
Duchovní boj

     Poměrně nedávno dostal náš sbor zajímavá proroctví, resp. vize.  Jednalo se o prorockou vizi 
plného sálu sborové místnosti  a o vizi,  kterou přijal pastor sboru - 200 lidí. Jsem si  jist, že ta 
proroctví se sama nenaplní, a že pro to budeme muset něco udělat!

     Přestože nějakých 200 lidí v 25000 městě vypadá jako kapka v moři, při pohledu na velikost 
místních i okolních křesťanských společenství to začíná vypadat jako téměř neřešitelný problém. 
Věnujeme čas a peníze přípravám evangelizací, různých programů, přednášek apod., ale když se 
podíváme  na  výsledek  toho  snažení,  vypadá  žalostně.  Utěšujeme  se  tím,  že  říkáme,  že 
rozséváme, a že jednou budeme sklízet. V čem je problém? Proč nevidíme zástupy (nebo alespoň 
jednotlivce) přicházet k Bohu? 

     Když se podíváte na evangelizační akce s R. Bonkem, B. Hinnem, M. Chawdou apod., vidíte 
dokonce statisíce lidí přicházet k Bohu. Je to pouze tím, že se tyto akce konají na jiném kontinentu, 
osobnostmi hlavních evangelistů, nebo ještě něčím jiným?  

     Před několika  týdny  jsme byli  na  konferenci  s  G.  Preinem,  která měla jako hlavní  téma 
„duchovní boj“. G. Prein vypravoval o svých začátcích v Buenos Aires. O tom, jak po dobu půl roku 
vycházel 13 x denně s kytarou a kombem na ulici a kázal dobrou zprávu (evangelium). Víte jak 
velký byl jeho sbor po tom půl roce? Neobrátil se nikdo! 
     Potom jim Bůh začal vysvětlovat nějaké věci ohledně duchovního boje. Prein uváděl jako 
příklad příběh Nebukadnesara, který byl pro svou pýchu zbaven na 7 let království (i rozumu) - 
dokud nepozná, že „Nebesa vládnou“ (Daniel 4,23). Na tomto příběhu vysvětloval skutečnost, že 
to opravdu podstatné se děje v duchovní oblasti. Pokud si dobře vzpomínám, tak Prein nemluvil 
nijak podrobně o tom, co začali dělat, ale zřejmě se začali mnohem více modlit. Výsledkem bylo to, 
že na konci 1. roku měl nový sbor 100 členů a každý další rok se jeho počet zdvojnásoboval. V 
současné době má Preinův sbor cca. 26000 členů, a stále roste.

     Stalo se Vám někdy, že jste se někoho snažili za pomoci všech možných argumentů  přesvědčit 
o tom, že Bůh je, že je to právě ten biblický Bůh - stvořitel, že je úžasné žít s Bohem, že se člověk 
musí obrátit a být znovuzrozený apod., a výsledkem bylo pouze to, že se daný člověk naopak ještě 
více zatvrdil?

2. Timoteovi 2,14 (KMS): Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli o 
slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů.

2.  Timoteovi  2,14 (Já):  Tyto  věci  připomínej  a  dosvědčuj  před  tváří  Pána,  nezápasit  slovy - 
nepřináší to žádný užitek, jen katastrofu těm slyšícím.

     Pavel Timoteovi vysvětloval, že ty diskuze o Bohu s cílem někoho argumentací přesvědčit 
budou mít spíše opačný efekt! 

     Ale co tedy máme dělat? 

2.  Korintským 10,4-5 (KMS): 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.



     Jestliže Pavel na jedné straně říká, že nemáme zápasit slovy, a na druhé straně říká, že ty 
lidské výmysly a falešné představy o Bohu, sobě samých apod. máme bořit,  pak to rozhodně 
nebude pomocí argumentace. Ty myšlenkové pevnosti padnou pouze jako následek použití těch 
správných zbraní – modlitby, případně modlitby ve spojení s půstem.

     Každý z vás již určitě četl evangelium Lukáše. V 24.kapitole si od 13. verše můžete přečíst, co 
zajímavého se dělo po Ježíšově vzkříšení. Je tam popisována cesta a rozhovor dvou Ježíšových 
učedníků, ke kterým se Ježíš připojil a cestou s nimi rozmlouval. V 16. verši je psáno, že jejich oči 
byly drženy, takže ho nepoznali. Vysvětloval jim, že se v Jeho osobě naplnila dávná proroctví, a že 
to tak muselo být, a v 31. verši stojí, že jim oči otevřel, a oni Jej poznali. 

     Tito učedníci se rychle vrátili  do Jeruzaléma a říkali  to ostatním. Když jim své setkání se 
vzkříšeným Ježíšem popisovali,  objevil  se tam Ježíš  sám. Vzal  si  od nich kus pečené ryby a 
plástev medu a vysvětloval jim, že se muselo naplnit to, co bylo předpovězeno proroky. A ve 45 
verši stojí, že „potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu“. 

2. Korintským 4,4 (KMS): Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo 
evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.       

     Není žádných pochyb o tom, kdo je bohem tohoto světa (věku): 

Jan 14,30: Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. 
     
Lukáš 4,5-7: Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a 
řekl mu: "Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, 
tomu ji dávám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá."     

     Bible na více místech mluví o lidech, kteří mají oslepenou mysl, neslyší a nevidí, a nemohou 
uvěřit.  Zbraní,  která  způsobuje  odstranění  těch  závojů,  je  modlitba  (modlitba  a  půst).  Na 
uvedených příkladech jsme viděli, že tím, kdo odstraňoval tu duchovní slepotu a hluchotu byl sám 
Ježíš. 

     Vraťme se zpět k těm známým evangelistům současnosti, na jejichž shromážděních se lidé 
obracejí k Ježíši ne po desítkách nebo po stovkách, ale dokonce po stovkách tisíc!

     Není to tak, že si řeknou: „Uděláme evangelizaci někde v Africe“, a za čtrnáct dní tam letí. 
Každé velké evangelizaci  předchází  měsíce příprav nejen v cílové oblasti,  ale hlavně „v týlu“. 
Tisíce  lidí  v  pozadí  každé  velké  evangelizace  se  modlí  a  postí,  a  tak  v  duchovní  oblasti 
vybojovávají  svobodu  pro  ty,  kteří  pak  přijdou.  Není  to  především  osobnost  evangelisty,  ale 
modlitby těch tisíců modlitebníků, kteří bojují za to, aby lidem z očí spadly ty pomyslné šupiny, aby 
padly ty pevnosti v jejich myslích, které jim zabraňovaly uvidět a poznat pravdu a uvěřit.

     Na začátku jsem mluvil o tom, že mnoho času, sil i finančních prostředků věnujeme např. na 
pořádání evangelizací. S lítostí však musím uznat, že tomu modlitebnímu duchovnímu boji za lidi, 
kteří na tyto akce přijdou, dostatečnou pozornost nevěnujeme! 

     Tohle nemá být něčí kritika. Toužím po tom, aby každému z nás ten život s Bohem „fungoval“, a 
abychom viděli alespoň stovky či tisíce lidí přicházet k Ježíši. A jsem přesvědčen o tom, že ten 
zápas za záchranu lidí na modlitbách a půstech bude klíčovou otázkou i pro naplnění těch našich 
prorockých vizí!


