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Studnice lásky k Pravdě a moci Božího království
Tomáš Korčák
Betlémská kaple 23.5.2010
V minulém roce jsem na tomto místě hovořil o duchovní Studnici lásky k Pravdě [1].
Láska k pravdě se stala charakteristickým rysem České reformace, takže i Jan Ámos
Komenský po Bílé hoře v Kšaftu odkázal českému lidu lásku k Boží čisté pravdě jako
Bohem nám dané dědictví před jinými národy. [2] Vidíme Husův příklad a také
postoje, ke kterým nás vyzývají apoštolové. Jan říká: Nemám větší radost, než když
slyším, že mé děti chodí v pravdě. (3J 1,4) Pavel říká, že satanovo oklamání přijde do
životů těch, kteří nepřijali lásku k Pravdě (viz 2Te 2,9-13). Musíme od Boha přijmout
lásku k Pravdě, což znamená, že nám není vlastní. Tělesný člověk nemiluje pravdu.
Loni jsme se též modlili, aby na tomto symbolickém místě (a tedy i v celé naší zemi)
byla znovu otevřena a plně tryskala tato duchovní studnice lásky k Pravdě. Věřím, že
tato Studna je obnovena, prýští a my se potřebujeme z ní naučit pít. Je to vše o našem
pití z Krista.
Chci zde pokračovat a učinit další výzvy a modlitební kroky. Naše národní dědictví
máme nejen vidět, ale také rozumět jeho protikladům. Přemysl Pitter velmi dobře
popisuje pobělohorskou dobu ve své knize Duchovní revoluce v srdci Evropy: „Kdysi
vzniklo polské rčení: «Copak jsem Čech, abych mluvil pravdu?» Nyní se pod tlakem
zvenčí vyskytovalo stále více lidí dvojí tváře. Chodili pilně na mši, o Božím těle
nosívali nebesa, ale doma schovávali Kralickou bibli a potají četli v Chelčického
Postile. V mnoha generacích vtiskl tento postoj Čechům nový charakterový rys.
Jaroslav Hašek jej v románě «Osudy dobrého vojáka Švejka» povýšil na prototyp
Čecháčka, jehož mazanost je maskována prostoduchostí a který to vyhrává tím, že umí
najít cestu nejmenšího odporu.
Švejk je protějšek oněch velkých Čechů, kteří za věrnost poznané pravdě platili
životem jako Hus a Jeroným, nebo na sebe vzali strasti exilu jako Komenský a jeho
druzi. Porobený národ potřebuje snad i své Švejky, aby vůbec přežil. Švejci však
nemohou vést a vytvářet nové hodnoty. K tomu je potřebí odvahy a jednoznačného
postoje. Masa zglajchšaltovaných upadá v zapomenutí; avšak hrdinové ducha ožívají
stále znovu ve vědomí národa a jako ukazatelé cesty jsou zárukou jeho lepší
budoucnosti.” [3]
Pokud děláme kompromisy vůči poznané pravdě a pokud potlačujeme své svědomí ve
strachu ze ztráty svých výhod, pohodlí a klídku, stáváme se postupně součástí šedé
zóny bezvýznamných lidí, kteří nemají naprosto žádný pozitivní vliv na své okolí.
Těmto politicky korektním šedým myším říká Pán: Běda, když o vás budou všichni
lidé dobře mluvit; vždyť totéž činili jejich otcové falešným prorokům. (L 6,26)
My však chceme, aby Bůh proměnil tento národ skrze nás? Že ano?
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Pravda velmi úzce souvisí s důvěrným vztahem ke Kristu. Rick Joyner píše: „Naší
základní snahou má být znát pravdu, mluvit pravdu a stát za pravdou bez kompromisů,
ať to stojí, co to stojí. Především dosvědčujeme a stavíme se za nejzákladnější pravdu
ze všech - že pravda je osoba – Ježíš Kristus. V Janovi 14,6 Ježíš řekl: Já jsem ta
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Podvod postmoderního
relativismu a politické korektnosti zkusil uvalit na křesťany pouta tím, že říká: myslet
si, že známe jedinou cestu k Bohu, je vrchol arogance. Ale ve skutečnosti opak je
pravdou. Pokud Bůh opravdu poslal svého vlastního Syna, aby zaplatil cenu za naše
spasení, pak každý, kdo říká, že nepotřebuje Ježíše nebo jeho usmíření, právě tím
projevuje vrchol lidské arogance.” …
„Ježíš říká, že on je cesta, pravda i život. Proto tedy, pokud ho známe takového, jaký
je, nemůže pro nás být jen jedním z těch tří, musí být všemi třemi. Cesta není jen
systém chování, ale osoba, kterou musíme následovat. Pravda neobnáší pouze mít
přesnou doktrínu, ačkoli tu přirozeně chceme, ale pravda je osoba, kterou musíme
znát. Pokud tato osoba, Ježíš, není naším životem, je pro nás opravdu cestou a
pravdou?” [4]
Studnice lásky k Pravdě nás uvádí do důvěrnosti s Pánem a do vztahu lásky k Božímu
slovu. Ježíš označil za pravdu též Boží slovo (viz J 17,17). Nechť je tedy uvolněna
také láska k Písmu – úcta k Božímu slovu, kterou měli naši otcové ve víře. Kéž se
znovu staneme národem Písmáků. Kéž jsme lidmi hladovými po Božím slovu a kéž
jsme především poslušnými činiteli Slova. Nechť jsou v naší zemi uvolněna určitá
krystalizační jádra žízně – nechť povstanou muži a ženy touhy a vášně po živém Bohu
a jeho Slovu.
Klíčové slovo pro nás dnes, řekl Ježíš saduceům: Bloudíte, protože neznáte Písma
ani Boží moc. (Mt 22,29) Abychom nebyli oklamáni nepřítelem a abychom v tomto
světě nebloudili, potřebujeme znát dvě věci:
1. Písma
2. Boží moc
Nesmíme ani jedno vynechat! Pak budeme vědět, kdo jsme a kam jdeme a budeme
moci naplnit Boží poslání pro náš život. Zažijeme nejen osobní proměnu a proměnu
své rodiny, ale staneme se nástrojem proměny tohoto národa.
Apoštol Pavel následujícím způsobem popisuje poslední dobu: Toto však věz, že v
posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz,
chvástaví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bezcitní,
nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní,
lehkomyslní, nadutí, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Budou mít vnější
formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. (B21:
Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se
odvracej.) K nim patří ti, kteří vnikají do domů (rodin; Tit 1,11) a podmaňují si
lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se
stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako se Jannés a Jambrés
postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se
zvrácenou myslí, neosvědčení (doslova: kteří neprošli testem) ve víře. Ale dále
nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum oněch
dvou. (2Tm 3:1-9)
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Mnoho svedených lidí a především svůdců poslední doby má pouze vnější formu
zbožnosti, ale popírá Boží moc. Je to především moc k proměně osobního života.
Věřím, že Pán dnes důrazně vyzývá zvláště Boží služebníky slovy apoštola Pavla
Timoteovi: Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé
i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej Slovo, přicházej s ním vhod či
nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť
přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí
budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné (doslova:
lechtající jim sluch); odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. (2Tm 4:1-4)
Lidé odvrátí sluch od pravdy a budou chtít slyšet pouze to, co je příjemné. To je
dokonalý popis dnešní humanistické doby zaměřené na příjemné pocity, žádostivost a
svévoli. Již není pro tyto lidi rozhodující, co říká Písmo, ale jestli to tak cítí, nebo
necítí…
Ale církev živého Boha je sloupem a oporou Pravdy! (1Tm 3,15)
Můžeme však i popírat nadpřirozenou moc Božího království, která se chce
demonstrovat v tomto světě. Uzdravování, projevy moci a zázraky doprovázely službu
Pána Ježíše a měly v jeho službě zásadní význam. Musíme ze sebe plně setřást tu
intelektuální pýchu, která říká, že zázraky nepotřebujeme a která se svévolně
rozhoduje tuto oblast ve službě pominout. Ježíš nás vyzývá, abychom ho následovali a
svým učedníkům dává autoritu a moc uzdravovat nemoci a vyhánět démony. Přikazuje
nám - učedníkům: Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám
království Boží.' (L 10,9 ČEP)
Nechť je tedy uvolněna také studnice moci Božího království. To znamená:
• moc evangelia k záchraně každého, kdo věří (viz Ř 1,16)
• moc k proměně našich životů, když jsme pravdiví a upřímní
• moc k dosvědčení - moc znamení, divů a zázraků, aby se Boží království
prolomilo na zem
Bůh potvrzuje pravdu svého Slova. Nebude potvrzovat naše „dobré“ myšlenky a
lidskou moudrost. Kultura Království musí být vylita do kultur tohoto světa. Vykroč,
pomodli se s nemocným sousedem nebo spolužákem. Přikaž nemoci, aby ve jménu
Ježíše odešla. Sdílej s druhými dobrou zprávu o Ježíši. Pokud nevykročíš, nebude tě
nic doprovázet. Začni v malém a nenech se ničím odradit.
Vzkříšený Ježíš říká svým učedníkům: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium
všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude
odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou
vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a
vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce
a budou se mít dobře.“
Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po
pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a
potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. (Mk 16,15-20)
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Vyznání:
Bože Otče, přijímám od Tebe lásku k Pravdě.
Ježíši, Tebe a Tvé Slovo budu milovat nade vše.
Duchu svatý, uváděj mne do veškeré pravdy.
Budu upřímný před Bohem i před lidmi.
Budu pravdivý v lásce ke svým bližním.
Budu hledat pravdu,
budu naslouchat pravdě,
budu se učit pravdě,
budu milovat pravdu,
budu říkat pravdu,
budu držet pravdu,
budu bránit pravdu až do smrti.
Otče, dej mi poznat Písma a Boží moc.
Učiň mne nástrojem uzdravení a záchrany pro mnohé!
Pane, dej svým služebníkům se vší odvahou mluvit tvé Slovo,
vztahuj svou ruku k tomu,
aby se dála uzdravení, znamení a divy
skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. (viz Sk 4,29-30)
[1] viz: http://www.juda.cz/?p=1188
[2] Jan Amos Komenský, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, oddíl 19
[3] Kalich Praha 1995, str. 79
[4] TMS 1/2010, Rick Joyner: Pokorná pravda, str 56.57

Nejmenším společenstvím je domácnost
Jan Amos Komenský
Nejmenším společenstvím je domácnost, kterou řídí hospodář s hospodyní. Základnu
rodiny tvoří manželství, které Bůh posvětil a určil k rozmnožování lidstva. A když
Bůh manželům požehná potomstvem, stávají se díky tomu z manželů rodiče, otec a
matka.
Manžel je povinen živit a chránit manželku. Její povinností zase je přizpůsobovat se
svému choti a ctít ho. Společnou povinností obou je vzájemně si projevovat lásku a
věrnost, aby jeden druhému nebyl odporný a nevěrný.
Povinností rodičů je společně dozírat na výchovu. Jejím cílem má být, aby děti byly
schopny prospívat Bohu, bližním i sobě, jakmile vyrostou. Nejprve mají být prospěšní
sobě, ještě více však lidem a nejvíce Bohu.
Rodiče budou své potomky učit pracovitosti. Nedovolí jim zahálet, ale budou je
navykat na to, aby od útlého věku něco dělaly, a to zpočátku něco zábavného, co by
však později přinášelo skutečný prospěch. Budou je dále učit trpělivosti, mravnosti a
zbožnosti. Když se děti dopustí nějakého poklesku, je třeba je pokárat. Také není
možné snášet jejich odmlouvání. Od útlého mládí se také musejí učit úctě vůči Bohu.
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Rodiče musejí děti učit nějaké dovednosti, jíž by se později živily a sloužily státu.
Rovněž musejí děti učit poctivosti, otevřenosti a cudnosti, aby se naučily vyhýbat se
temnotě a poučily se o tom, že veškeré jejich konání se má odehrávat ve světle. Ctnost
a pravda se bojí jen toho, že budou zakrývány.
Povinnost řádných dětí je poslouchat své rodiče na slovo, vyhýbat se netrpělivosti a
odmlouvání a ještě více vzdoru a tvrdohlavosti, aby rodičům nehýbaly žlučí a nedělaly
jim ostudu.
(Pansofie prodromus aneb O pravé a plné moudrosti, Praha 2006, § 131 – 136)

Hlavní pedagogické názory Jana Amose Komenského
Vysoce oceňoval význam výchovy. Podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno z
výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat.
Výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle:
•

poznat sebe a svět - vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech

•

ovládnout sebe - výchova mravní

•

povznést se k Bohu - výchova náboženská

Klade důraz na význam kázně. Odmítá tělesné tresty za neznalost, ale za porušení
kázně je v určitých případech připouští.
Ve svých spisech navrhoval Komenský tuto školskou organizaci:
•

od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma. Obsah výuky stanovil v
příručce pro rodiče Informatorium školy mateřské

•

od 6 do 12 let navštěvují děti školu obecnou, která by měla být v každém městě
i vesnici. Škola je pro chlapce i dívky. Vyučuje se čtení, psaní, počítání,
náboženství, reálie (učení o přírodě a společnosti), zpěv, ruční práce.
Vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.

•

od 12 do 18 let má mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v
každém městě. Základem vzdělání je sedmero svobodných učení (gramatika,
rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika), přírodní vědy,
zeměpis, dějepis, matematika, a jazyky jako latina a řečtina. Komenský ovšem
doporučuje i jiný jazyk, aby se každý dorozuměl se svými sousedy (němčina).

•

od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání akademie, která by měla být v každé
zemi. Jde o vysokou školu, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo
medicína. Důležité je i vzdělání náboženské a filosofické. Vysokou školu
nazývá akademie, protože univerzity byly katolické, chtěl je tedy odlišit od
protestantských.

Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy
nekončí, že je neustálé.
Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve třídách by
měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Pokud je ve třídě větší počet žáků,
doporučuje pro učitele pomocníka (ve třídách bývalo 80 - 100 žáků). Každá třída by
měla mít svou místnost pro výuku, každý rok by měla mít učebnice, učitelé by měli
mít poznámky, jak s učebnicí pracovat.
Při výuce samé aplikoval Komenský tyto zásady:
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•

zásada názornosti - přímá žákova zkušenost

•

zásada systematičnosti a soustavnosti - učivo by na sebe mělo navazovat, nejen
v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit soustavný
vzdělávací režim

•

zásada aktivnosti - žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností
využívat je v praxi

•

zásada trvalosti - je třeba soustavně učivo opakovat

•

zásada přiměřenosti - učitel by měl vycházet z věkových a individuálních
schopností dětí

Děti dělil podle nadání:
1. bystré, dělají radost
2. bystré, líné
3. bystré, vzpurné
4. s nedostatkem bystré mysli
5. s nedostatkem bystré mysli, líné
6. s nedostatkem bystré mysli, vzpůrné

Rodiče a učitel mají být vhodným příkladem pro dítě a vést jej ke správné
životosprávě. Doporučuje vhodnou stravu, střídání práce s odpočinkem, dostatek
spánku (8 hodin) a péči o hygienu těla.
http://cs.wikipedia.org/

Deset kroků
jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty
Check D. Pierce a Rebecca Wagner

Krok první: Přijměte Ježíše za svého Pána a Zachránce
Je to díky Ježíšovu jménu, že máme autoritu vykázat démonické mocnosti a tohoto
jména nemůžeme využít, pokud s Ježíšem nemáme osobní vztah.
1. Prozkoumejte svůj život a odvraťte se ode všeho, co je v rozporu s tím, co si
přeje Bůh (Mt 3,7-10; Sk 3,19)
2. Uvědomte si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby vám odpustil vaše hříchy.
Přijměte ho jako Pána a Spasitele, aby vás očistil od hříchu…
3. Požádejte jej, aby se stal Pánem vašeho života, otevřeně a slovně vyjádřete, že
Ježíš není pouze vašim Zachráncem, ale také vašim Pánem (1J 2,23).

Krok druhý: Učiňte duchovní inventuru vašeho života
K tomu, abyste mohli ze svých domovů odstranit démonické síly a udržet je vně,
potřebujete být ochotni jednat s hříšnými oblastmi ve vašich životech. Profesor
Charles Kraft z Fullerova Theologického semináře popisuje démony jako krysy a hřích
jako odpadky. „Pokud se zbavíme krys, ale držíme si odpadky, je dotyčná osoba stále
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ve velkém nebezpečí. Pokud se však odpadků zbavíme, náš čin automaticky ovlivní i
krysy.“ Jinými slovy - pokud se chceme zbavit krys, je třeba se zbavit i odpadků.
Pokud se od hříchu očistíme, pak démonické mocnosti v našich životech ztrácejí
legální právo na to, aby nás okupovaly i v našich domovech. Pokud však projdeme
následujícími kroky proto, abychom se ve svých domovech démonických sil zbavili
bez toho, že bychom své životy dali před Pánem do pořádku, situaci tím ve skutečnosti
jen zhoršíme… (viz Mt 12,43-45).
Požádejte Pána, ať vám zjeví jakoukoli oblast hříchu ve vašem životě, se kterou je
zapotřebí jednat dříve, než budete v tomto procesu pokračovat. Protože neodpuštění je
takovým obrovským balíkem odpadků, kterými se démoni rádi sytí, požádejte Boha,
aby vám ukázal každou oblast, kde ve svém životě máte ve vztahu k druhým
neodpuštění, jež je třeba vyčistit.

Krok třetí: Zasvěťte svůj domov Pánu Ježíši Kristu
Jednoduše se modlete a pozvěte Pánovu přítomnost do vašeho bytu. Požádejte Pána o
to, ať vaši domácnost použije pro své záměry. Vyhlaste slovo z Jozuy 24,15, že vy a
váš dům budete sloužit Hospodinu. Hlasitě oznamte do duchovního světa, že vaše
domácnost nebude útočištěm temných sil, ale majákem, vydávajícím jasné světlo vaší
rodině i světu.

Krok čtvrtý: Připravte se na bitvu
Bojujeme v ponebesí proto, abychom ve své domácnosti vybudovali příbytek Pánu a
mocnostem temnoty vyhlašujeme zákaz vstupu.
1. Požádejte Pána, aby vám pro váš zápas dal svoji strategii. Možná, že vás
povede k tomu abyste v určitém období u vás doma pouštěli hudební nahrávky
s chvalami, možná vás povede, abyste v určitých místnostech četli konkrétní
místa z Písma. Očekávejte, že na vaše modlitby odpoví a ukáže vám, jak se
pohybovat kupředu.
2. Vyznávejte nad sebou, svojí rodinou, svými zvířaty a svým majetkem
ochrannou moc Ježíšovy krve.
3. Modlete se nahlas Žalm 91.
4. V Ježíšově jménu svažte jakoukoliv moc temnoty a zakažte jí, aby se ve vašem
domě v tomto období projevovala.

Krok pátý: Pořiďte si duchovní inventář vašeho domova
Požádejte Pána, aby vám dal duchovní rozeznání, které při prohlížení toho, co
vlastníte, budete potřebovat. Procházejte svoji domácnost místnost po místnosti a
dovolte Duchu svatému, aby vám ukazoval na předměty, které by u vás doma být
neměly.
1. „Cizí božstva“… zobrazení jakékoli osoby, modly, boha či démonické postavy,

která se v jakékoli kultuře na světě považuje za předmět uctívání či duchovní
moci…
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2. Falešná náboženství… Předměty či materiály, které se vztahují k falešným,

východním či přírodním náboženstvím, knihy vyučující praktiky jógy,
transcendentální meditace, mantry atd.
3. Okultní předměty… Ouija tabulky, předměty, které tzv. přinášejí štěstí,
pohanské symboly, jakýkoli předmět související s astrologií, černou magií,
předpovídáním budoucnosti, věstěním z ruky, uctíváním démonů, duchovními
průvodci, čarodějnictvím, satanismem nebo tzv. náboženstvím Nového věku
(New Age)…
4. Předměty tajných společenstev… Tajná společenstva, jako například Svobodní
zednáři či Jóbovy dcery od svých členů často vyžadují, aby učinili určitý slib a
prošli vstupními rituály, které jsou naprosto v rozporu s Božím slovem, včetně
vyznání věrnosti různým božstvům. Jelikož se výše zmíněné věci často
předávají v celých generacích, jedná se potom o generační záležitosti, se
kterými je potom zapotřebí jednat.
5. Další předměty… V našich domácnostech se mohou nacházet další věci, které
nepřináší Bohu slávu a mohou na sebe vázat démonickou aktivitu. Démonské či
násilnické videohry, knihy a časopisy, filmy či hudba s démonickým,
násilnickým nebo sexuálním obsahem; pornografie, nezákonné drogy, smyslné
umění, knihy či „hračky“ a celé množství dalších věcí, které jsou démonské,
nelegální nebo v rozporu s Boží vůlí.

Krok šestý: Očistěte svoji domácnost od bezbožných předmětů
To, co je třeba z vaší domácnosti odstranit, by se v žádném případě nemělo ocitnout na
seznamu věcí, které by jste později chtěli prodat například na nějakém bleším trhu
apod. Pokud zjistíte, že něco má být odstraněno, je na místě takový předmět zničit (Dt
7,25).
Vezměte věc, která má být spálena a spalte ji. Pokud je nehořlavá, zničte ji (jako
symbolický akt poslušnosti ji můžete nechat projít ohněm).
Zřekněte se osobně či za vaši rodinu jakékoliv účasti v souvislosti s tímto předmětem
(ať již vědomě, či nevědomě) a potom požádejte Pána, aby vám odpustil. (Pokud je
takový předmět nějakým způsobem spojen s jakoukoliv větví Svobodného zednářství,
modlete se modlitbu za zlomení těchto vazeb.)
Protože tímto činem bylo odstraněno jakékoliv právo démonických mocností, které se
k tomuto předmětu mohlo vázat, můžete nyní přikázat jakékoli síle s tímto předmětem
spojené, aby v Ježíšově jménu odešla.
Tyto kroky opakujte pro každý předmět, kterého se zbavujete.

Krok sedmý: Vyčisťte každou místnost, vyčisťte každé území
Je zapotřebí jednat i s každou démonickou silou, jež nebyla přímo vázána na určitý
předmět, ale v domácnosti se vyskytuje buďto z důvodu hříchu či traumatu, které se
zde odehrálo a se kterým je potřeba jednat. Projděte svoji domácnost a vyznejte
jakýkoli vědomý hřích, který se v některých místnostech odehrál.
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Pokud váš byt dříve patřil jinému majiteli, požádejte Pána, aby vám ukázal, za co je
potřeba se v té které místnosti modlit. Důvěřujte dojmům, které vám při tomto procesu
přijdou na mysl. Také, pokud jste si od chvíle, kdy jste se přestěhovali do vašeho bytu,
všimli podstatných změn v chování či okolností, které nelze vysvětlit jiným způsobem
(např. rozbroje ve vztazích, finanční potíže, násilí, noční můry, nehody atd.), může se
jednat o vodítko pro to, co se ve vašem bytě stalo před vaším nastěhováním. (Možná
bude zapotřebí udělat nějaký hlubší průzkum). Učiňte zástupné vyznání hříchů v každé
místnosti nebo na pozemku. (Zástupné vyznání hříchů znamená, že přicházíme před
Boha v zastoupení toho, kdo se dopustil hříchu a žádáme o odpuštění konkrétního
hříchu za pomoci Ježíšovy krve, kterou dané území v modlitbě očišťujeme. Toto
nezbavuje zodpovědnosti osoby, které hřích spáchaly, ale uzavírá to dveře
démonickému působení na daném místě.)
Modlete se za to, aby Pán případně uzdravil trauma, jež bylo způsobeno skrze trápení
démonických sil u vás doma. Poproste Pána také o to, aby vás a vaši rodinu obnovil,
ať již vás démonické mocnosti okradly o jakékoli požehnání.

Krok osmý: Zasvěťte svůj dům a svůj majetek
Když jste dokončili všechny tyto kroky, projděte svoji domácnost místnost po
místnosti a každou z nich zasvěťte Pánu. V každé místnosti vyslovte konkrétní
požehnání. Přemýšlejte o tom, k čemu byla každá místnost určena a žehnejte tomuto
účelu.
Projděte hranice vašeho pozemku a vyhlaste, že toto území je zasvěcené či oddělené
pro Pána. Tento fyzický akt vám pomůže vybudovat duchovní hranice anebo vezměte
dřevěné kolíky (na kterých jsou napsané verše z Písma) a umístěte je do země na
pozemku, který vám patří, zatímco se budete modlit za Pánovo požehnání. Potom z
prostředku území, jež vám patří, vzdejte Bohu mocnou chválu, uctívejte jej, zpívejte
mu písně a vyhlašujte zaslíbení z Písma. Žádný z těchto způsobů, (ať již je prováděný
společně nebo samostatně) není nějakou magickou formulí, ale spíše symbolickým či
prorockým činem, který oznamuje Bohu, mocnostem temnoty a vám samotným, že
toto vlastnictví je oddělené (zasvěcené) pro Pána. Buďte tvořiví.

Krok devátý: Naplňte svoji domácnost slávou
Dalším krokem je naplnit svůj dům předměty a činnostmi, které Pánu přinášejí slávu.
Jack Hayford nabízí tento seznam praktik, který podporuje zdraví, štěstí a svatost v
domácnosti:
1. Vysluhujte společně jako rodina památku Večeře Páně. Jistě k tomu přizvěte i
svoje děti.
2. Zpívejte doma, samostatně i společně. Ať je váš domov naplněn Pánovou písní.
3. Doma se modlete. Modlete se jako rodina. Ať je vaše modlitba u stolu
smysluplná i když je jen krátká. Modlitba, jež je organizována podle určitého
časového plánu je vynikající, ale totéž platí i o modlitbě, která vyplyne
spontánně z dané situace. Tento způsob navíc dětem umožní, aby se k takovéto
modlitbě přidaly upřímně a bez pocitu, že jsou k něčemu tlačeny.
4. Vyprávějte si u vás doma o dobrých skutcích, které pro vás Hospodin vykonal.
Čas trávený u večeře je ideální příležitostí popovídat si o tom, jak vám Ježíš
během dne pomohl.
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5. Promlouvejte ve svém bytě Boží slovo. Což takhle zkusit se, kromě svého
osobního času s Božím slovem, pravidelně postavit například doprostřed svého
obývacího pokoje a nahlas přečíst jeden Žalm.
6. Udržujte svoji domácnost zářivou. Vytvořte ve svém domově ryzí atmosféru
naděje. Odmítněte jakékoliv vlivy (náladovost, ostrou řeč, nevhodnou hudbu,
činnosti nebo videa), které by u vás doma udusily zářivý jas Boží slávy.

Krok desátý: Udržte své duchovní vítězství
Své pozice udržte. Nepřítel se bude pokoušet skrze nové vynalézavé způsoby dostat k
vám domů s duchovní temnotou. Dobrý nápad je procházet svoji domácnost
pravidelně a hledat jakékoli nové předměty, které by u vás doma být neměly, či modlit
se proti jakémukoliv následku hříchu, ke kterému došlo. Mimo to je dobré naplánovat
čas, kdy zasvětíme místnosti vašeho domu, či projdeme za účelem vymezení hranic
váš pozemek jednou ročně.
Ať vám Pán bohatě požehná během času, kdy hledáte způsob, jak se zbavit duchovní
temnoty proto, abyste mohli žít ve slávě jeho přítomnosti!
Taken from Ridding Your Home of Spiritual Darkness, by Chuck D. Pierce and Rebecca Wagner Sytsema,
© 1999, published by Wagner Institute for Practical Ministry, P.O.Box 62958, Colorado Springs,
CO 80962-2958, 1-800-279-2307

Vyučování manželů Cliffa & Marie Luckhurstových z Chorvatska
Uzdravení srdce
Svoboda od duševních navázání
Boží otcovství a mateřství
(KS Juda, Mělník 24.-25.4.2010)

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

Pravidelná nedělní shromáždění se konají od 15.30 hodin
v Domě dětí a mládeže, Na Polabí 2854, Mělník.
Každou první neděli v měsíci shromáždění
s modlitbami za nemocné.

Vždyť království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž
spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.
(Ř 14,17)
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