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Osobní boj jednoho svatého

David WilkersonOctober 15, 2007
Kniha Zjevení nám ?íká, že v posledních dnech povstane Satan ve velikém hn?vu a povede „boj s ostatkem
svatých.“ Tímto ostatkem je samoz?ejm? t?lo Kristovo, které zahrnuje všechny, „kte?í zachovávají Boží p?ikázání
a mají sv?dectví Ježíše Krista“ (Zjevení 12:17).
My v Kristov? církvi ?asto mluvíme o duchovním boji. Boj, který je popisován ve Zjevení, je univerzální celosv?tový
útok, který Satan zahájil proti t?lu Kristovu: „Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými“ (13:7).
Každý v??ící je za?azen do veliké Pánovy armády. A Satan vede svou démonickou válku proti této armád?.
Knížectví a mocnosti pekla vedou totální útok proti Božímu svatému zbytku. Apoštol Pavel ?íká, že na každé
bojové front? „nebojujeme podle t?la ... zbran? našeho boje totiž nejsou t?lesné“ (2. Korintským 10:3–4).
Zamyslete se nad t?mito „vále?nými zónami“ po celé zem?kouli:

Duchovní válka, k níž dochází v muslimských národech, je démonický útok na sv?dectví Ježíše Krista.

Konflikt, který se v Evrop? za?íná vést proti církvi, je válka o zesv?tšt?ní. Evropské národy se, jeden za
druhým, stávají zcela sekulárními státy.

Ve Švédsku se vede válka k umocn?ní nevíry. Jeden pr?zkum ?íká, že jen 20% švédské populace v??í v
Boha.

Válka v Anglii, to je válka odpadlictví. Národ, který byl kdysi sv?tlem pro sv?t, který posílal misioná?e po
celém sv?t?, rapidn? rychle zavírá mnoho svých církví.

V Americe vede Satan válku proti církvi formou neustálé záplavy smyslnosti a materialismu. Jeho zbran?mi
v této válce jsou láska k pen?z?m a závislost na požitcích.

Práv? te? se Satanovy mocnosti po celém sv?t? radují. Jsou p?esv?d?ené, že jsou tak silné, tak vysoké a mocné,
že je není možné porazit. Tyto démonické síly pronikly na vysoká místa lidské moci: do sd?lovacích prost?edk?,
politických ú?ad?, k Nejvyššímu soudu. Dochází k tomu i v náboženských denominacích, které d?lají kompromisy,
jako že vedoucí iniciativn? oddávají páry gay? a vysv?cují homosexuály.
Všechna tato démonická knížectví mají program. Pracují na p?evýchov? mladých školák? ohledn? „správnosti“
homosexuality. Usilují o rozpad morálních hodnot. Pracují na tom, aby snížili cenu zachra?ující moci evangelia.
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Stahování bou?kových mrak? již m?žeme vid?t ve Washingtonu D.C., kde se stále více zvolených p?edstavitel?
snaží legalizovat manželství gay?.
Zdá se, že každá instituce, každá agentura, je práv? te? prostoupena a ovládána t?mito bezbožnými duchovními
mocnostmi. M?žete dokonce slyšet, jakou mají tato démonická knížectví škodolibou radost, jak se chlubí: „Dostali
jsme se k moci. Vyhrajeme válku.“ A zdá se, že vyhrávají.
Ale my víme, jak tato válka kon?í: na k?íži, ve vít?zství Ježíše Krista. Pavel nám ?íká: „Zbran? našeho boje ... jsou
v Bohu mocné k bo?ení pevností: Bo?íme výmysly a každou povýšenost, která se pozdvihuje proti poznání Boha;
uvádíme každou myšlenku do zajetí, aby byla poslušna Krista“ (10:4–5).
1. V této válce existuje ješt? další bitevní pole: osobní boj jednotlivých Božích d?tí
Každý v??ící na zemi, on nebo ona, ?elí své osobní válce. Bible ?íká: „Všeliká v?c má jistý ?as, a každé
p?edsevzetí pod nebem svou chvíli … ?as boje a ?as pokoje“ (Kazatel 3:8).
Práv? te? si možná užíváš ?as pokoje. Díky Bohu za taková období v život?, kdy proudí radost. Doufám, že v?tšina
?tená?? si vychutnává ?as pokoje a radosti.
Ale p?ijde ?as boje. A tato válka nebude zahrnovat obrovské t?lo Kristovo po celém sv?t?, ale bude to osobní
válka. Bude zahrnovat boje a zápasy, o nichž budeš v?d?t jen ty.
Tyto války jsou války t?la – nazývám je „duševní války“ – a p?inášejí b?emeno, které nem?žeš s nikým sdílet. Ani
tv?j manžel (manželka) nebo nejlepší p?ítel ti je nem?že pomoci nést. Oni prost? nemohou tvému boji rozum?t.
Takové soukromé války a boje ochromují t?lo a duši. A jsou to osam?lé války. Jsou jen o Ježíši a o tob?.
Moje manželka nazývá svou soukromou válku „moje tichá válka.“ Když vidím do její tvá?e vyrytou bolest, ?íkám jí:
„Gwen, prosím t?, ?ekni mi, ?ím procházíš.“ Chci pomoci, nabídnout povzbuzení, modlit se. Ale ona odpovídá: „Je
to tak hluboké, nedokážu to vysv?tlit. Jen B?h to ví.“
M?j syn Greg strávil dva a p?l roku v nep?edstavitelné bolesti, byl to následek jedné nehody. Ani nejsiln?jší léky
nedokázaly utišit Gregovu ukrutnou fyzickou bolest. Prod?lával osobní boj, který prost? nedokázal vysv?tlit.
Nikdo z rodiny mu nemohl pomoci, ani jeho manželka nebo jeho rodi?e. Mohl jsem mu jen ?íci: „Synu, m?žu si
jedin? p?edstavit, ?ím procházíš.“ Odpov?d?l: „Ne, tati, nem?žeš si to p?edstavit. Prost? to neznáš.“
Jeho bolest byla tak hluboká a úmorná, že ji nedokázal vyjád?it slovy. V jednu chvíli mi ?ekl: „Ani se neptám Boha
pro? ješt?. Chci jen jednu hodinu bez bolesti. Válka, v níž jsem, je o tom, získat ten nejmenší kousek úlevy od toho,
?ím procházím.“ Byl to boj, kterému ?elil sám.
Milovaní, tohle všechno jsou vále?né zóny, krvavá bojišt?. A když jsme v nich, není tam žádné tancování, žádný
jásot, žádný smích.
N?co o soukromých válkách vím
M?l jsem sv?j podíl na takových bojích. Když moji dceru Bonnie zachvátila rakovina, moje žena a já jsme vstoupili
do boje muže proti muži s mocnostmi pekla. T?i dny musela být naše dcera zav?ená v izolaci, kde ji do t?la vysílali
kobaltové paprsky. Nemohla jíst ani mít návšt?vy.
Venku v hale byla moje manželka Gwen. Jako matka byla na konci svých sil. Vzlykala, p?stí bušila do zdi a volala:
„Bože, pro??“ To na m? bylo p?íliš.
Také jsem byl naprosto zni?en bolestí z utrpení naší dcery. Nasedl jsem do auta a odjel ven do p?írody, kde jsem
zaparkoval a za?al chodit po prašné polní cest?. Zanedlouho jsem zjistil, že k?i?ím na Boha:
„Ach, Pane, nejd?ív to byla Gwen, která musela ?elit všem svým bitvám s rakovinou. Potom je musela bojovat
naše dcera Debbie. Te? došlo také na Bonnie. ?ekni mi, co jsem ud?lal? Jak jsem proti tob? zh?ešil, že jsi p?ivodil
všechno tohle trápení?“
Nikdo na zemi mi v tuto temnou hodinu nemohl pomoci. Žádný kazatel nebo k?es?anský poradce se mi nedokázal
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p?iblížit. Tisíce svatých si mohlo stoupnout vedle m? a radit mi: „To zvládneš, Davide. Nebre?, nev?ískej na Boha.
Jen v??.“
Ale žádné z jejich slov na m? nemohlo zap?sobit, dotknout se m?. Nedokázal jsem nikomu vysv?tlit hloubku
zármutku a bolesti, kterou jsem v tu chvíli trp?l. Pot?eboval jsem n?co nadp?irozeného, n?co, co mohl poskytnout
jenom B?h. Pot?eboval jsem láskyplné slovo od svého nebeského Otce. Tuhle válku jsem musel vyhrát jen s
pomocí Božího ducha, a nikoho jiného.
A B?h opravdu p?išel. Duch svatý mi zašeptal: „Tvoje dcera má dva otce. ?ekni mi, který ji v té místnosti dokáže
ochránit?“
Odpov?d?l jsem: „Ty to dokážeš, Pane.“
Bylo to, jako by mi Pán ?ekl: „Vložil jsi svou rodinu do mých rukou. Tak v tom pokra?uj, vyk?i? to, zbav se toho, co
t? trápí. Všechno, co cítíš, znám: cítil jsem to pro svého syna. Te? se spolehni, v??, že jsem Otcem pro tvou dceru,
pro tebe, pro tvoji rodinu.“
V té hodin? našeho zoufalého plá?e vstoupil Ježíš do pokoje Bonnie a t?i dlouhé dny ji ochra?oval. Chvála Bohu,
uzdravil ji.
?asto se my k?es?ané p?esv?d?ujeme, že ta pravá v?c, kterou je t?eba b?hem našich boj? ud?lat, je zatnout zuby.
?íkáme ostatním: „Všechno je v po?ádku,“ ale není to v po?ádku. B?h na nás nechce, abychom si nasadili
falešnou masku.
2. N?kte?í ?elí soukromé válce, která je zp?sobená tím, co Bible nazývá „obdobím t?žkosti“
Apoštol Petr píše: „(Vy) kdo jste Boží mocí st?eženi skrze víru ke spasení p?ipravenému, aby bylo zjeveno v
posledním ?ase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to pot?ebné, mali?ko zarmouceni r?znými zkouškami
(t?žkostmi)“ (1. Petr 1:5–6).
?ecké slovo pro t?žkost tu nazna?uje stísn?nost. Kdybyste se zeptali kteréhokoliv zbožného svatého na jeho
soukromé boje, pravd?podobn? by zmínil t?žkost, kterou tu Petr popisuje.
Každý, kdo chodí v?rn? s Ježíšem, poznal strašná období, kdy mu bylo t?žko u srdce. Po celou historii procházeli
drahocenní Boží lidé vleklými dny, kdy je stíhalo jedno nešt?stí za druhým. Den po dni se probouzeli s další t?žkou
zprávou a ?elili dalšímu boji. Trápily je problémy v rodin?, zdravotní krize, finan?ní t?žkosti, problémy s d?tmi nebo
vnou?aty, nebo jejich milovaní ?elili strašlivé nep?ízni osudu.
I král David, muž veliké víry, dosv?d?uje: „Má duše smutkem hroutí se“ (Žalm 119:28). To jsou slova muže podle
Božího srdce. David tu, zjednodušen?, ?íká: „Jsem utahaný. Jsem ?ím dál unaven?jší ze všech t?chto b?emen.
M?j život je v naprosté krizi.“
Ale p?es to všechno nám Petr ?íká, že se máme „radovat s nevýslovnou radostí plnou slávy“ (1. Petr 1:8). Pro??
?íká nám tu, že tyto zkoušky p?icházejí s nejv?tší intenzitou k bohabojným, zbožným lidem.
Nabízel jsem út?chu pastorovi, jehož p?íb?h je srdcervoucí
Jeden pastor se trápil kv?li svému synovi, který byl obžalován ze zabití dvou lidí. Mluvíme o období t?žkosti; tento
pastor prožíval muka jeden dlouhý den za druhým. Když jsem s ním mluvil, jmenoval ješt? další strašná nešt?stí,
která jeho rodinu postihla. M?l jsem z toho zlomené srdce.
Nabízel jsem mu pro povzbuzení a út?chu Písmo, p?ipomínal jsem mu: „'Mnohá jsou utrpení spravedlivých.' Tahle
zkouška skon?í velikým vít?zstvím.“
Odpov?d?l mi: „Brat?e Davide, tam ješt? nejsem. Moje bolest je p?íliš t?žká, abych ji unesl. Práv? te? jsem
zam??ený jen na bolest svého syna.“
Vím, co to je, procházet takovým obdobím tísn? pro své milované. Tíží m? to jako b?emeno, když sedím v církvi
vedle svého sboru pastor? a poslouchám jejich poselství o nad?ji a dodání odvahy, jejich povzbuzující výzvy k ví?e.
Po celou dobu mi bolestí puká srdce.
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Shromážd?ní zpívá: „Shake off those heavy bands, lay down your heavy burdens.“ (Set?es ze sebe ty t?žké
obru?e, slož svá t?žká b?emena.) Ale je t?eba víc než píse?, víc než kázání, víc než shromážd?ní Ducha svatého,
aby t? to pozvedlo, když jsi sev?en hlubokým zármutkem a je ti t?žko v srdci. Nezáleží na tom, jak mocné je kázání
nebo jak nádherné je uctívání. Opouštím shromážd?ní a nejsem povznesen, ale stále sklí?ený zármutkem.
V takových obdobích tísn? t? nikdo – žádné shromážd?ní, žádné poselství, žádný poradce – nem?že zbavit tvé
tíhy. Je to tv?j osobní boj, a je to n?co, co musíš probojovat do vít?zství. Modlitba pomáhá – opravdu, všechny
duchovní v?ci pomáhají – ale B?h chce, aby to bylo tvoje vít?zství.
3. N?které osobní boje jsou d?sledkem „žádostí, jež svád?jí boj ve vašich údech“ (Jakub 4:1)
Nedávno jsem ?etl n?kolik kapitol z vynikající knihy, napsané p?ed mnoha lety. Tato kniha byla o osobní válce
jednoho zbožného svatého.
Tento muž byl velice obdivován jako ?estný, bezúhonný, šlechetný Boží muž. Po léta v?rn? sloužil Hospodinu. Byl
to modlitební vále?ník, uctíva?, muž ?estný a poctivý, a miloval Boží slovo. I jeho nep?átelé uznávali jeho
spravedlnost.
Jednoho dne se však tomuto muži z?ítil jeho sv?t. V jedné noci touhy p?ivedl manželku jiného muže do jiného
stavu. V panice, aby zakryl sv?j strašný h?ích, za?ídil, aby manžela této ženy zabil najatý vrah.
Vlastní h?íchy však tohoto muže dohonily a byl odhalen. Ve dvou kapitolách popisuje v jasných detailech strašlivý
osobní boj, který následoval. Byl zasažen ochromující nemocí. Všichni jeho p?átelé ho opustili a jeho synové ho
zavrhli. Dostal se pod trestající Boží metlu a k?i?el a na?íkal, protože jeho b?emeno se stalo nesnesitelné.
Byl p?emožen hanbou, že potupil Boží jméno. Vina, kterou nesl, byla prost? neúnosná. Jeho duše byla zaplavena
žalem a ho?kými slzami, a nahlas plakal: „Byl jsem blázen, pokrytec. Jak by mi mohlo být odpušt?no?“
Mu?ivá úzkost v duši zp?sobila, že na?íkal od rána do noci. Jeho dny byly plné neklidu a nemohl spát. Upadl do
hluboké deprese, myslel si, že ho B?h opustil.
Navíc bylo jeho t?lo zni?eno bolestí. Poci?oval bolest v kostech a strašlivá bolest se ší?ila páte?í a v zádech.
Nakonec cítil mu?ivou bolest v každé ?ásti svého t?la. Napsal o této dob?: „Vše co te? d?lám, je sténání a ná?ek.“
Osobní boj tohoto muže byl tak zdrcující, cítil se naprosto opušt?ný. Den za dnem volal: „Bože m?j, pro? jsi m?
opustil? Moje h?íchy m? p?emohly.“
Te? už jste pravd?podobn? poznali, že tento proslulý starý p?íb?h je v Bibli. Svatý muž, který selhal, byl král David.
O jeho p?iznání m?žete ?íst v Žalmu 38 a obzvlášt? v Žalmu 69.
Pro? p?edkládám p?iznání Davidovy „osobní války“?
Poukazuji na David?v p?íklad, protože je to ten samý osobní boj, kterému ?elí mnoho dnešních v??ících. Mluvím o
v??ících, kte?í upadli do h?íchu. David?v boj nebyl z únavy nebo z tísn?. P?išel z totálního útoku nep?ítele.
Pavel napsal, že do sv?ta má p?ijít duch chtí?e. Proti Božím nejsvat?jším lidem p?ijde svád?ní z jámy pekla. Proto
si ani na minutu nem?žeme myslet, že svatí, spravedliví lidé jsou imunní p?ed pádem do žádostí t?la.
Mnoho k?es?an? v??í, že jestliže budou v?rní v modlitb? a studiu Božího slova, nebudou pokoušeni. Ale David byl
pravý p?ímluvce, muž podle Božího srdce; nikdo nemiloval Hospodina víc než on. Tento svatý byl nelítostn?
pokoušen a podlehl své žádosti.
Víte, ti nejsvat?jší svatí jsou pro tento druh boje tím nejlepším ter?em. Jakub se obrací na v?rné v??ící, když varuje:
„Odkud pocházejí války a boje mezi vámi? Není to snad boj ve vašich údech?“ (Jakub 4:1).
Tyto osobní „války žádostí“ a boje t?la nejsou omezeny na svobodné. Zahrnují ženaté muže a vdané ženy –
zbožné, modlící se, v?rné v??ící. Pavel varuje každého Kristova následovníka, když píše: „Proto a? ten, kdo se
domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:12). Ježíš dal svým u?edník?m podobné varování:
„Modlete se, abyste nevešli do pokušení“ (Lukáš 22:40).
Moje srdce bije vst?íc všem, kdo podobn? jako David prohráli boj proti žádosti. Možná to popisuje tebe. Možná jsi
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uprost?ed takového strašného osobního boje. A podobn? jako David víš n?co o d?sledcích. Den za dnem ?elíš
vin?, strachu a zmatku. P?esto však ti p?ipomínám, jsi uprost?ed války. A my víme, kdo je Vít?z.
David se nau?il, jak vyhrát své osobní boje
Jak máme bojovat dobrý boj? David píše: „(On) u?í ruce mé boji“ (Žalm 18:34). Neexistuje žádný vzorec, nebyl
vypracován žádný vále?ný plán proti Satanovým nástrahám. Nebeský Otec jedná nadp?irozenými zp?soby,
provádí v našich životech své divy a zázraky. N??emu se m?žeme nau?it z toho, jak Jeho duch jednal v p?ípad?
Davida:
1. Ze všeho nejd?ív volal David k Hospodinu.
„Ó, Bože, posp?š si! Rychle mi pomoz. Asi už brzy padnu. Prosím, posp?š a vysvobo? m?. Vytrhni m?. Tvé slovo
slibuje, že m? vysvobodíš, tak to te? ud?lej“ (viz Žalm 70).
Ptám se vás, jak ?asto jste k?i?eli podobnou modlitbu? „Ó, Pane, jak dlouho to bude trvat, než m? odsud
vysvobodíš? Prosím, ud?lej n?co práv? te?. Už se to táhne moc dlouho. Kde je moje úniková cesta, moje záchrana,
jak je slíbeno ve Tvém slov??“
Pravda je, že mi všichni chceme pry? z boje, v n?mž práv? jsme. Jsme unaveni bojováním, vy?erpaní zápasem.
Myslíme si: „Už jsem bojoval dost dlouho. Te? jsem unavený a brzy padnu.“ I Ježíš ?ekl na k?íži: „Ot?e, pro? jsi
m? opustil?“
Ale B?h nechce n?koho vytáhnout z jeho boje. Pro?? P?edevším proto, že válka je zp?sob, kterým nás Pán
posiluje a u?í náš moudrosti jako vojáky ve své armád?.
Za druhé nás v této válce pot?ebuje. Víš, jsi p?ímo ve st?edu konfliktu a ostatní lidé, kte?í jsou ti nablízku, jsou
závislí na tvém p?íkladu. Kdyby t? B?h vytáhl ven, je možné, že mnozí z tvých p?átel a rodiny budou trp?t a
odpadnou, protože t? nikdy nevid?li probojovat tvou bitvu.
Je ti to jasné? Ty jsi ten, kterého si B?h používá k potla?ení nep?ítele. Ty jsi ten, kterého chce nau?it, jak bojovat.
Ty jsi voják, skrze kterého B?h jedná. A On používá tvého p?íkladu, aby posilnil slabší bratry.
2. David u?inil rozhodnutí: „A? budu žít nebo zem?u, v tomto boji budu vyvyšovat Hospodina.“
Tento zbožný muž v podstat? ?ekl: „Modlil jsem se za rychlé vytržení z mého boje. Ale dokud m? B?h
nevysvobodí, budu Ho ve svém boji oslavovat. Budu ho chválit navzdory všemu, ?ím procházím.“
P?emýšlejte o tom, co David napsal v t?chto žalmech: „Veleslaven budiž B?h náš“ (Žalm 70:4). „Zvelebujtež se
mnou Hospodina, a jméno jeho spole?n? vyvyšujme“ (34:3). „A? radují a veselí se v tob? všickni hledající tebe ...
a? ?íkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin“ (40:16).
Tohle by m?lo být také tvým voláním. Podobn? jako David máme uprost?ed své války p?iložit svá srdce k
vyvyšování Pána. To neznamená, že se máme p?inutit a nasadit š?astný obli?ej. Spíš to znamená, že naše
uctívání Boha je prost? nevyslovené: oslavujeme ho tiše b?hem našeho boje, hodinu za hodinou. To znamená, že
stojíme tiše uprost?ed zu?ící bou?e a ve svých srdcích rozhodn? a stále ?íkáme: „Pane, já v??ím!“
3. David se pln? vydal Božímu milosrdenství
Zamyslete se nad Davidovým neuv??itelným sv?dectvím: „Již jsem byl ?ekl: Klesla noha má, ale milosrdenství tvé,
ó Hospodine, zdrželo mne “ (Žalm 94:18). David se nau?il: „Hospodin nikdy nedopustí, aby m? moje úzkost
p?emohla. Jeho milostí m? moje problémy nezdrtí.“
Davidovi se dostalo zjevení o milosrdné, n?žné laskavosti Hospodina. V každém zápase proti našim žádostem je
B?h vždy plný jemného milosrdenství k tomu, kdo ?iní pokání. David napsal: „Lítostivý a milostivý jest Hospodin,
dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Nebude? ustavi?n? žehrati, ani na v?ky hn?vu držeti. Ne podlé h?ích?
našich nakládá s námi, ani vedlé nepravostí našich odplacuje nám.“
„Nebo jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad t?mi, kte?íž se ho bojí. A jak
daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás p?estoupení naše. Jakož se slitovává otec nad dítkami, tak
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se slitovává Hospodin nad t?mi, kte?íž se ho bojí. On? zajisté zná slepení naše, v pam?ti má, že prach jsme“ (Žalm
103:8–14).
Drahý svatý, u?iníš tohle svým sv?dectvím? Dokážeš se podívat na svoje stavy úzkosti, nešt?stí a protivenství, na
starosti a pokušení, a ?íci ve ví?e: „Díky Boží milosti neklesnu ke dnu. Nebudu t?mito v?cmi p?emožen“? On ti
odpoví: „Nedovolím, abys byl p?emožen. Mám pro tebe dost milosti.“ „Moje milost ti sta?í“ (2. Korintským 12:9).
Zde je poslední slovo k tématu od samotného Davida: „(B?h) p?ítrž ?iní boj?m“ (Žalm 46:9). V každém osobním
konfliktu, kterému ?elíš, m?j své o?i a myšlenky pevn? zafixované na tomto: Boží milosrdenství a láskyplná pé?e a
dobrota nikdy nezklame. Amen!
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