve přijali jako
Zachránce.

Dva démonizovaní muži,
vyšli z hrobů, byli
nebezpeční, volali na
Ježíše: „Co je ti do nás,
Synu Boží? … Přišel jsi
sem, abys nás vydal
mukám před ustanoveným
časem?“
Prosili Ježíše: „Jestliže nás
vyháníš, pošli nás do toho
stáda vepřů.“
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Jaké byly
výsledky?

Ježíš bude soudit
démony. Budou uvrženi
do pekla.

Řekl: „Jděte.“
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Démoni odešli do
vepřů; celé město
vyšlo naproti
Ježíšovi; prosili ho,
aby odešel z jejich
končin.
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Odkaz

Situace a démonizovaný
člověk

Mk 5:1-17

Jeden člověk s nečistým
duchem; trhal řetězy, lámal
okovy.
Nikdo nebyl natolik silný,
aby ho dokázal zkrotit.
Dnem i nocí řval a zraňoval
se.

L 8:26-37

Jak Ježíš
reagoval?

Démoni prosili Ježíše , aby
je netrýznil.

„Duchu nečistý,
vyjdi z toho
člověka!“

„Mé jméno je Legie,
protože je nás mnoho.“

„Jaké je tvé jméno?“

Prosili, aby je poslal do
vepřů.

Dovolil jim vejít do
vepřů.

Muž prosil, aby mohl jít s
Ježíšem.

„Jdi domů ke svým
a oznam jim, jak
veliké věci ti učinil
Pán a jak se nad
tebou slitoval.“

Už dlouhou dobu si
neoblékl žádný oděv
a nebydlel v domě.

Jaké byly
výsledky?

Stádo se zřítilo do
jezera a utopilo.

Po vyhnání démonů
byl muž oblečený a
měl zdravou mysl.

Opakovaně ho prosili, aby
jim nepřikazoval jít do
bezedné propasti.

Démoni si uvědomují,
že Ježíš má moc je
poslat do bezedné
propasti.

Slepý a němý

Ježíš ho uzdravil,
takže viděl i mluvil.

Ježíš odešel do oblasti
Týru a Sidónu.
Kananejská žena: „Smiluj
se nade mnou, Pane, Synu
Davidův! Má dcera je zle
trápena démonem.“

„Byl jsem poslán jen
ke ztraceným ovcím
z domu Izraele.“

„Pane, pomoz mi!“

„Není správné vzít
chléb dětí a hodit jej
psům.“

Mt 12:22-28

Mt 15:21-28

Mk 7:24-30

Výklad

Lidé žasli. „Snad to
není ten Syn
Davidův?“
Farizeové: „Ten
člověk vyhání
démony jen
s pomocí
Belzebula.“
Následovalo
Ježíšovo učení:
Mt 12:25-29
Mk 3:23-30
L 11:14-26

Aplikace pro můj život a službu:
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DUCHOVNÍ BOJ

PŘÍLOHA

3B

Případové studie z celého
světa

Příloha 3B: Případové studie z celého světa
Následující případové studie ukazují, jak se s démony a démonizací potýkali někteří misionáři. Kromě
misionáře v první studii jsou všechna jména změněna. Tyto studie vám mohou pomoci postavit se
podobným situacím, se kterými se při budování církve můžete setkat.

I.

DICK HILLIS VYPRÁVÍ PŘÍBĚH Z ČÍNY
Mladý voják ke mně přivedl svou manželku, abych z ní vyhnal démona. Říkal: „Moje žena je
na dvoře a je posedlá démonem. Dvakrát jí přikázal se zabít — jednou oběšením a podruhé
skokem do vodního příkopu. V obou případech ho poslechla, ale podařilo se mi ji zachránit.“
Odešli jsme na dvůr, abychom se modlili za její osvobození. Přiznávám, že jsem se modlil s
pochybnostmi a uvažoval jsem, jestli bych nepotřeboval nějaký zvláštní dar uzdravování. Při
naší modlitbě ta démonizovaná žena brala slova z našich úst a dělala z nich směšné básničky.
Křičela, řvala a dělala si legraci z toho, co jsme dělali. Zdálo se, že naše modlitby nejsou nic
platné.
To trvalo tři dny. Řekli jsme vojákovi, aby u nich doma zničil všechny modly, což udělal. A
démon pořád neodcházel. Pak ale Bůh ukázal mé ženě, že musíme vyznat naše postavení v
Kristu a přikázat démonu, aby odešel. Když jsme to udělali, byla ta žena okamžitě
vysvobozena.
Jeho závěr zněl: „Naučili jsme se, že nestačí se modlit nebo zpívat, i když věřím, že Satan
nenávidí jak modlitbu, tak písně. Musíme se ďáblu vzepřít a přikázat mu, aby odešel“ (Demon
Experiences in Many Lands, str. 37-39).

II.

MISIONÁŘSKÝ PÁR VYPRÁVÍ PŘÍBĚH ZE STŘEDNÍ/VÝCHODNÍ EVROPY
Fatima, matka čtyř dětí, pocházela z rodiny s mnoha problémy, z nichž u většiny se zdálo, že
mají kořeny v činnosti démonů.
V patnácti letech si Fatima vzala Hysena, muže jehož otec byl duševně nemocný. Po několika
letech manželství i on mentálně onemocněl. Udržet ho v klidu bylo možné jen pomocí prášků.
I když byl stále ještě muslim, požádal o modlitbu ve jménu Ježíše za vysvobození z kletby,
kterou na něho uvedla jeho rodina.
Fatimina tchyně ji kdysi proklela, „aby zemřela před svým časem“. Nyní, v devětatřiceti,
Fatima umírala na rakovinu. Misionář řekl: „Když jsem ji šel navštívit, říkala, že má celý den
nesnesitelné bolesti. A když se bolest hodně zhorší, vidí svou zemřelou tchyni oblečenou jako
čarodějnici s hůlkou v ruce.“ I když je nyní křesťanka, je vyděšená. Misionář se rozhodl
chopit se autority ve jménu Ježíše. Fatimě řekl, aby se modlila stejně tak. Duchovně se jí
ulevilo, ale tělesná bolest pokračovala.
Navzdory modlitbám Fatima zemřela. Pohřbem byl pověřen Hysenův bratr. Tento bratr je
zapleten do okultních praktik (věštění, výroba magických amuletů atd.). K vykonání obřadu
přivedl muslimského duchovního, který je trochu kouzelník.
Týden po pohřbu šla manželka misionáře spolu s dalšími ženami navštívit hrob. Poté byla
pozvána rodinou na oběd. Fatimina starší dcera, která je věřící, ji požádala o modlitbu, protože
viděla, jak někteří příbuzní dávají hlínu z hrobu do rodinného jídla. Podle tradice to způsobí,
aby stejná kletba, která padla na Fatimu, padla i na její rodinu.
Kdybyste byli misionáři z této studie, jak byste pomohli této rodině v krizi, kterou procházeli?
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III.

MISIONÁŘSKÝ MANŽELSKÝ PÁR VYPRÁVÍ PŘÍBĚH Z RUMUNSKA
Manželský pár blížící se ke čtyřicítce řekl misionářům, jak byli prokleti. Když se brali,
manželova sestra (bílá čarodějnice) zašila malé proužky papíru s kletbami do jejich šatů.
Kletba spočívala v tom, že nikdy nebudou moci mít děti. I když všechen ten papír zničili,
pořád byli bezdětní. Nyní s blížícím se koncem jejich plodných let tento pár hledal pomoc.
Uvedli, že nemohou mít normální styk, protože pokaždé, když začnou, slyší výsměšné hlasy,
které jim říkají, že nemohou.
Misionáři s nimi četli některé verše a ukázali jim, že mohou být z této kletby Kristovou mocí
osvobozeni. Uplatněním své autority v Kristu se manželé zřekli satanova díla a moci ve svých
životech a požádali Boha o vysvobození. Při dalším rozhovoru s misionáři říkali, že
uplatňovali tuto autoritu a už žádné hlasy neslyšeli. Jejich manželství se hodně posílilo.
Mysleli dokonce, že manželka je těhotná, ale ukázalo se, že to nebyla pravda.
Kdybyste byli misionáři v tomto příběhu, udělali byste něco jinak? Co byste jim řekli, kdyby
vám oznámili, že stále nemohou mít děti?

IV.

MLADÝ MISIONÁŘ VYPRÁVÍ PŘÍBĚH O DUCHOVNÍM BOJI V AFRICE
V roce 1986 jsem odjel na krátkodobou misii do Senegalu v Západní Africe. Již druhá noc v
této zemi mě dostatečně naučila, že skutečně jsem v boji proti silám temnoty.
Bydlel jsem u starších misionářů, kteří žili v Ouakam, vesnici známé svou duchovní
temnotou. Na druhý den po ranní bohoslužbě v jiném městě jsme se rozhodli uspořádat ještě
téhož dne večer vůbec první shromáždění v Ouakam. Byly to požehnané chvíle a potom jsme
si dlouho do noci povídali. Pak se rodina uložila nahoře, a já jsem si chystal lůžko dole.
Vrtěl jsem se a převaloval do tří do rána, než jsem pořádně usnul. Bylo horko a dusno, a tak
jsem nechal u postele zapnutý větrák. Po krátké chvíli mi začalo být nesmírně zima. Když
jsem se snažil vstát a vypnout větrák, nemohl jsem se pohnout. Moje mysl byla bdělá, ale
moje tělo ochrnuté. Pokoušel jsem se volat o pomoc, ale jazyk mi v ústech otekl.
Protože to bylo během muslimského půstu Ramadán, venku byl hluk. Medicinmani
prohlašovali kletby a šamani se modlili ke zlým duchům. Vědělo se, že dům, kde jsme žili,
navštívil medicinman, který se ho snažil proklít, aby misionáři z vesnice odešli.
Slyšel jsem zvuky kroků, jako by někdo šel ze schodů, ale za rohem se nikdo neobjevil.
Najednou jsem uviděl, jak ke mně ze vzdálené strany místnosti přichází stín. Vypadal jako
silueta muže v temném plášti. Pak jsem uslyšel zvuk zvířete trhajícího svými zuby maso.
Strach rostoucí v mém srdci uklidnila jediná myšlenka: „Toto je práce toho zlého a Ježíš je má
ochrana.“ Tak jsem se snažil zvolat jméno Ježíš. Řekl jsem to jednou, dvakrát a potřetí se má
ústa uvolnila, stín zmizel, zvuky ustaly a já jsem se posadil na posteli, osvobozený od
neviditelné síly, která mě svírala. Vyběhl jsem do horního patra, probudil jsem starší
misionářku a vysvětlil jí, co se dělo. Zeptala se, jestli se mi něco zdálo. Ujistil jsem ji, že to
nebyl sen. Třicet minut jsme se modlili, než jsem byl připraven jít si znovu odpočinout. Od té
noci jsem vnímal zlo mnohokrát, ale když jsem si nasadil Boží zbroj a řekl duchům v Ježíšově
jménu a na základě jeho autority, aby odešli, mohl jsem pokojně spát.
Nyní rozumím Boží moci uprostřed temnoty. Vím, že jsme v duchovní bitvě o duše mužů a
žen, ale jsem si jist, že ten, který je v nás, je větší než jakýkoliv démon. Ježíš v nás je naděje
slávy.
Kdyby se tato zkušenost přihodila vám, věděli byste o pravomoci, se kterou můžete kárat
démony? Co to vypovídá o moci modlitby?

Duchovní boj
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