VII. Duchovní boj
Klíčové verše z Písma:
(verše si před studiem
přečtěte, a některý z nich
se pak naučte zpaměti)

1P 5,8-9
Ef 6,10-18
Ef 1,17-23

Jk 4,7
L 11,14-26
Ko 2,15

Uvedení do tématu:
Když člověk prožije znovuzrození, přechází z království temnoty do království světla – do
Božího království. Kdysi jsme sloužili satanovi (J 8,42-47), ale teď máme sloužit Bohu, protože nás
zachránil (Ko 1,12-14). Satanovi se nelíbí, že už mu nesloužíme, proto se snaží udělat cokoliv, aby nás
získal zpět. To je jedna část našeho duchovního boje, ve kterém potřebujeme odolávat satanovým
nástrahám a útokům.
Druhá stránka duchovního boje spočívá v tom, že nás Bůh pověřil, abychom činili učedníky
všechny národy. Lidé ve světě jsou pod mocí satana (2K 4,4) a nevidí pravdu. Naším úkolem je, těmto
lidem pravdu zvěstovat, bojovat za ně na modlitbách.

Svědectví:
•

Už jsi se někdy ocitl v situaci, kdy sis uvědomil, že prožíváš duchovní boj?

Úvod – království světla a království temna:
Království světla – je Boží království (království nebeské), kde nad vším vládne Bůh. Ježíš o něm kázal
(Mk 1,15; Mt 4,23) a apoštolové Ho v tom následovali (Sk 8,12). Boží království přichází k nám a má
moc zachraňovat, měnit, léčit, osvobozovat (Mt 4,23; Mt 9,35; Mt 12,28; Mk 16,15-18). Duch Svatý
nám zjevuje, že Boží království je království spravedlnosti, pokoje a Boží radosti (Ř 14,17; 1 Ko 4,20).
Království temna – vzpourou satana a jeho andělů se vytvořilo království, které je v opozici vůči Bohu.
Satan se tam snaží stáhnout každou lidskou bytost. Satan je naším hlavním protivníkem a my
křesťané musíme bojovat proti mocnostem temna (Ef 6,12-13).

Výklad č.1 – Kdo je náš nepřítel a jak nás napadá?
Naším nepřítelem je satan. Je to reálná bytost (L 4,1-13). Původně byl krásným andělem
(jmenoval se Lucifer), ale protože zpyšněl, byl z nebe vyhnán (Iz 14,11-15; Ez 28,12-17).
V Bibli je satan popisován jako:
•
•
•
•
•
•
•

náš nepřítel (1 P 5,8)
pokušitel (2 Te 3,15)
otec lži (J 8,44)
vládce nadzemských mocností (Ef 2,2)
ten zlý (1J 2,14)
žalobce (Zj 12,10)
vrah (J 8,44)

•

had (Gn 3,1)

V současnosti je svět v jeho okovech (1J 5,19). Satan je zdrojem hříchu a smrti.
královstvím démonů (Mt 12,24-28), zlých duchů (L 11,24-26) a padlých andělů (Mt
inteligentní a aktivní, přebývají na zemi a v podnebeských oblastech (Ef 6,11-12).
satan se v žádném případě Bohu nevyrovná a nic proti Němu nezmůže. Bůh
všemocný, satan ne.

Jeho království je
25,41), kteří jsou
Zapamatuj si, že
je vševědoucí a

Jak nás nepřítel napadá?
Neměli bychom ignorovat satanovy zlé úmysly (2K 2,11). Musíme si uvědomit, že nás chce
zničit (1P 5,8). Jeho taktika je velmi chytrá a promyšlená (Ef 6,11; Gn 3,1-6). Snaží se udělat všechno
proto, aby nás stáhnul. Není gentleman, zaútočí vždy když jsme unavení, slabí, znechucení (Mt 4,2-3).
Nejvíce útočí na naši mysl. Skrze ni nás obviňuje (Za 3,1), podvádí (2K 11,14), pokouší (1 Te 3,5),
klame (J 8,44), přináší zlé myšlenky a zmatek, pochybnosti, strach, nevěru, lenivost, samolibost,
zoufalství, nedůvěru, atd. Apeluje na naše tělesné touhy (Ga 5,17). Snaží se vstoupit do života člověka
skrze, kulty, drogy, modlářství, čarodějnictví, okultismus, aj.
Ježíš je vítěz!

Ježíš přemohl satana, když:
•
•
•
•
•

odrazil jeho útok Božím slovem (Mt 4,4)
osvobodil ty, kteří byli utlačováni nemocemi (Sk 10,38)
demonstroval svrchovanou moc Ducha Svatého a Božího království (Mt 12,28)
na kříži definitivně porazil satana a jeho pomocníky (Ko 2,15; Žd 2,14)
jednou a provždy zpečetil satanův soud (Mt 25,41)

Diskuse ve dvojicích:
•

Co je pro mne největším duchovním bojem? Která součást výzbroje mi chybí? (Ef 6,10-18)

Výklad č. 2 – Jak přemoci satana a vést vítězný křesťanský život?
Naše bojová strategie:
•
•
•
•

rozpoznat ďáblovy úmysly (2K 2,11)
odmítnout jeho nabídky (Ef 4,27)
odolat jeho útokům (Jk 4,7; 1P 5,8-9)
rozpoznat jak jedná Bůh, a vdané situaci udělat to, co chce On

Naše ochranná výstroj:
•
•

•

Když jsme vyznali všechny naše hříchy a přijali Boží odpuštění, Ježíšova krev nás očistila (1J 1,
7-9). Potřebujeme vědět, jaké je naše postavení v Bohu. Krev Ježíše Krista nás uschopňuje žít
ve vítězství nad satanem (Zj 12,11; Ko 2,15).
Abychom mohli obstát proti úkladům nepřítele, musíme být oblečení do plné Boží výzbroje (Ef
6,10-18) –vysvětlit jednotlivé verše, co znamená mít „přilbu spasení“ atd. Obléci se do
výzbroje je jako obléci se do Pána Ježíše Krista (Ř 13,14). Takto budeme natrvalo v Kristu a
vždy blízko Jemu.
Musíme být střízliví a bdělí (1P 5,8) a náš život musí být podřízený Bohu (Jk 4,7). Nesmíme
dát satanovi žádnou možnost k působení v našem životě. (Ef 4,27)

Naše útočná výzbroj:
•
•
•

jméno Pána Ježíše (Sk 16,18; Fp 2,9-10)
Boží Slovo (1J 2,14; Ef 6,17)
moc Ducha Svatého (Sk 10,38)

Naše ujištění o vítězství:
•
•
•
•
•
•

„Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“
Vše je položené pod Ježíšovy nohy, On vládne nad vším (Ef 1,21-23). Nám věřícím dává svou
autoritu (Mt 10,1; Ř 16,20; Mt 28,18-20; L 10,19).
Ti, kteří se narodili z Boha jsou chránění (1J 5,18; Ř 8,37-39).
Ten, který je v nás (Ježíš Kristus) je větší než ten, který je ve světě (satan) (1J 4,4).
Vítězící moc je v krvi Ježíše a ve slově našeho svědectví o Něm (Zj 12,11).
Když se svým životem podřízeným Bohu vzepřeme satanovi, uteče od nás (Jk 4,7).

Podněty k tématu:
Předem si připrav doma Boží výzbroj. Vezmi hrnce (přilbu), mísu (pancíř), násadu na smeták (meč) atd., a obal je
alobalem. Na dorost vezmi jednu čokoládu a hrací kostku. Všichni sedí v kruhu, uprostřed je stolek, na němž leží čokoláda,
vidlička a nůž, a výzbroj. Dorostenci jeden za druhým budou házet kostkou. Kdo hodí šestku, předá hrací kostku dalšímu (ten
hned koulí a podává kostku dál). Dotyčný utíká k židli, obléká si výzbroj, a když ji má celou oblečenou, smí si vidličkou a nožem
odkrojit 1 kostičku čokolády tak, aby mu neupadlo nic z výzbroje. Takovým způsobem smí jíst čokoládu do chvíle, než někdo
další hodí šestku. Pokud někdo z mladých hodí šestku dřív než dotyčný doběhne ke stolku nebo si oblékne výzbroj, dotyčný se
musí vrátit, svléci výzbroj, a předat ji tomu, kdo právě hodil šestku. Hra končí, až je čokoláda snězená.

