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Daniel sv?d?í: "V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena má a na dlan? rukou mých" (Daniel
10:10). Slovo pro "dotkla" tu znamená siln? se chopit. Daniel ?íkal: "Když na m? B?h položil svou ruku, srazilo m?
to na tvá?. Jeho dotyk ve mn? probudil naléhavost, abych ho hledal vším, co je ve mn?."
Tohle se stane, kdykoliv se B?h dotkne n??ího života. Takový ?lov?k padne na kolena. A stane se mužem nebo
ženou modlitby, je veden, aby hledal Pána.
?asto jsem si ?íkal, pro? se B?h dotkne s takovou naléhavostí jen jistých lidí. Pro? se n?kte?í služebníci stávají
hladovými hleda?i Pána, zatímco jiní v?rní lidé jdou svou cestou? Bohem dot?ení služebníci mají intimní
spole?enství s Pánem. Získávají zjevení z nebe. A užívají si chození s Kristem jako nemnoho dalších.
P?emýšlím o Danielovi. Tohoto oddaného služebníka se B?h dotkl nadp?irozeným zp?sobem. Nuže, za dn?
Daniela bylo mnoho dalších dobrých, zbožných lidí, kte?í sloužili Hospodinovi. V?etn? Sidracha, Mizacha a
Abdenága, stejn? jako Barucha, starozákonního písa?e z Jeruzaléma. Spousty dalších Izraelit? rovn?ž udržovalo
svou víru v dob? Babylonského zajetí. N?jakých 40 000 z nich se vrátí do Jeruzaléma, aby obnovili chrám.
Takže, pro? B?h vložil svou ruku na Daniela a dotkl se ho tak, jak se ho dotkl? Pro? tento jediný muž mohl vid?t a
slyšet v?ci, a nikdo jiný nemohl? Prohlašuje: "Vid?l jsem pak já Daniel sám vid?ní to, ale muži ti, kte?íž se mnou
byli, nevid?li toho vid?ní" (Daniel 10:7).
Zde je neuv??itelná vize, kterou vid?l Daniel: "Dne pak dvadcátého ?tvrtého m?síce prvního, když jsem byl na
b?ehu ?eky veliké… pozdvih o?í svých, vid?l jsem, a aj, muž jeden od?ný v roucho ln?né, a bedra jeho p?epásaná
byla zlatem ryzím… t?lo pak jeho jako tarsis, a oblí?ej jeho na pohled?ní jako blesk, a o?i jeho podobné pochodním
ho?ícím, a ramena jeho i nohy jeho na pohled?ní jako m?? vypulerovaná" (Daniel 10:4–6).
Tohle byla vize Krista samotného, jasná a živá. Vlastn? to byla ta samá vize, kterou dostal Jan na ostrov? Patmos
(viz Zjevení 1:13–15). Práv? te? B?h neklamn? promluvil k Danielovi: "zvuk slov jeho podobný zvuku množství"
(Daniel 10:6). To nebylo pípnutí nebo zašeptání, ale hromový zvuk bou?livého hluku.
Pán zjevil sám sebe Danielovi tímto zp?sobem pro specifický d?vod: cht?l ukon?it dlouhotrvající hlad po jeho Slov?.
Rozhodl, že p?išel ?as, aby p?edal poselství ztracenému lidstvu. A cht?l, aby jeho služebníci v?d?li, co se chystá
ud?lat a pro?: "Již pak p?išel jsem, a?bych oznámil, co potkati má lid tv?j v potomních dnech" (10:14).
Ale B?h pot?eboval hlas, který promluví jeho poselství. P?ál si modlícího se služebníka, n?koho, kdo v?rn? odpoví
na jeho volání. Daniel byl takovým mužem. Modlil se vroucn? t?ikrát denn?. A te?, když se procházel podél ?eky,
zjevil se mu Kristus sám.
Daniel byl tím zážitkem ot?esen. ?íká: "Hr?za veliká p?ipadla na n?, až i utekli, aby se skryli. Pro?ež já z?stal jsem
sám, a vid?l jsem vid?ní to veliké, ale nez?stalo i ve mn? síly… tedy slyšel jsem zvuk slov jeho" (10:7–9).
Písmo neidentifikuje lidi, kte?í byli s Danielem. Možná to byli babylonští strážní nebo vládní ú?edníci. Ostatn?
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Daniel zastával v království vysokou funkci. Podle mého názoru to byli Izraelci, výslovn? Danielovi zbožní p?átelé a
spole?níci. Jestli je to tak, pro? utekli? Daniel ?íká, že nic nevid?li ani neslyšeli. Pro? byli donuceni se skrýt?
Zde je pro?: B?h byl práv? v procesu zmoc?ování se Daniela. P?ipravoval svého služebníka, t?lo a duši, aby p?ijal
Slovo z nebe. A to je vždy d?sivá podívaná. Kdykoliv se B?h dotkne n?koho ze svých modlících se služebník?,
manifestuje sám sebe v této lidské nádob?. Nejprve ho zbaví všeho jeho já a potom se ho absolutn? zmocní.
Pohled na tento proces m?že nahnat strach k?es?an?m, omezených t?lem. To bu? zp?sobí, že se rozplyne jejich
skrytý h?ích, nebo je to p?im?je, aby uprchli ze scény. Vzpomínám si na takové pohnutí v mém vlastním život?
p?ed n?kolika lety p?edtím, než se naše služba p?est?hovala do New Yorku. Sed?li jsme s mojí ženou Gwen a
n?kolika dalšími k?es?anskými dvojicemi na našem dvo?e v Texasu. Náhle m? sev?el Boží duch a já jsem padnul
na svou tvá?.
Pán za?al mluvit k mému srdci ohledn? ztracených duší. Brzo jsem za?al vzlykat a prorokovat. Cítil jsem, jako bych
byl ve skute?né Boží p?ítomnosti, vzdálený tomuto sv?tu. Jeho duch m? vedl dál, volal m?, dával mi vizi pro službu.
Nevím, jak dlouho jsem byl v tomto stavu. Všechno, co vím, je, že b?hem té doby se naši návšt?vníci omluvili a
odešli. N?co je na té scén? vystrašilo a zahnalo.
?asto jsem si ?íkal: je takový nadp?irozený Boží dotyk prost? p?edm?tem p?edur?ení? Jsou ti, kdo p?ijmou jeho
dotyk, pro to vybraní a vyvolení ješt? p?edtím, než se narodili? Je to pouze jejich p?edur?ení, osud, že se v?nují
modlitb?, jsou zmocn?ni Duchem svatým, dostávají slova od Božího tr?nu?
Táži se tyto otázky kv?li nevysv?tlitelnému hladu, který dal B?h do mé duše. M?j vnit?ní ?lov?k prahne po zjevení
Krista. N?co ve mn? se prost? nespokojí se zjevením od jiného ?lov?ka. Pro?? Jsem p?esv?d?en, že B?h má
konkrétní slovo, které chce promluvit k této generaci. A práv? te? prohledává zemi a hledá služebníky, kterých se
m?že zmocnit. Hledá muže a ženy, kte?í budou sloužit jako jeho zjevení pro ztracený sv?t. Jenom jeho mocné
pomazané Slovo m?že potla?it povstávajícího ducha islámu. A pouze jeho pravda m?že ušt?d?it smrtelnou ránu
pokrytectví v jeho vlastní církvi.
Jak rychle se sv?t zm?nil. Poté, co spadly Twin Towers v New Yorku, se zvedla návšt?vnost církve. Lidé se poprvé
po létech nahrnuli zpátky do svých církví. Náhle se B?h stal op?t populární. Každá sportovní událost v?novala
pozornost zmínce o jeho jménu, stejn? jako každé zasedání vlády, každé shromážd?ní ob?an?. Zdálo se, že celý
národ od?íkával modlitby a mluvil o Bohu.
Nicmén? dnes je návšt?vnost v církvi nižší než p?ed nešt?stím 11. zá?í. Nedávný celostátní pr?zkum ve?ejného
mín?ní citoval lidi, jak ?íkají: "Církev byla taková nep?íjemná zkušenost, nikdy se tam nevrátím." "Nic se tam
ned?je. Nestojí to za návšt?vu, škoda ?asu." "Nic m? nedonutí, abych se tam vrátil."
Jak je to možné? Stalo se to, protože církev ztratila svou duchovní autoritu. V?tšina kázání, které tito lidé slyšeli,
bylo mrtvých, bez života. Odhalila církev v jejím sou?asném stavu: slabá a zbavená pravého Božího charakteru.
Te? lidé zav?eli své uši pro evangelium. Obzvlášt? mladí lidé odmítají církev, ?íkají, že je nepodstatná. Necht?jí mít
nic spole?ného s institucí, která je v o?ích sv?ta k smíchu.
Ale B?h se chystá to všechno zm?nit. I te? pozvedá Pán muže a ženy, kte?í jsou dot?eni Bohem a zmocn?ni
Duchem. On tyto služebníky zapálí svou pravdou. A jeho zp?sob jednání v jejich životech zp?sobí, že to upoutá
pozornost celého sv?ta.
Ryzí slovo se chystá ješt? jednou p?ijít z nebe. Odhalí pokrytectví a démonické lži. Bude zjeveno, že islám má
?ábelský p?vod. A všechno, co je z t?la – sobeckost, materializmus, chtí? – bude vyneseno do zá?ícího sv?tla
Božího slova. Usv?d?ující pravda bude kázána ze rt? nové generace Božích hleda??, lidí, kte?í svá srdce up?eli
zcela ke Kristu.
1. B?h u?inil Daniela svým orákulem, protože nikdy nepolevil v modlitb?
Hospodin se dotkne každého služebníka, který je v?rný v modlitb?. Vyhledává ty, kdo jsou ochotní se ukáznit, aby
slyšeli Jeho hlas. Bible tento postoj nazývá "p?iložit srdce." Daniel píše: "A obrátil jsem tvá? svou ku Pánu Bohu,
hledaje ho modlitbou a pokornými prosbami, v postu, v žíni a popele" (Daniel 9:3).
Daniel nám potom ?íká: "Ješt? jsem mluvil a modlil se, a vyznával h?ích sv?j i h?ích lidu svého Izraelského, a
padna, pokorn? jsem se modlil p?ed tvá?í Hospodina Boha svého… a muž ten Gabriel, kteréhož jsem vid?l v tom
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vid?ní na po?átku, rychle p?ilet?v, dotekl se mne v ?as ob?ti ve?erní" (Daniel 9:20–21). Krátce, Daniel ?íká: "B?h se
m? dotknul v dob?, kdy jsem ho hledal v horlivé modlitb?."
Daniel to objas?uje: nezískal své porozum?ní Božímu slovu studiem pod vedením u?enc?. Nezískal své v?domosti
o budoucích událostech v Babylonských institucích. Nikdo ho nemohl vyu?ovat, jak vyložit sny, které byly dány
nadp?irozen?. Daniel prohlašuje: "Ješt?, pravím, mluvil jsem p?i modlitb?… a muž ten… slouže mi k srozum?ní… ?ekl:
Danieli, nyní jsem vyšel, abych t? nau?il vyrozumívati tajemstvím" (9:21–22).
Jednoduše ?e?eno, Danielova modlitba p?inesla Slovo od Božího tr?nu. "Pro?ež ?ekl mi: Nebojž se, Danieli; nebo
od prvního dne, jakž jsi p?iložil srdce své, abys rozum?l, a trápil se p?ed Bohem svým, vyslyšána jsou slova tvá, a
já p?išel jsem p?í?inou slov tvých… Již pak p?išel jsem, a?bych oznámil, co potkati má lid tv?j v potomních dnech;
nebo ješt? vid?ní bude o t?ch dnech" (10:12,14).
Jaký druh modlitby Daniel provozoval, že okamžit? zp?sobila takové navštívení? Písmo nám ?íká, že strávil t?i
týdny vydaný naprostému zlomení: "V t?ch dnech já Daniel kvílil jsem za t?i téhodny dn?. Pokrmu pochotného jsem
nejedl, ani maso ani víno nevešlo do úst mých, aniž jsem se mastí mazal, až se vyplnili dnové t?í téhodn?"
(10:2–3).
Daniel strávil dvacet jeden den tím, že se poko?oval, truchlil na svých kolenou, k?ižoval své t?lo, nastavoval své
srdce, aby p?ijalo božské porozum?ní. Nem??il své modlitební chvíle na hodinkách. ?inil vále?ná prohlášení:
"Pane, neodejdu z Tvé p?ítomnosti, dokud nerozpoznám, co d?láš. Je mi jedno, co m? to bude stát."
Práv? te? pot?ebují Boží lidé Slovo z nebe jako nikdy p?edtím. Nikdy v historii nebylo zanecháno takové množství
zástup? unavených, omrzelých a nemocných z mrtvých, suchých kázáních. Zbožní doslova volají po usv?d?ujícím,
život m?nícím slov?. Ale v?tšina kazatelen je obsazena muži bez jakékoliv duchovní autority. Tito nemodlící se
pastý?i jsou ohromeni a zmateni ?asy, neschopní p?inést porozum?ní a nad?ji ustrašeným sbor?m.
N?co jiného se stalo Danielovi, když se modlil. Ve svém t?le nebyl schopen promluvit. Pán se nyní dotkl
Danielových rt?, aby mohl mluvit jako jeho orákulum. ?ekl svému služebníkovi: "Posv?til jsem tv?j jazyk. Te? budu
mluvit skrze tebe."
Každý, kdo mluvil za Boha, musel mít o?išt?ný jazyk. Bible dává p?íklad za p?íkladem:

Jeremiáš píše: "A vztáhna ruku svou Hospodin, dotekl se úst mých, a ?ekl mi Hospodin: Aj, vložil jsem
slova svá v ústa tvá. Hle, ustanovuji t? dnešního dne nad národy… abys plénil a kazil, a hubil a bo?il, abys
stav?l a št?poval" (Jeremiáš 1:9–10).
Izaiáš ?íká: "I ?ekl jsem: B?da mn?, již? zahynu, proto že jsem ?lov?k poškvrn?né rty maje, k tomu u
prost?ed lidu rty poškvrn?né majícího bydlím, a že krále Hospodina zástup? vid?ly o?i mé. I p?ilet?l ke mn?
jeden z serafín?, maje v ruce své uhel ?e?avý, klešt?mi vzatý z oltá?e, A dotekl se úst mých, a ?ekl: Aj hle,
dotekl se uhel tento úst tvých; nebo odešla nepravost tvá, a h?ích tv?j shlazen jest" (Izaiáš 6:5–7).
Daniel sv?d?í: "A aj, jako podobnost ?lov?ka dotkla se rt? mých, a otev?ev ústa svá, mluvil jsem… op?t dotkl
se mne na pohled?ní jako ?lov?k, a posilnil mne" (Daniel 10:16–18).
Zkušenosti t?chto muž? jsou p?íklady pro nás všechny: B?h hledá lidi, kte?í nebudou sp?chat a ud?lají si ?as, aby
se s Ním zav?ely, kte?í ho budou pravideln? hledat a o?ekávat v jeho p?ítomnosti. Podobn? jako v?ci oddaní,
nadšení olympijští atleti, tráví takoví služebníci hodiny ve své disciplín?, celé týdny nebo m?síce.
Možná ?íkáš: "Nemohu trávit denn? hodiny v modlitb?. Mám povinnosti jako nikdo jiný." Dovol, abych upozornil, že
Daniel byl velice zam?stnaný ?lov?k. Byl p?edním vládním ú?edníkem a jako na takového tu byly neuv??itelné
požadavky na jeho ?as. P?esto Daniel p?iložil své srdce, aby vyhledával Hospodina. A denn? si ud?lal kvalitní ?as
– vlastn? t?ikrát denn? – aby se modlil. B?h mu odpov?d?l úžasnou, udivující vizí: "Tedy já Daniel zchurav?l jsem, a
nemocen jsem byl n?kolik dn?. Potom povstav, konal jsem povinnost od krále poru?enou, byv p?ed?šen nad tím
vid?ním, ?ehož však žádný na mn? neseznal" (Daniel 8:27). I v nemoci nebo b?hem svého každodenního
zam?stnání vyhledával Daniel Hospodina.
B?h shání stejný druh zoufalství mezi svými pastý?i dnes. Hledá pastory, kte?í jsou unaveni z pouhého kázání,
usilování o n?jaké nové poselství a toho, jak malý vliv mají na lidi. Chce kazatele, kte?í by rad?ji zem?eli a byli s
Ježíšem, než pokra?ovali na suchu. Tito hladoví služebníci volají: "Ó, Bože, vlož do mé duše ohe?. Zlom m?,
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roztav m?, zp?sob v mém život? p?evrat. Nemohu již pokra?ovat v této sou?asné rutin?. Pot?ebuji tv?j dotyk. Chci
sloužit jako tvé orákulum, mluvit k tvému lidu." To je volání srdce služebníka, kterého se B?h dotýká.
2. Daniel byl zarmoucený úpadkem ve spole?nosti a v církvi
Existuje dnes mnoho zbožných lidí, kte?í tráví hodiny v p?ímluvách. Tito požehnaní služebníci chodí vírou s velkým
p?esv?d?ením. Ale mnozí z nich se nermoutí nad h?íchy našeho národa nebo nad prázdnotou, strnulostí v Božím
dom?. Nenazna?uji, že by m?li být k?es?ané sklí?ení a chodit tu s protaženými obli?eji. Ale existuje postoj srdce i u
toho nejradostn?jšího v??ícího, který zp?sobuje, že na?íká nad vlažností církve a morálním úpadkem v našem
národ?.
Vidíme to v život? Daniela. Zjevn? byl Daniel jediný ve své spole?nosti, kdo s Božím srdcem na?íkal. Ob?as Daniel
p?ijímal vize uprost?ed noci. Byl zázra?n? vysvobozen ze lví jámy. Hospodin tomuto muži žehnal a dával mu
obrovsky prosperovat. Ale po celou dobu Daniel nikdy nepustil ze své mysli zarmucující v?ci, které mu B?h ohledn?
Izraele ukázal: "I zhrozil se duch m?j ve mn? Danielovi u prost?ed t?la, a vid?ní má p?ed?sila mne" (Daniel 7:15).
Zde byl muž, který šel spát a m?l ve své mysli Hospodina. Jeho myšlenky nenapl?oval n?jaký podnikatelský plán
nebo smyslné p?edstavy. Daniel neustále hledal Boha, snažn? prosil. A te? se pro n?j otev?elo nebe s vizí
budoucnosti. Daniel byl p?esunut do d?sivé prorocké sféry, protože si zvolil sdílet zármutek s Hospodinem.
Te? Hospodin zjevil Danielovi sv?j plán. Chystal se vytrhnout každou zlou v?c a zavrhnout ji. T?žce dopadne na
h?íšné národy a zni?í je. Soudný den byl blízko a ?as už docházel. Král p?icházel, a brzy budou otev?eny knihy.
P?esto Boží lid p?ekvapiv? rychle usínal, zapomínal na to všechno.
Tak Daniel na?íkal nad stagnací, lhostejností a zkažeností v Božím dom?. Sv?d?il: "Tato božská slova, tyto vize
budoucnosti m? trápí. Dráždí mou duši a zp?sobují, že na?íkám a truchlím" (viz Daniel 9).
Podobnou scénu vidím v Božím dom? dnes. Služebníci a církve zav?eli své uši p?ed prorockým varováním.
Odmítají slyšet nebo mluvit cokoliv negativního. V jejich myslích je ?as pro prosté užívání si života. Ale mnozí z
t?ch samých lidí kdysi zažívali zázraky. Modlili se za své ztracené milované, aby p?išli do království. Na?íkali a
rmoutili se nad morálním úpadkem ve spole?nosti a dychtiv? o?ekávali p?íchod Krista. Ale te? mají sv?j vlastní
program. Nevydají ani špetku energie, aby se trápili pro umírající národ a vlažnou církev. Jak ?íká Písmo: "Aniž
jsou ?itelni bolesti pro pot?ení Jozefovo" (Amos 6:6).
3. B?h zjevuje své Slovo t?m, kte?í odmítají skrývat nebo zatajovat h?ích
Daniela se B?h dotknul, protože byl ochotný sdílet zármutek s Hospodinem. Modlil se: "Pane, co p?ijde? Musím
porozum?t t?mto ?as?m. Zjev mi to, abych mohl varovat tv?j lid." Nestaral se, jestli se mu posmívají. Byl zcela
pohlcen horlivostí znát Boží srdce. A otev?en? vyznával sv?j h?ích.
"I modlil jsem se Hospodinu Bohu svému, a vyznávaje se, ?ekl jsem: Prosím, Pane Bože silný, veliký a všeliké cti
hodný, ost?íhající smlouvy a dobrotivosti k t?m, kte?íž t? milují, a ost?íhají p?ikázaní tvých. Zh?ešili? jsme a
p?evrácen? jsme ?inili, bezbožnost jsme páchali, a protivili jsme se, a odvrátili od p?ikázaní tvých a soud? tvých"
(Daniel 9:4–5).
Tady je další známka n??eho, co je podle Božího srdce: ztotožnil se s h?íchy církve. Tento služebník volal po
svatosti jak u sebe, tak u Božího lidu. Církev m?že pravideln? svolávat modlitební shromážd?ní, ale bez ?istoty
(ryzosti) je modlitba naprosto bezmocná. Poselství, které chce B?h promluvit ke svému lidu, musí p?ijít ze rt?, které
byly o?išt?ny.
Povzbuzuji každého pastora, každého u?itele, každého ?adového ?lov?ka: zoufale usiluj o Boží dotyk. Z?stávej s
ním v obecenství. P?idej ke svým p?ímluvám p?st. A dovol Duchu svatému, aby zkoušel tvé srdce. On zjeví každou
zlou, vzpurnou a h?íšnou v?c, která se v tob? skrývá. A bude s tebou jednat ohledn? každé neposlušnosti.
Brzy již u sebe nebudeš tolerovat žádné pokrytectví nebo kompromis. Tvé modlitby se obrátí ve volání po svatosti.
Potom, kdykoliv uvidíš v Božím dom? h?ích, budeš volat: "Ó, Pane, Zh?ešili jsme proti tob?." Tak poznáš, že se t?
B?h dotknul. Za?al v tob? své božské dílo, prom??uje t?, nanovo t? pomazává a p?ipravuje t? pro v?tší dílo.
Dovolte, abych s vámi sdílel prorocké slovo, které mi B?h dal
Slyšeli jste o amerických speciálních silách. Je to vysoce vycvi?ená armáda v armád?, elitní jednotka ob?tav?
oddaných voják?. Speciální síly se skládají z dobrovolník?, bojovník?, kterých si všimli a povolali je jejich nad?ízení.
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Jestliže jsou ochotní se p?ipojit, musí po?ítat s nejnáro?n?jším, nejobtížn?jším tréninkem, který kdo m?že snést.
P?ed válkou v Afghánistánu ?ekl Usáma bin Ladin, že ameri?tí vojáci jsou slabí, zbab?lí, netrénovaní pro vedení
války v horách. P?edpov?d?l, že Taliban pošle vojáky americké armády dom? s ostudou, stejn? jako p?emohl
ruskou armádu. Ale bin Ladin nepo?ítal s americkými speciálními silami. Tato nebojácná jednotka vtrhla do
Afghánistánu s pouhými 2000 vojáky. B?hem dn? vypátrala všechny pevnosti nep?ítele. Náhle se bin Ladinovi
vojáci t?ásli už p?i pohledu na tyto p?ibližující se disciplinované síly. Byla to záležitost týdn?, kdy byl Taliban
poražen.
Teroristé na celém sv?t? se te? t?esou strachy p?i p?íchodu amerických speciálních sil. V?dí, že i malý oddíl
dokáže p?evrátit celý národ. Americké speciální síly již p?ipluly na Filipíny, do Indonésie a dalších zemí, kde se
cvi?í teroristé. Staly se nejobávan?jším nep?ítelem terorismu.
V??ím, že B?h d?lá n?co podobného v duchovní oblasti. Zatímco jsem se modlil, byl jsem ovlivn?n prazvláštní vizí
od Ducha svatého: B?h byl v nebesích zam?stnán skrytou operací. Pozvedal armádu v armád?, pátral po
správných vojácích, aby zformoval elitní jednotku dobrovolník?. Tato speciální síla se skládá z bojovník?, kterých
se m?že dotknout a pohnout s nimi, aby bojovali s nep?ítelem. Obraz toho vidíme v Písmu u Saulova speciálního
vojska: "A odešla s ním vojska, jichžto srdcí B?h se dotekl" (1. Samuel 10:26).
Boží speciální síly dnes zahrnují mladé lidi, st?edního v?ku i straší generaci. Jsou trénováni ve svých skrytých
modlitebních pokojí?cích. Mnozí snášeli bolest a trp?li tém?? nad lidské meze. A vyšli o?išt?ni a ospravedln?ni.
Jejich intimnost s Ježíšem je skrze to všechno nau?ila, jak bojovat. Te? v?dí, jak vést boj na každé duchovní
rovin?, a? už na horách nebo v údolích.
Tyto speciální síly vyhrály mnoho vít?zství skrze modlitbu. A te? se jich peklo obává. Brzy budou Boží vysoce
vycvi?ené síly na celém sv?t?, zvlášt? v islámských národech, vést bitvu s t?mito silami zla. Náš B?h nepot?ebuje
milionové armády. Jeho speciální síly jsou malé v po?tu, ale jsou mocné v boji. Jeden modlící se, poslušný ?len
této jednotky m?že položit tisíc nep?átelských voják?, uštvat je. Jako B?h slíbil Jozuov? malé v?rné armád?: "Nikdo
neostojí p?ed oblí?ejem vaším až do tohoto dne: Tak jeden z vás honiti bude tisíc, nebo Hospodin B?h váš on?
bojuje za vás, jakož mluvil vám" (Jozue 23:9–10).
Naším bojišt?m není Afghánistán, Filipíny nebo Indonésie. Bitva se koná v církvi. Práv? te? B?h uvádí do svého
domu své speciální síly. A jejich zbran?mi je modlitba, ?istota (ryzost) a slovo p?ímo od jeho tr?nu. Rt? t?chto
voják? se dotkl uhlík z Božího oltá?e. Jejich jazyky byly o?išt?ny od každé poskvrny. A jsou nebojácní v odhalování
všeho, co je z t?la. Jsou to lvi modlitby, p?esto beránci ve své poko?e. A slovo, které kážou, je hluboké v pravd?,
ryzosti a integrit?.
Slyšel jsem kázání mnoha voják? t?chto speciálních sil. N?kte?í jsou mladí, rychle se vyu?ili Kristu. Kážou jeho
Slovo sm?le, jak v církvi, tak nespaseným. Další vojáci jsou služebníci st?edního v?ku, kterým se zprotivila církevní
vlažnost. Duch svatý se jich dotkl svým ohn?m, pozvedl je s obnovenou horlivostí. Nyní jsou p?ipraveni ukázat
nové generaci, jak bojovat. Tito muži vedou bitvu ve svých modlitebních pokojí?cích, kde o?ekávají na svého
kapitána, Ježíše. A vyno?í se s ?erstvým slovem z nebe. Hovo?í s láskou, ale s autoritou. A nebojí se ukázat lidem
jejich h?íchy.
Po léta te? Satan terorizoval Boží lid. Boural v?že velkých služeb, dob?e známých kazatel?, svatých standard?. Ale
B?h ni?ím z toho nebyl p?ekvapen. Hned od za?átku cvi?il své speciální síly. A chystá se je uvolnit ve své církvi.
Tato elitní jednotka zp?sobila zhroucení železné opony ve východní Evrop?. P?ivedla k pádu komunismus. A práv?
te? bourá bambusovou oponu v Asii.
Boží armáda v armád? je na míst? v každém národ?. Její p?sobení je možná skryté, ale brzy ji uvidíme, jak ?iní
hrdinské ?iny ve jménu a moci Krista. Boží slovo se p?ibližuje a hlad kon?í. Pán zvít?zí. Jeho slovo p?em?že
všechno.
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