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Celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem
Tomáš Korčák
Na počátku našeho sboru jsme měli většinu obrácených žen, které měly nevěřící
partnery a lidí přicházejících z rozbitých rodin. Začali jsme se modlit a postit za
probuzení našich rodin. Do dnešního dne jsme měli několik desítek postních setkání,
kdy jsme volali k Bohu za uzdravení rodin, vztahů a manželství nejen v našem sboru,
ale i v našich městech a naší zemi.
V roce 1999 k nám Bůh jasně prorocky promluvil a dal nám tak i vizi, kterou dodnes
držíme a vyznáváme: 1Když se můj lid pokořuje a hledá moji tvář, žádá po proměně v
obraz Ježíše Krista a odvrací se od svévole, odpovím na jejich volání, vyslyším jejich
prosby a změním jejich úděl. To, co bylo vaší slabostí, to se stane vaší silou. Celé
rodiny zde budou sloužit Hospodinu celým srdcem. (16.8.)
Až později jsme zjistili, že Mělník má největší rozvodovost v naší zemi. Byla to
výzva, ale i potvrzení Božího vedení v zápase za zdravé rodiny. Například internetové
Britské listy napsaly 29.7.1999: „Loni (tj. v roce 1998) bylo v ČR rozvedeno 32.363
manželství. Míra rozvodovosti, počet rozvodů na tisíc obyvatel, dosáhla hodnoty 3,1.
Míra rozvodovosti v ČR patří k nejvyšším v Evropě… Nejvyšší míra rozvodovosti byla
v Praze, a to 3,36. Celostátní průměr předstihli ještě obyvatelé středních, západních
Čech a severní Moravy. Absolutně nejvyšší rozvodovost zaznamenal okres Mělník,
kde se míra rozvodovosti vyšplhala až na 5,9. Na dalších místech žebříčku byly Louny
a Chomutov. Nejméně se rozváděli obyvatelé jižní Moravy a Českomoravské
vrchoviny.“
Jasně jsme uviděli, proti jakým mocnostem stojíme a jaké destruktivní síly budou
skrze modlitby odstraněny (duch Jezábel, vzpoura, rozdělení, svár, hořkosti, nenávist,
pomsta, sexuální nečistota, mamon…). Bůh začal odpovídat. Je to úžasné, když
přicházejí k Pánu i muži a postupně se uzdravují vztahy v rodinách. Bůh dává naději a
nové začátky. Od té doby již Mělník není na prvních místech rozvodovosti, i když
stále situace ve Středočeském kraji není růžová.
Chci vám předložit důrazy a prorocká povzbuzení, která jsme při modlitebně-postních
setkáních od Boha přijímali. Jsou jistě pro nás aktuální i dnes. Mnohé ještě není ideální
a potřebuje být aktivně vybojováno.
•

Má-li do tvé rodiny přijít probuzení a změna, pak musí nejprve přijít do tvého
života. Naše pokání, pokora a upřímnost uzdraví a promění naše rodiny! Místo
svých požadavků na partnera hledej svoji proměnu! Pamatuj však, že trvalá
proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Pročítej si šestou kapitolu
Římanům a pros Ducha svatého, aby ti zjevil, co se s tebou stalo při pokání a
přijetí Krista jako Pána.
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•

Jakub nás vyzývá: Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli
souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! (Jk 5,9) Toto slovo jistě platí i na
manželství a rodinu. Naříkání, stěžování si, vzdychání, sebelitování a reptání je
zaručená cesta do destruktivní temnoty.

•

Pán nás vyzývá k tomu, abychom zemřeli svému sobectví, choutkám a
nezdravému individualismu a vydali se druhému. Jestliže pšeničné zrno, které
padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek.
(Viz J 12,24-26: Př 18,1).

•

Vykořeň ze svého života všechnu hořkost, sebelítost, ukřivděnost, odmítnutí,
svévoli, vzpouru, nevěru a postoje Jezábel a Achaba (viz L 17,1-6). Omluv se
svému partnerovi, je-li to potřeba.

•

Nechť je tvoje mysl poddána a poslušna Kristu (viz 2K 10,3-6). Rázně také
vykořeň ďábelské myšlenky jako např.:
• Neměl jsem si ho (ji) brát.
• My se k sobě nehodíme.
• My k sobě nepatříme.
• Proč jsem si raději nevzala Pištu Hufnágla.
• Moje situace se nikdy nezmění.
• Musím si ho (ji) vychovat.
• Tobě se to řekne, ty s ní(m) nežiješ.
• Můj partner je překážkou mého duchovního růstu.
• ...

•

Nezabývej se tím jak a zda naplňuje svoji roli tvůj partner, ale zda a jak
naplňuješ svoji roli podle Písma ty (viz Ef 5,22-33)! Muži, jak se prakticky
projevuje tvoje láska a posvěcování manželky? Ženo, jak se prakticky projevuje
tvoje úcta a poddanost manželovi?

•

Nesnaž se proměňovat svého partnera. Vzdej to! To není tvůj úkol, ale v
přímluvě tlač na Boha, aby učinil nemožné. Tvůj úkol je proměňovat sebe a
nést hojné a šťavnaté ovoce, kterého se nají celá tvoje rodina (viz Ga 5,22).

•

Tvoje duchovní zralost se projevuje v překonávání těžkostí a ve snášení slabostí
druhých (viz Př 18,14: Ř 15,1-3). Právě tehdy ukazuješ nejvíce ovoce Kristova
charakteru!

•

Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je
Zákon a Proroci (Mt 7,12).

•

Přijmi a přijímej svého partnera, jako přijímá Kristus tebe (viz Ř 15,7).

•

Děkuj za svého partnera, hledej na něm klady a řekni mu o nich.

•

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť
smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh (Heb 13,4). Buď svatý ve svém
myšlení, pohledech, chování, oblékání - nechť sexuální nečistota v jakékoli
podobě nemá ve tvém životě místa. Bůh chce požehnat tvé manželské lože.
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Pamatuj, že v manželství nevládneš svým tělem, ale tvůj partner a proto se mu
neodpírej (viz 1K 7,3-5). Trestání, kontrola a manipulace odpíráním sexu
partnerovi je čarodějnictví. Tam přicházejí zlí duchové.
•

Buď příkladem pro své děti v lásce k Bohu, partnerovi, církvi, bližním,
nevěřícímu světu. Miluj své syny a dcery - nechť je tvé srdce k nim obráceno
(Mal 3,23-24: Př 23,26). Žádej Boha, aby toto učinil i se srdcem tvého partnera.

•

Očekávej, že Bůh učiní nemožné! Ježíš jednou řekl učedníkům: "Dítky, jak
těžké je vejít do království Božího!“ Ti se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může
být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha;
vždyť u Boha je možné všecko." (Mk 10,23-31) Představ si neobrácené členy
tvé rodiny, za které se modlíš, že budou zachráněni skrze poznání Ježíše. To
není manipulace, ale očekávání dobrého v životě druhých. Věř Bohu, že když k
sobě obrátil takového hříšníka jako jsi byl ty, pak již může každého. Věříš v
Boha, který rád dělá nemožné věci! Očekávání spravedlivých je radostné.
(Př 10,28a)

•

Buď věrný v přímluvě a duchovním boji za svoji rodinu. V modlitbách ti může
být pomocí studie Jamese W. Golla: Jak vmodlit svoji rodinu do rodiny Boží
(viz www.juda.cz).

Měj vidění množství zdravých rodin se zdravými vztahy v našich městech. Když
nevěřící uvidí dobré vztahy mezi manželi a vztahy rodičů k dětem, příjdou a budou se
ptát. Pak přijmou Pána.
Chvalme Pána s vizí, že nás vyslyší a že nám dá, oč ho žádáme. Chvalme ho již za
výsledky. Vidím stovky rodin na Mělníku, tisíce rodin na Podřipsku, které slouží
Hospodinu. Jsme průkopníky v tomto světě, kde jsou převrácené hodnoty a kde jsou
rozbité rodiny. Skrze nás Pán chce prolomit v této oblasti a chce ustavit své
Království.
Jestliže máš jako muž postoj: „Pane, já neumím milovat svou ženu jako Kristus
církev,“ tak jsi na tom nejlepším místě. Tady může Pán jednat. On je v tobě a on bude
milovat tvoji ženu a tvoji rodinu skrze tebe. A jestliže jako žena máš postoj: „Pane, já
se neumím poddávat svému muži, jako se má poddávat církev Kristu,“ tak jsi také na
tom správném místě, protože je v tobě Kristus s jeho postoji jako tichý a pokorný. Pán
dává pokorným milost. Pyšným se protiví. Ten, kdo hledá Pánovu tvář a kdo žádá jeho
pomoc a moudrost, ten je na tom místě pokory a pro něj je připravena milost. Ty jsi
nyní na tomto místě. Ty se skláníš před Pánem a žádáš ho o moudrost, milost, lásku a
proměnu. To je to místo milosti - místo Pánova jednání. Jsi prvotina, jsi průkopník.
Vidím stovky rodin v Mělníku a tisíce rodin na Podřipsku. Vidím muže opilce a
násilníka, který je zlomen a v pláči hledá Pána, protože jeho žena mu odpouští, miluje
ho a žehná mu. A nad tím zní otázka: „Jak je to možné?“ To je Pán v té ženě. To je
Kristus v nás, naděje slávy. Vidím vzpurnou ženu, která v pláči se schoulila v náruči
svého manžela, protože ji miloval, pevně vedl a byl trpělivý. A zase nad tím zní
otázka: „Jak je to možné? Jak to dokázal?“ To byl Kristus v tomto muži, naděje slávy.
Ó Pane, děkujeme ti, že jsi v nás. Ty buduješ svoji církev a buduješ ji především z
rodin. Používáš si nás, muže a ženy, kteří jsou na místě pokory a milosti.
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Vidím rodiny, otce a matky společně s dětmi, jak společně chválí Pána a slouží živému
Bohu, jak společně pracují a jak si společně hrají. Srdce otců u synů a srdce synů u
otců. Vidím požehnání, které přichází do Podřipska skrze smíření otců a synů, skrze
smíření matek, rodičů a dětí. Požehnání skrze vzájemné žehnání. Je to Boží hnutí,
které jedná s rodinami. Boží hnutí, které jde do mládeže, mezi děti, skrze celé rodiny.
Další prorocká povzbuzení z modlitebních setkání za probuzení rodin:
Nic nezlomí moji vůli požehnat vám. Neustávejte v modlitbách za rozdělené rodiny!
Svěřte mi vaše břímě, já ho nesu s vámi. Přichází a je blízko čas vysvobození.
Nenechávejte bez odezvy moje slovo! Vybuduji ve vás mocný val modliteb. (Jaromír
Voves 16.8.1999)
Můj lide, vložil jsem do vás pramen živé vody – pramen pokoje, který zakouší ti, kteří
mi důvěřují. Jste moji vyslanci do nepokoje, smrti, beznaděje a nenávisti s pramenem
života, pokoje, radosti a lásky. Vložil jsem do vás pramen vyvěrající k věčnému životu
a jsem potěšen vaší vírou a trpělivostí. Já odpovím. Odpočívejte skrze víru v mé náruči
a volejte ke mně a já odpovím. Odhoďte všechnu faleš a buďte pravdiví v lásce. (15.
půst za probuzení rodin 10.4.2000)
Volej ke mně a já ti odpovím. Volej s roztrženým srdcem, volej celým srdcem, vylej své
srdce a já ti odpovím. (28.1.2002)
Viděl jsem dvě ruce - ruce otce a dítěte. Ruce se nedržely cele semknuté, ale jakoby na
dálku a zaháknuté jen jedním prstem. Spojení nebylo silné. Nemohlo z toho být cítit
pro dítě žádné bezpečí. Boží vůle je, aby otcové pevně drželi své syny, ne jen jedním
prstem. Pak jsem se v duchu ptal Pána, co tomu brání, aby došlo k plnému uchopení té
ručky. A přišlo mi, že je potřeba, aby z otcovské ruky byla odňata pouta a přišlo
vnitřní uzdravení do srdce otce. Další důležitou odpovědí bylo, aby se otec zřekl ducha
světa (nebo světskosti), aby svoji výchovu nedělal podle toho, co od něho očekává svět,
ale jak to vidí u svého nebeského Otce. Aby uměl vyjadřovat lásku k dětem spontánně,
aby uměl být cele pro děti, jako je nebeský Otec pro něj. Myslím, že duch světa, který
může držet otce, se projevuje přílišným pečováním o materiální věci, které bere čas,
kdy otec má držet ruku dítěte a být mu k dispozici. (Jiří Rauchfuss 9.6.2003)
Přicházelo mi slovo: „Otcové, kteří budou vzory.“ Při návštěvách jsem prošel více
dětských pokojíků a viděl tam většinou stěny polepené vzory. Je to u kluků i u holek.
Kéž by to bylo tak, že nejlepší vzor pro syna bude jeho táta. Nemusí tam mít fotku, i
když proč ne. Je to náročné, vyžaduje to spolu trávit čas. Vybavuje se mi jedna
myšlenka z knihy Floyda Mc Clunga: Otec říká svému synu: „Možná, že to neuděláme
úplně správně, ale budeme to dělat spolu.“ (Petr Dvořák 9.6.2003)
Cindy Jacobs kdysi přinesla dodnes aktuální výzvu: Pán říká rodinám: Udělejte si
jasno v tom, kým chcete, abych byl ve vaší rodině. (28.12.2003)
Loňský rok 2009 jsme vyhlásili rokem rodiny. Uspořádali jsme Manželské večery,
měli jsme Týden pro rodinu s manželským párem Thomasem a Ursulou Drosselovými
z Týmu.F z Německa (záznam vyučování i skripta najdete na stránkách www.juda.cz kolonka: Audio). V listopadu jsme měli Měsíc pro rodinu s různými řečníky při
nedělní Bohoslužbě. Zapracujme slyšené do svých životů.
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Na začátku roku 2009 jsme si vytyčili tři cíle. Modleme se za ně i v následujících
letech, držme je vírou a praktickým způsobem je naplňujme.
Celé rodiny slouží Hospodinu celým srdcem - Já a můj dům budeme
sloužit Hospodinu. (Joz 24,15)
1.

Naše domácnosti jsou domy pokoje, ve kterých bydlí synové a dcery
pokoje - Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni
Božími syny. (Mt 5,9)
2.

Všechny naše děti jsou Hospodinovými učedníky - syny a dcerami
pokoje (jsme jim příkladem) - Všichni tví synové budou Hospodinovými
učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům. (Iz 54,13)
3.

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade
všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v
Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen. (Ef 3,20-21)

Místo svých požadavků na svého partnera
hledej svoji proměnu!
Tomáš Korčák
Nezapomeň však, že trvalá proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Praktickému
významu Kristova kříže nás vyučuje apoštol Pavel v epištole Římanům v 6. kapitole.
Následující místa Písma a k nim náležející otázky k zamyšlení jsou rozděleny
specificky pro muže a pro ženy. Zabývej se tím, co je tvoje zodpovědnost a ne tím, co
tvojí zodpovědností není. Realistický Bůh, který nás stvořil, velmi dobře ví, co je
hlavní problematikou mužů a co žen. Proto také Boží požadavky na muže i ženy se
zčásti liší. Muži a ženy jsou před Bohem rovnocenní, ale mají jiné role. Naplnění své
role také nepodmiňuj jednáním svého partnera, tedy: miluj svojí manželku i když se ti
nepoddává, a cti svého manžela, i když ti neprojevuje svoji lásku.

Pouze pro muže:
Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16
Dáváš, nebo chceš jen brát?
Máš na svou manželku samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?
Ž 112,1; 1,1-3
Máš bázeň před Hospodinem a jeho slovem?
Dt 6,4-9; 1Tm 2,8
Máš v srdci Boží slovo a lásku k Hospodinu?
Určuje tato láska tvé kroky a tvoji rodinu?
Vštěpuješ svým dětem Boží slovo?
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1K 11, 3.7
Kdo je tvojí hlavou?
Jsi této hlavě ve všem podřízen?
Jsi obrazem a odleskem Boží slávy?
Je tvá žena odrazem tvojí slávy?
Ef 5,22-33
Jsi dobrou hlavou pro svoji ženu?
Miluješ svou ženu jako Kristus miloval církev?
Vydáváš sebe samého za ni? Co to znamená v praxi?
Posvěcuješ ji svojí službou (obětující láskou) a slovy?
Jak můžeš sám sobě postavit manželku slavnou, která by neměla poskvrny ani vrásky,
ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná?
Miluješ svoji ženu jako své tělo?
Živíš ji a pečuješ o ni, jako i Kristus o církev?
Opustil jsi otce a matku a přilnul ke své ženě?
Ko 3,19; Mal 2,14
Jak prakticky miluješ svoji ženu?
Nejsi k ní příkrý?
1Pt 3,7
Jak prokazuješ své ženě úctu?
Př 31,11
Důvěřuješ své ženě?
Př 31,28-29
Chválíš svoji ženu?
Žd 13,4; 1K 7,2-5; Mt 5,28; 6,22-23; Job 31,1
Udržuješ své oko a své srdce čisté od sexuálních hříchů?
Usiluješ v sexuální oblasti potěšit víc manželku než sebe?
Ef 4,13
Kdo je pro tebe vzorem muže?
Joz 1,7; 1K 14,8; Př 20,24
Jsi rozhodný a odvážný?
Vydáváš jasný hlas? Víš co chceš a kam jdeš?
Kam chceš dovést svoji rodinu? Opravdu ji tam vedeš?
Ž 50,14.15; Př 25,14; 28,20
Plníš své sliby?
Stojíš za svými slovy?
Jsi zodpovědný a věrný?
Jk 3,2; Př 12,8; 18,4; 16,32; 25,28
Ovládáš sám sebe?
Držíš na uzdě svůj jazyk?
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Př 15,21; 21,8
Jsi přímý?
1K 13,11
Zanechal jsi již dětinského chování?
Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18
Jsi vděčný za svoji manželku, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?
Přimlouváš se a děkuješ za svoji manželku? Každý den?
Máš před očima její dobré stránky?

Pouze pro ženy:
Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16
Dáváš, nebo chceš jen brát?
Máš na svého manžela samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?
Kde je zdroj tvého života?
Jak můžeš z tohoto zdroje prakticky čerpat?
Gn 2,18; 1K 11,7.9; Př 12,4
Kdo je ve vašem vztahu dominantní?
Jsi pomocí pro svého manžela, nebo je on pouze pomocí pro tebe?
Chceš být korunou a slávou svého manžela?
Chceš být pomocnicí manželova úspěchu?
Je tvé jednání a mluvení povzbuzením pro tvého manžela?
1K 11,3; Ef 5,23
Kdo je tvojí hlavou?
Co to prakticky znamená ve všedním dni?
Ko 3,18; Ef 5,22-33
Jak se podřizuješ svému manželovi?
Ráda? Odpočíváš pod jeho rozhodnutími?
Máš bázeň (to znamená úctu a respekt) před svým mužem?
1Pt 3,1-6
Co od tebe slyší a na tobě vidí tvůj manžel?
Co v něm vzbudí zájem o Krista (pokud zatím ještě neposlouchá jeho Slovo)?
Snažíš se získat svého muže poučováním, nebo ovocem proměněného života?
J 15,7-8.16; Ga 5,22; Př 31,30.31
Jaké neseš ovoce?
Jak můžeš nést hojné ovoce?
Čeho se u tebe může tvůj partner najíst?
Je mu ve tvé přítomnosti dobře?
Př 14,1
Je tvůj dům pro tvého manžela vyhledávaný a oblíbený?
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Př 11,22; 21,9; 27,15
Nejsi svárlivá a svéhlavá?
Mal 2,14
Je pro tebe manžel přítelem a druhem, nebo spíš synem?
1K 14,35; 1Tm 2,11.12; 1Pt 3,1
Nejsi učitelkou svého muže? (To neznamená, že nemůžeš odpovědět a něco vysvětlit,
když se tě manžel ptá. Jde o pyšný postoj srdce!)
1Tm 2,11-15
Nemáš moc nad svým mužem (to znamená, že ho nemanipuluješ a že se podřizuješ
jeho rozhodnutím)?
Co znamená "být v tichosti" (mít tichého a pokorného ducha)?
Přijímáš svoji roli v manželství a rodině?
Vidíš své místo v Božím věčném plánu spásy?
1K 7,2-5
Jsi vřelá a vydaná svému muži v sexuální oblasti, nebo se mu odpíráš a vládneš nad
ním svým tělem?
Tit 2,4-5
Máš ráda svého muže?
Odpustila jsi mu vše, čím ti ublížil a v čem tě zranil?
Nepřipomínáš si to zlé již více?
Posloucháš svého muže, nebo chceš, aby on poslouchal tebe? (Není zde myšlena
poslušnost k hříchu - viz Sk 4,19; 5,29)
Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18
Jsi vděčná za svého manžela, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?
Přimlouváš se a děkuješ za svého manžela? Každý den?
Máš před očima jeho dobré stránky?
Dodatek: Tit 2,3-5: Starší ženy mají vyučovat mladší ženy v dobrém!
Proto posuď a proměň pohled na svoji minulost ve světle Písma!
Byla jsem dobrou manželkou podle Písma?
Vychovala jsem dobře své děti ve světle Písma?
Bez tohoto seberozsouzení a případného pokání nemůžeš v této oblasti účinně
sloužit.

Zabíjení much
Jentezen Franklin
Na počátku každého nového roku pořádáme v našem společenství Free Chapel
společný jednadvacetidenní půst. Každý člen sboru se ho nějakým způsobem účastní.
Někteří lidé se postí jeden den, další tři dny, někteří týden a jsou lidé, kteří se účastní
celého dvacet jedna dní trvajícího půstu. Když se takto, jako tělo, společně po dobu
dvaceti jedna dní postíme, je tím Bůh poctěn a tuto oběť odmění jak v životě
jednotlivců, tak i u celého společenství. Jsou však lidé, kteří se nespokojí pouze
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s málem. Setkal jsem se s lidmi, kteří dosvědčovali, že poté, co se tři dny postili za
milovanou osobu, trpící rakovinou, byla rakovina úplně vyléčena! Syn jedné ženy
umíral na extrémně vysoké teploty, jež doprovázely onemocnění leukémií.
Během prvního dne půstu tyto teploty zmizely a po původním poškození jeho mozku
již nebylo ani stopy! Obě tyto ženy byly od Pána za svoji oběť zázračně odměněny.
Ale to ještě nebylo všechno. Tyto sestry se rozhodly pokračovat v půstu dvacet jedna
dní a poté ještě dále, plných čtyřicet dní. Došlo nejenom k remisi onemocnění
rakoviny u syna jedné z těchto žen, ale zároveň byly nadpřirozeným způsobem
zlomeny finanční problémy, se kterými se ve svém životě potýkala.
Proč nebyli tito lidé spokojeni, dokud nedosáhli průlomu, který ve svých životech
potřebovali? Půst totiž není pouze určitým fyzickým úkonem; může se pro nás stát
určitým duchovním svátkem. Pokud totiž jednou prožijete to, o čem hovoří žalm:
„Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý...“ (Ž 34,9); váš hlad po zakoušení Pánovy
přítomnosti stále více a více zatlačí do pozadí všechna omezení, která by bránila
vašemu chápání. Pán ví o tom, co potřebujete ještě lépe, než vy sami. Veškeré půsty, o
kterých se Bible zmiňuje - ať již trvaly jeden či čtyřicet dní - přinesly výsledky. Na
číslovce čtyřicet je však v souvislosti s půsty zmiňovanými v Písmu něco velmi
pozoruhodného.
Před několika lety jsem pročítal knihu od Richarda Gazowského s názvem Prorocký
šepot, kterou mi kdosi daroval. Je v ní popisována jeho životní dráha, kdy následoval
Pánovo povolání a vybudoval strukturu křesťanských televizních sítí.
Na začátku této knihy popisuje událost, která mě opravdu velice zaujala. Pan
Gazowsky a jeho žena byli právě v období půstu a modlili se na pláži v Kalifornii.
Jeho žena se zrovna procházela o něco dále po pláži a právě se začala modlit za jednu
ženu, která byla v daném období pokoušena dopustit se cizoložství. Ve chvíli, kdy
nahlas vyslovila jméno dotyčné ženy, zvedl se odkudsi z povrchu moře, jakoby na
pokyn neviditelného dirigenta, roj much a roztáhl se jako přikrývka směrem od mořské
hladiny až na pláž. Manžel rychle utíkal za svoji ženou aby zjistil, zda je v pořádku.
Když mu řekla, že se právě modlila za jejich známou, odhalil mu Pán to, co Gazowský
nazývá jako „zranitelné místo v satanově království“, a to se týká právě much.
Když jsem tento příběh četl, okamžitě jsem si vzpomněl na text z Matouše 12,24:
„Když to farizeové uslyšeli, řekli, „Tento člověk vyhání démony jedině v moci
Belzebuba, vládce démonů.“ Obviňovali Ježíše z toho, že slouží skrze moc ďábla,
anebo jej nazývali Belzebubem, což znamená „pán much.“ Jak zajímavé je, že během
modlitby za někoho, kdo je pokoušen démony, se odkudsi z neznáma objevil roj much
a sestoupil na ženu, která se za dotyčnou osobu modlila.
Pan Gazowsky zjistil, že výraz „slabost“ vyjadřuje cosi z životního cyklu much. Pokud
totiž studujete podrobnosti o kterémkoli živočišném druhu, zjistíte, že jejich
reprodukční cyklus se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyřiceti dnů. Z toho důvodu
je nutné, pokud se například potřebujete zbavit zamoření určitým druhem škůdce na
zemědělské úrodě, rozprašovat pesticidy po dobu čtyřiceti po sobě následujících dní.
Jedině tak je možné úplně škůdce zlikvidovat. Pokud tento cyklus čtyřiceti dní zkrátíte,
zahubíte pouze již existující generaci, další generace však přežije. Právě tak, jako nám
pomáhají postřiky pomocí pesticidů, které je zapotřebí provádět po celou dobu
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čtyřiceti dnů a zlikvidovat tak zamoření mouchami, vstoupíme-li do období
čtyřicetidenního půstu a modliteb, můžeme zlomit svázanosti, které se vyskytují ať již
v našich vlastních životech či v životech dalších generací. Jak dále zmiňuje ve své
knize Gazowsky „ďábel je zápasník na krátkou vzdálenost.“
Ježíš se nepostil dvacet pět dní, ani třicet osm dní. „Byl na poušti čtyřicet dní a satan
ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1,13). Později,
když se blížilo jeho ukřižování, mluvil přímo se svými učedníky a hovořil s nimi o
věcech, které měly nastat. Řekl: „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází
vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.“ (J 14,30) Satan byl považován za
„vládce tohoto světa“, neboť se zmocnil Adamovy autority poté, co mu ji on sám
předal. Proti Ježíši však nezmůže nic. Ježíš jej porazil dávno předtím, díky tomu, že na
poušti neupadl ani do jednoho ze satanových pokušení.
Někteří z vás možná zápasíte s obtížnými hříchy, které se stále opakují, anebo, což je
ještě horší, jste možná uvězněni v poutech, která jste se snažili alespoň zmírnit, avšak
čas od času do nich znova upadáte. Anebo jste již osobně osvobození od následků
těchto hříchů prožili, jste však svědky toho, jak se celý cyklus opakuje v životech
vašich dětí. Bude proto zapotřebí nasadit se více, než jen pomocí plácačky na mouchy,
abyste byli schopni ve svých životech zlikvidovat nejrůznější zamoření těmito
Belzebubovými oblíbenci.
Pozoruhodnost čísla čtyřicet
V celé Bibli symbolizuje číslo čtyřicet očištění a pročištění. Potopa za časů Noé trvala
čtyřicet dní a očistila celou zemi od bezbožnosti. Mojžíšův život by mohl být rozdělen
do tří různých období: prožil čtyřicet let v Egyptě, čtyřicet let na poušti a čtyřicet let
prožil tak, že osvobozoval a přiváděl Boží lid do Zaslíbené země. Také se při dvou
příležitostech čtyřicet dní postil: poprvé, když přijal od Hospodina Zákon v podobě
Desatera přikázání a podruhé, když se přimlouval za hříchy lidu.
Když byl Jonáš poslán do Ninive, dal obyvatelům města čtyřicet dní jako příležitost
pro pokání či pro očekávání soudu. Bible tuto událost popisuje takto: „I uvěřili
ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po
nejmenšího.“ (Jon 3,5) Král nařídil, aby se do tohoto půstu zapojila celá zem. Potom
dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců! Lidé ani zvířata,
skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné
suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé
cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a
odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme." (verš 7-9). Bůh viděl jejich
pokoru, pokání a uctívání a proto byli namísto soudu odměněni milosrdenstvím.
Po porážce čtyři sta padesáti bálových proroků a po výhrůžce jejich potrestáním, utekl
Elijáš na poušť, aby tak unikl smrtelným hrozbám ze strany Jezábel. Bůh seslal anděla,
který na něho dohlížel a sytil jej. Poté, co Elijáš snědl pokrm od anděla, strávil čtyřicet
dní bez jídla. Během tohoto času hovořil s Bohem a dostal nové nasměrování.
Nebezpečí a pochybnosti byly odstraněny a útlak od nepřítele byl zlomen.
Stalo se však ještě něco dalšího. Slovo, které Elijáš během tohoto čtyřicetidenního
půstu obdržel ovlivnilo dokonce celou další generaci. Následoval Hospodinových
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pokynů a pomazal Jehú, Elíšu a další pro dokončení díla. Jehú byl také pověřen
vykonáním Božího spravedlivého soudu nad ženou jménem Jezábel. Příběh dále
vypráví, že ti, jenž přišli, aby Jezábel poté, co byla vyhozena z okna pohřbili, nalezli
pouze její lebku, nohy a ruce. Ohlásili Jehúovi: "To je to Hospodinovo slovo, které
vyhlásil skrze svého služebníka Elijáše Tišbejského: »Na dílu pole v Jizreelu
budou psi žrát tělo Jezábely.« A Jezábelina mrtvola bude na dílu pole v Jizreelu
jako hnůj na poli, takže nikdo neřekne: Toto je Jezábel." (2Kr 9,36-37)
Mouchy v Božím slově představují démony, stejně tak, jako i další zvířata.
Kdybychom měli vhled do duchovního světa, mnoho démonů na sebe bere podobu
zvířat. V Bibli se například píše o tom, že když se rozsévá semeno Božího slova,
„přilétají nebeští ptáci, aby je vyzobávali.“ (Mt 13,4.19) Když Ježíš řekl: „budou
brát hady do ruky“ (Mk 16,18), měl na mysli démonické mocnosti. Bible také hovoří
o tom, že budeme „šlapat po hadech a štírech.“ (L 10,19)
Když král David předpovídal, jakou zkušenost prožije Ježíš na kříži, řekl: „Množství
býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili.“ (Ž 22,13) Tito duchové se na
něho sesypali a nabírali jej na rohy takovým způsobem, jako to dělají býci. Takoví
démoničtí duchové se mohou přichytit našich životů v podobě generačních kleteb,
svázaností, nepřátelských pevností v naší mysli, žádostivosti, perverze či závislostí
všeho druhu.
Problémem bývá to, že většina církví na mouchy udeří pouze po dobu několika málo
dní, zatímco ony nám sedí přímo na obličeji. A tak mouchy sice na chvíli odletí, avšak
potom se opět vrátí. Nadešel čas svůj dům vyčistit! Nastal čas pro to, abychom se
duchovně očistili. Démoni se nesmí začít rozmnožovat nejen ve vašem životě či ve
vaší generaci, ale také v budoucí generaci vašich dětí.
Šalomoun napsal: „Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí.“
(Kaz 10,1) Mouchy by mohly proniknout do speciální masti, která tvoří pomazání.
Uvízly by v ní, uhynuly by tam a tak by zničily její vůni. Mouchy brání proudění
pomazání ve vašem životě. Vaše uctívání se může stát znečištěným pro mouchy
žádostivosti či převrácenosti. Jsme předurčeni k tomu, abychom chodili v pomazání,
které proniká do srdcí, láme jha, vysvobozuje od různých svázaností a uzdravuje
nemocné. Je čas zbavit se „much“ ve vašem podnikání, vašem manželství, ve vaší
mysli, ve vašem domě. Ony prostě nebudou moci snést moc Ducha svatého a také
důvěrný vztah v přítomnosti Ježíše, jenž vychází z období čtyřiceti dnů, ve kterých
doslova útočíte na nebesa.
Někdo by mohl říci: „Ale čtyřicet dní je příliš dlouho!“ Opravdu je to tak? V našich
lokálních novinách jsem četl článek o muslimských oslavách měsíce Ramadánu, kdy
se všichni Muslimové - staří, mladí a dokonce i děti - od východu slunce do jeho
západu po dobu třiceti dnů postí. Na konci každého tohoto dne se všichni společně
sejdou, aby půst přerušili a modlili se ke svému bohu Alláhovi. Je to pro ně určitým
druhem uctívání, který jim pomáhá nasměrovat se na duchovní potřeby více než na ty
pozemské. Po celém světě se takto společně scházejí po dobu čtyřiceti dnů k tomuto
náboženskému svátku, posvěcují se, oslavují a modlí se k bohu, který dokonce ani
nežije; jehož kosti stále leží v hrobě. Věděli jste, že Islám je ve Spojených státech
nejrychleji rostoucím náboženstvím? Odhaduje se, že během několika let bude jeden
ze čtyř obyvatel naší planety vyznavačem Islámu.
11

Záznamy o skandálech a korupci na předních stránkách našich novin a velká nečistota,
jež převažuje na téměř každé rovině naší společnosti, nám ukazují, jak velice potřebuje
naše zem duchovní probuzení. A proto, o co více bychom se my, křesťané, měli vydat
postu a modlitbě? Bůh nám zaslíbil: „a můj lid, který se nazývá mým jménem, se
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)
Bůh nelže. Jeho sliby platí, jeho odměny čekají na to, až budou uvolněny, tak na co
vlastně čekáme? Nezáleží na tom, jak hustá je temnota, či na tom, co se děje v Bílém
domě nebo kdesi v zahraničí.
Vezměme si například půst Daniele. Daniel řekl: „Chutný chléb jsem nejedl, maso a
víno jsem nevzal do úst.“ (Da 10,3) Obecně se za „lahůdky“ považuje sváteční jídlo,
jako jsou například sladkosti a podobné pochutiny. Toto se vám možná nebude zdát
jako tak velká oběť, dokud se nezamyslíte nad tím, že jsme ve skutečnosti závislí na
cukru! Podle výzkumu, který provedl Dr. Colbert, zkonzumují Američané za svůj
život přibližně 5063 kilogramů cukru. Pokud byste se postili pouze od sladkostí, vaše
tělo by se tak zbavilo mnoha škodlivých látek a pravděpodobně byste i několik
kilogramů zhubli. Pro některé z vás by právě toto mohlo být tou největší obětí!
Daniel také nepil žádné víno. Pro věřícího v tomto čase a období by toto
pravděpodobně nebyl žádný problém. Dále však řekl, že nebude jíst ani žádné maso
anebo masné výrobky. A něco takového by pravděpodobně velmi těžce zasáhlo mnohé
z nás!
Žádné limonády, sladké tyčinky, sušenky, zákusky, cereálie obalované v cukru (ano,
cukr se v americké stravě vyskytuje téměř všude), párky v rohlíku, hamburgery,
steaky, mexický hovězí sendvič, opékaná žebírka, šunkové keksy... a tak bych mohl
pokračovat stále dál.
Ale Bůh takovouto oběť vidí! Když si například o polední přestávce zajdete s kolegy z
práce do Steak House (restaurace specializované na steaky) a namísto středně
propečeného, více než půl kila vážícího steaku si dáte zeleninový salát, opečené
brambory (ale ne opečené na slanině) a sklenici minerálky, Bůh si toho všímá.
Pročišťujete se tak, posvěcujete se a ničíte tak mouchy!
Dokážete se odpoledne vzdát například své oblíbené tyčinky Snickers (či Tatranky,
pozn. překladatele), abyste přijali osvobození od hříchu, který se ve vašem životě
neustále opakoval? Můžete čtyřicet dní pít vodu namísto slazených či kávových
nápojů?
Podobně jako to řekl Ježíš svým učedníkům u studny v Samaří, pokud se otevřete pro
poznávání a činění Otcovy vůle, nevyrovná se to žádnému požitku z dortu či steaku.
Nic vás nedokáže naplnit či uspokojit tak, jako právě toto. Připravte se, že ve svém
životě budete zakoušet přítomnost Pána Ježíše takovým způsobem, jaký jste nikdy
předtím nepoznali.
Kapitola z knihy Fasting, přeložila Renata Korčáková.

Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se
rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.
(1K 15:58)
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Proč se modlit za svého pastora?
James W. Goll
•

Protože jeho vítězství jsou ve skutečnosti vítězstvími pro nás a pro celou církev.
„Dokud Mojžíš držel ruku nahoře (v modlitbě), vítězil Izrael, když ruku
spustil, vítězil Amálek.“ (Ex 17,11)

•

Protože Boží lidé bývají zajatci bezbožných mocností. Daniel se přimlouval takto:
viz Da 9,1-23; „Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a
uchýlili od tvých přikázání a soudů.“ (Da 9,5)

•

Protože Boží lid neví, co dělat. „...na našich tvářích je patrný zmatek...“ (verš 7
podle anglického překladu KJV)

•

Protože nepřítel spřádá plány na to, jak odradit anebo zničit vedoucí v církvi.
„Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám,
ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.“ (1P 3,12)

•

Protože ovečky jsou prostoduché, to znamená zranitelné, nevděčné, kritické, mívají
nadměrná očekávání atd. „Modlím se, aby oči mého pastora byly osvícené, aby
věděl, jaká je naděje v jeho povolání, jaká je sláva jeho dědictví ve svatých a jak
nesmírná je velikost Kristovy moci.“ (podle Ef 1,18-19)

•

Protože to, co potřebuje k tomu, aby životy lidí byly proměňovány, je kázat v moci
a pomazání Ducha svatého. (L4,1.14.18)

•

Protože díky jeho službě jsou zachraňovány ztracené duše. „Hledal jsem (Bůh)
mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za
tuto zemi.“ (Ez 22,30)

•

Protože potřebuje dostatečně dlouhý čas pro studium Písma a k modlitbám. „My
pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“
(Sk 6,4)

•

Protože nese těžká břemena. „A nadto ještě na mne denně doléhá starost o
všechny církve.“ (2K 11,28)

•

Protože potřebuje dobře nakládat se svým časem a jako vedoucí potřebuje činit
dobrá rozhodnutí.

•

Protože je potřeba, aby byl dobrým manželem a otcem.

•

Protože je zapotřebí, aby byl svatý, zdravý a moudrý.

•

Protože vy pomáháte nést jeho břemena. „Berte na sebe břemena jedni druhých,
tak naplníte zákon Kristův.“ (Ga 6,2)

Děkujeme vám za to, že se modlíte za svého pastora a za duchovní vůdce!
PrayerStorm Nov 2009, 1-877-200-1604, www.encountersnetwork.com, přeložila Renata Korčáková
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Proroctví (nejen) pro Judu
Volání ze zlomeného a roztrženého srdce
Výklad jazyků na shromáždění 22.11.2009:
Při poselství v jazycích mi přicházela slova, že probuzení přichází a probuzení přichází
na zlomené a slabé! Probuzení přijde na zlomené a slabé, kteří říkají: „Pane já nemůžu,
nemůžu z vlastních sil, ale musím. Nemůžu, ale toužím po tobě. Já nemůžu z vlastních
sil, nemám na to, ale nemohu jinak. Protože vidím tebe, vidím tu potřebu a vidím tvoji
sílu. Věřím tobě. Pane já nemohu, ale toužím a musím. Toužím jít za tebou. Pane,
zmocni mě.“ Je to volání ze zlomeného ducha. „Musím, musím a toužím, pro tvoji
slávu. Přináším svoje tělo, toužím být oběť pro tebe. Toužím být tvým nástrojem ve
své rodině, ve škole, v zaměstnání. Toužím být cele pro tebe každý den a toužím po
tom víc! Toužím po tom víc!“ Je to volání ze zlomeného srdce. Tohoto ducha modliteb
a volání chce Pán vylít pro Českou republiku, aby se církev pozvedla v tomto
zlomeném duchu a abychom volali: „Pane přijď, my tě potřebujeme, ty jsi naše jediná
naděje, vylití tvojí milosti je naší jedinou nadějí, my jsme plni očekávání na tvoji sílu,
že tvoje láska nás zmocní, že tvá moc a milost nás uchvátí, že budeme mít tvoje oči
ještě více otevřené, že budeme mít svoje uši tebou otevřené. Pane, my nemůžeme
z vlastních sil, ale toužíme a vidíme tebe.“ (Jiří Rauchfuss)
Tlač se, tlač se, tlač se! Buď jako neodbytná vdova. Buď jako Jákob, který říká:
Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Tlač se, jako ta Syrofeničanka, která si vyprosila
odpověď svojí neodbytností, prorazila a získala požehnání od Ježíše, který nebyl
poslán k pohanům. Tlač se, všechno je možné tomu, kdo věří! Tlač se! Buď vysavač
víry, vysaj to, vysaj všechno, co je v Kristu! Vysaj to, vezmi si všechno, co je v Kristu!
Nic nenechej v nebi, všechno to vysaj! Tlač se! (Petr Hampl)
Během chval jsem měl vjem člověka, který je unášen řekou, na jejímž konci je
vodopád. Aby ten člověk nespadl spolu s vodopádem, musí být rychlejší a silnější než
ten proud, aby se z něj dostal. Když chcete řídit loď unášenou proudem, musíte být
rychlejší než ten proud. I po proudu musíte přidat, zabrat, veslovat, pádlovat. Nebo i
když se chcete dostat z něj ven, musíte proti proudu, nebo se dostat alespoň ke břehu.
A Bible nás varuje, že nemáme být strženi proudem. Nebudeme strženi, když budeme
naslouchat Slovu, které jsme slyšeli. Vnímal jsem to i nyní. Je třeba zabrat své dědictví
svatým násilím a horlivostí. Spasení je zadarmo, zároveň ale máme s bázní a třesením
konat své spasení. Máme na to vynaložit všechno úsilí a nenechat se strhnout
proudem, který je kolem nás. (Petr Dvořák)
Písmo říká, že voláním přímých se pozvedá město. Volejme ke svým městům, posaďte
se na trůn jako královské děti, protože jste ospravedlněni skrze krev Kristovu. Posaďte
se na trůn s Kristem, kam patříte, a volejte ke svým městům a vesnicím. Vyvyšujte
Ježíše, protože vaše je to dědictví! Vaše je to dědictví! Tak to dělejme. (Tomáš
Najmon)
Bůh mluví jedněmi ústy skrze mnoho lidí. Přicházelo mi od Boha: „Tato země, moje
země bude změněna skrze zoufalé volání mých dětí.“ Zoufalé volání z roztržených
srdcí. Viděl jsem, že je to něco naprosto klíčového pro naši zem, abychom začali volat
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za naše města. Dnes jsem procházel Roudnicí a opravdu, Bůh dnes potvrzuje tímto
slovem to zoufalé volání. „Volej ke mně a já ti odpovím.“ Věřím, že je to pro naší
zem. Máme k němu volat s roztrženým srdcem… (Aleš Mrázek)

Most postavený z lidí
Prorocké povzbuzení na shromáždění 13.12.2009:
„Stavím most, po němž chci přijít do tohoto národa.“ Bůh si dělá cestu, neboť se chce
dotknout srdce tohoto národa a změnit atmosféru. To znamená svým Duchem, Slovem
a službou se dotknout mnohých lidí v našem národě. Viděl jsem v duchu most
postavený z lidí. Z těl těch, kteří je vydali k naplnění Božích záměrů v tomto národě.
BŮH CHCE VSTOUPIT A CHCE SE DOTKNOUT SRDCE NÁRODA. JE TO
MOŽNÉ. Byl to naturalistický obraz – tělo na tělo. Množství dobrovolně vydaných těl
s jednou touhou – aby On přišel. Při pohledu na most z těl jsem tam uviděl vážnost,
opravdovost a vydanost. Tito lidé se spojili s Boží(!) touhou po tomto národu a
s Boží(!) pokorou sloužit lidem k záchraně. Vnímal jsem, že Bůh dává a bude dávat
pomazání zejména k dvěma věcem, které půjdou a vždy šly současně: MODLITBA A
SLUŽBA. Tyto dvě věci vyzařovaly z mostu. Těla vydaná pro modlitby za národ a těla
vydaná službě evangelia. Vydávejme svá těla za nástroj Bohu (Ř 6,14), abychom
viděli, co dělá v naší zemi a byli toho účastni. Bůh naplánoval přijít a dotknout se
srdce našeho národa a my jsme v Kristu cesta pro Něho. (Jiří Rauchfuss)

Jak nadpřirozeným způsobem zhubnout
Marta Copelandová
Na začátku roku mnoho lidí dělá novoroční předsevzetí. A není pochyb o tom, že
mnohé z těchto předsevzetí se týká zhubnutí.
Stejné to před několika lety bylo i se mnou, dokud mne Bůh nenaučil, jak se zbavit
přebytečné váhy. Rozhodla jsem se zhubnout a váhu si udržet, jenže to, co se mi
povedlo shodit, jsem zase nabrala zpátky. Byl to opravdový boj. Ale skrze modlitbu a
Slovo mě Bůh naučil některé věci. Ukázal mi, že mě neurčil k tomu, abych byla
vyzáblá a že mé cíle musí jít ruku v ruce s jeho Slovem a teprve potom mi bude moci
pomoci s mým hubnutím. Dokud jsem se nedostala do souladu s jeho Slovem,
pokračovala jsem v boji v této válce za zhubnutí na půdě těla.
Bible u Jakuba 4,7 říká, že se máme podřídit Bohu a vzepřít ďáblu a on od nás uteče.
Zkoušela jsem se vzepřít ďáblu, ale nefungovalo to, protože jsem se nepodřídila
Božímu slovu. Bůh mi chtěl pomoci, ale nemohl, protože jsem nehrála podle jeho
pravidel - pravidel, která způsobí vítězství.
Spoléhala jsem na sílu svého těla. Není divu, že jsem prohrávala! „Neboť ačkoli
žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od
Boha sílu bořit opevnění…“ (2K 10,3-4)
V knize Galatským 6,8 je řečeno: „kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu.“ To
slovo „zkáza“ znamená „nejhorší stav“. Pokaždé, když jsem jedla jídlo, abych naplnila
potřebu, která byla ve skutečnosti duchovní potřebou, rozsévala jsem do těla.
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A pokaždé, když jsem zasévala do těla, získávalo jídlo v mém životě silnější pozici. Po
letech různých diet a sporadických období přejídání a postů, které doprovázely
nepřetržité pocity viny a hanby, jsem začala ztrácet naději, že budu někdy svobodná.
Vyzkoušela jsem snad každou známou dietu a buď jsem cvičila přehnaně nebo vůbec.
Nakonec jsem tak, jak jsem pronikala do jeho Slova, poznala pravdu o tom, jak je Bůh
dobrý a jak moc mne miluje. Bůh by nestvořil člověka pro život ve vztahu s ním, nedal
by mu úžasné tělo a neposkytl by mu jídlo za potravu, aniž by ho vybavil sebekázní.
Sebeovládání je ovoce ducha.
Bůh nás předurčil k tomu, abychom byli podobní jeho Synu (Ř 8,29). Dobře, a jaký je
ten obraz? Je stejný jako obraz Boha.
Ježíš řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). V Galatským 5 je Bůh popsán devíti
rysy: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a
sebeovládání. Takže částí Ježíše je sebeovládání - to zahrnuje schopnost jíst správným
způsobem a kontrolovat kolik toho sním, schopnost cvičit a skrze věrnost a trpělivost
být důsledný.
Uvědomila jsem si, že pokud se snažíte něco změnit pomocí přirozených způsobů jako
je dieta a tělocvik a ono to nefunguje, pak to není přirozený problém. Pak je to
duchovní problém a ten vyžaduje duchovní řešení. Pokud máte nějaké jho nebo
břemeno, pouze Boží pomazání ho odstraní nebo zničí.
Přestala jsem toužit po tom, být hubená a začala jsem toužit po tom, být jako Ježíš.
Začala jsem vyznávat, že Bůh mi dává pomazání ke všemu, k čemu mě povolává.
Pokud mne povolal k tomu, abych byla proměněná do podoby Jeho Syna, potom je zde
pomazání, které mi k tomu pomůže. Když jsem se znovu narodila, Duch svatý ve mně
začal působit ovoce ducha. Tyto Boží charakteristiky se při novém narození zrodily v
mém duchu. Uvědomila jsem si, že Bůh sám žije ve mně a tak to není moje starost
vyprodukovat sebeovládání. On to způsobí! Můj úkol byl rozvíjet to. Podobně jako
když trénujeme svá těla, aby byla silnější, když trénujeme svoji víru v Boha, jeho
přítomnost v nás začne být silnější.
Namísto zasévání do těla tím, že jsem jedla jídlo, když jsem neměla opravdu hlad,
začala jsem zasévat do svého ducha tak, že jsem procvičovala svoji víru v Boží
schopnost pomoci mi jíst správně a být věrná při tělocviku. Už jsem nebyla bez naděje
- vkládající víru ve své vlastní schopnosti. Moje zbraně již nebyly tělesné, ale mocné v
Bohu zbořit pevnosti (2K 10,4).
Když mi přišly myšlenky na jídlo a já jsem nebyla hladová, učinila jsem z těchto
myšlenek „zajatce“ a odrazila jsem je Slovem. Řekla jsem: „Jsem schopná se ovládat a
mám vládu i nad jídlem. Ve jménu Ježíše zasévám do ducha tím, že se poddávám
sebeovládání. Jsem mrtvá pro nutkavou touhu se přejíst. Nejsem otrokem jídla, ale
Bůh mi dal autoritu nad jídlem. Jsem povolána být jako Ježíš a k čemu mně On
povolává, k tomu mně také dává pomazání. Jsem schopná dokázat všechno v Kristu, v
tom Pomazaném a v jeho pomazání, které mne posiluje.“
Sláva Bohu, dnes jsem úplně stoprocentně svobodná a mohu zakoušet radost, která
přichází z úplné svobody. Jako diplomovaný osobní trenér a poradce v oblasti
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stravování a služebník evangelia jsem měla příležitost vidět mnoho dalších lidí
osvobozených mocí Božího slova. Stejné pravdy, které mne osvobodily od břemene
váhy a od váhy břemene, pracují dodnes v mém životě.
Povzbuzuji vás k rozhodnutí učinit tento rok tím nejvítěznějším rokem, jaký jste kdy
prožili. Dovolte Bohu mocně se projevit ve váš prospěch tím, že ve svém
každodenním životě budete uplatňovat následující kroky:
1. Učiňte Ježíše Pánem nade vším (1J 5,1-4)
Od vašeho času na modlitbu až k výběru potravin, toto bude nejlepší rozhodnutí, jaké
jste kdy udělali. Je to také nezbytné rozhodnutí k tomu, aby se Boží pomazání - které
má moc sejmout břemena a zlámat jha - zapojilo při dosahování vašich cílů.
2. Nazvěte svůj problém
Příliš často vkládáme svoji víru do tělesných zbraní - diet, léků, různých speciálních
cviků - a věříme, že tyto věci vyřeší naše problémy. Když se nám pak nedaří našich
cílů dosáhnout, naše víra slábne a začneme ztrácet víru. Byli jsme jednoduše oklamáni
bojovat duchovní boj v oblasti těla, místo abychom důvěřovali Božímu slovu. Složte
svoji naději a víru v Boha, protože On je cesta k trvalému vítězství.
3. Rozjímejte nad Písmem
Často dovolíme naší mysli, vůli a citům „vymluvit“ nám Boží nejlepší záměr pro náš
život. Moc Božího slova je silná vyzbrojit našeho ducha k nadvládě nad naším tělem.
Až budeme stát tváří v tvář pokušení, naše obnovená mysl podpoří našeho ducha.
Proměna přichází pouze skrze obnovení naší mysli Božím slovem.
4. Choďte v duchu (Ga 5,16)
Dříve, než uvidíte přirozenýma očima změnu, pokračujte v rozsévání do ducha. Je čas
setby a čas žně - čím více ovoce ducha zasejete, tím více sklidíte. Když budete
pokračovat v chození v duchu, nevykonáte žádosti těla.
5. Zůstaňte pevní (Ga 5,1)
Byla to Boží zodpovědnost zlomit jednou provždy moc hříchu a smrti v našem životě.
Je naší zodpovědností udržet si tuto svobodu. Učiňte pevné rozhodnutí nenechat se
znovu zaplést do otrockého jha, stůjte pevně ve svobodě, kterou vám přineslo
pomazání a radujte se ve své nově nalezené svobodě.
Z časopisu BELIEVERS VOICE OF VICTORY - January 1999 - Kenneth Copeland Ministries,
přeložila Renata Korčáková

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení,
k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl takový, jaký má být,
důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.
(2Tm 3,16-17)
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Když je milost oslizlá
J. Lee Grady
Žádná z biblických postav není tak žalostná jako Elí, levítský kněz, který pošpinil Boží
dům, protože se mu nepodařilo ukáznit své dva vzpurné syny. Bible říká, že Ofni a
Fínes byli „ničemové" (1Sam 2:12, NASB). Tito ničemové, oblečení do svých
voňavých kněžských rouch, byli zodpovědní za jeden z prvních náboženských
sexuálních skandálů v historii. Stali se Elího největší hanbou.
Nejen že chytali bezbranné ženy (a souložili s nimi přímo v branách Božího domu),
ale také se propůjčili nejhoršímu finančnímu zneužívání. Při obětech obratně
manipulovali lidmi; poté zneužívali dary pro svůj vlastní špinavý zisk.
Elího fatální vada mi připomíná problém, kterému se dnes díváme do tváře. Bál se
konfrontovat hřích. Kolem skutečných problémů chodil po špičkách.
Přestože měl Elí vůči chování svých synů námitky a varoval je před následky,
neodvolal je z jejich úřadu. Přestože byli lidé jejich sexuálními kousky a finančními
opičárnami šokováni, Elí nezabránil svým privilegovaným chlapcům přijímat oběti a
znásilňovat ženy jdoucí do chrámu. Rok za rokem nechával své syny, aby se vysmívali
Bohu a infikovali lid svou zkažeností.
Příběh nekončí šťastně. Protože hřích vešel do Božího domu, archu Boží přítomnosti
sebrali Filistinci a Ofni s Fínesem byli při útoku zabiti. Bible vykresluje, co se stalo,
když o tom Elí uslyšel: „ ...spadl Elí s stolice nazpět při úhlu brány, a tak zlomiv šíji,
umřel; nebo byl muž starý a těžký" (1Sam 4:18).
To není zrovna lichotivé úmrtní oznámení, zvláště kvůli zmínce o Elího tloušťce.
Bible tu ukazuje na to, že tento ubohý kněz nebyl jen ustrašený, ale rovněž
neukázněný ve svém osobním životě.
Co má tato temná starozákonní postava do činění s námi? V dnešní době je spousta
lidí, kteří si přivlastnili Elího teologii oslizlé milosti a pobryndané svatosti. Slovo
„MILOST" je jejich mantrou. Říkají, že vedoucí už dnes nepotřebují disciplínu ani
morální kritéria.
Mezi nezávislými charismatickými církvemi v Americe jsme si zavedli způsoby
jednání „ťuťu-ňuňu", které se schovávají před nekompromisní disciplínou a umožňují
zkompromitovaným vedoucím najít rychle nové působiště. Já ale nevidím takovýto
laxní postoj u apoštola Pavla, který u všech svých vedoucích požadoval vysoký
standard chování a na černou listinu dal všechny falešné učitele i ty, kteří byli
vyloučeni a dále pokračovali v nemravnostech.
Pavel zašel tak daleko, že vydal jisté nepoctivé vedoucí Satanovi, aby dostali lekci (viz
1Tim 1:20). Zní to trochu extrémně, ale extrémní hřích vyžaduje extrémní opatření.
Sečteno a podtrženo: Zbožní vedoucí určují hranice a prosazují normy chování - bez
toho, aby byli samospravedliví a bezcitní. Na druhou stranu bezbožní vedoucí se
mohou jevit jako milí a soucitní, ale ve skutečnosti nejsou věrní Bohu, když odmítají
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vyžadovat po svých duchovních synech a dcerách, aby se drželi biblických norem
chování.
Americké církve zažívají vážnou krizi. Část našeho problému je Elího hřích. Apeluji
na církevní otce a matky: Můžete prosím dělat svou práci? Potřebujeme vaše kárání a
hůl napravování.
Jděte, prosím, za těmi, kteří finančně zneužívají Boží lid a zastavte je. Konfrontujte,
prosím, ty, kteří loupí církev pro svůj zisk. Jděte, prosím, za těmi, kteří zneužívají
druhé, sexuálně nebo jakýmkoli jiným způsobem, odstraňte je z vedoucího postavení a
pomozte jim, aby se uzdravili.
Nedovolte, prosím, těm, kteří jsou jako Ofni a Fínes, aby vysílali v křesťanské televizi.
„Nevystavujte" je, prosím, na svých konferencích. Přestaňte se, prosím, dívat jinam,
když slyšíte o jejich kopancích. Obnovte, prosím, disciplínu v těle Kristově.

Týden pro rodinu (Každý jsme jiný - a přesto jsme si navzájem požehnáním)
Vyučování Thomase a Ursuly Drosselových z Teamu.F Německo

Team.F založili roku 1987 manželé Claudie a Eberhard Mühlanovi a Christa a Dirk Lülingovi.
Dnes Team.F slouží v celém Německu a Rakousku.

Dovolená KS Juda Mělník - Štědronín 11.7.-18.7. 2009

Audiovyučování ve formátu mp3 + manuál ve formátu pdf si můžete poslechnout či stáhnout
z internetových stránek http://www.juda.cz - kolonka: Audio

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha se všemi vámi.
(2K 13,13)
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