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Novém zákoně nacházíme mnoho obrazů popisujících Boží lid.
V listu Efezským je Boží lid popisován jako zákonodárné shromáždění, rodina, chrám nebo Kristova nevěsta. Nicméně v závěru listu nacházíme obraz Božího lidu jako armády.
Tato armáda je pověřena vést boj, který má svým rozsahem globální charakter, týká se každého místa na zeměkouli a ovlivňuje ho.
Ve skutečnosti slovo „globální“ plně nevystihuje rozsah tohoto konfliktu. Ten se totiž netýká pouze země, ale zasahuje až do nebe. Namísto výrazu „globální“ by bylo vhodnější použít spíše „univerzální“.
Zahrnuje totiž celý stvořený vesmír (angl. „universal“ – univerzální,
„universe“ – vesmír – pozn. překl.).
Nejlépe tento konflikt popisuje 6. kapitola listu Židům, verše 10–12:
Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.
Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti
Ďáblovým nástrahám.
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Neboť náš zápas není proti tělu a krvi, proti osobám, jež mají

Pavel považuje za samozřejmé, že jako křesťané jsme do tohoto konfliktu vtaženi a potřebujeme k němu patřičnou výzbroj a že naším nepřítelem je Satan. Ve 12. verši podrobněji popisuje, o jaký boj se jedná:

tělo, ale proti vládcům nad rozličnými oblastmi seřazeným
v sestupném pořadí podle míry své autority, proti světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských

Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti

oblastech.

autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním
mocnostem zla v nebeských oblastech.
Překlad Bible21 uvádí:
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám
zla v nebeských sférách.
V anglickém překladu The Living Bible, který není doslovným
překladem, nýbrž parafrází, čteme:
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Neboť nebojujeme proti lidem z masa a krve, ale proti osobám,

které nemají tělo – proti zlým vládcům neviditelného světa, pro-
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ti mocným satanským bytostem a velkým zlým princům temnoty, kteří vládnou tomuto světu, a proti obrovskému množství
zlých duchů v duchovním světě.

L

D
E

Dovolte mi, abych vysvětlil, proč jsem zvolil tato slova. Říkám
„vládcům nad rozličnými oblastmi seřazenými v sestupném pořadí
podle míry své autority“, protože to vystihuje vysoce strukturované
a dobře organizované království s hierarchií pravomocí a různými
vládci a podvládci zodpovědnými za různé
oblasti svého území. Použil jsem slovo „světo„... JAKO KŘESŤANÉ
vládce“ (angl. world dominator – ten, kdo má
JSME SOUČÁSTÍ
dominantní postavení ve světě – pozn. překl.)
OBROVSKÉHO
ve spojení „světovládcům přítomné temnoty“,
KONFLIKTU, KTERÝ
protože výraz „dominovat“ výstižně popisuje
JE NAŠÍ MYSLI TĚŽKO
způsob, jakým Satan jedná s lidským pokolePOCHOPITELNÝ.“
ním.
Všimněte si, že všechny překlady kromě The Living Bible zdůrazňují, že řídící centrum tohoto vysoce organizovaného království leží
v nebeských oblastech.

Často jsem se věnoval důkladnému studiu Efezským 6:12 v řeckém originálu a dospěl jsem k vlastní parafrázi. Můžete ji nazvat „překlad Dereka Prince“:

Také z oddílu v Efezským 6:12 vyplývají důležité skutečnosti. Za
prvé, konflikt se týká všech křesťanů – ne nějaké zvláštní skupiny
jako např. misionářů, kazatelů nebo evangelistů – ale každého křesťana. Mnozí si to ovšem neuvědomují.
Anglický překlad The King James Version uvádí následující znění 12. verše: „Neboť nezápasíme proti tělu a krvi...“ Kdysi jsem slyšel
jednoho člověka komentovat tento verš slovy, že většina křesťanů ho
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Ať už se podíváme do jakéhokoli překladu, je zřejmé, že jako křesťané jsme součástí obrovského konfliktu, který je naší mysli těžko pochopitelný.
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proti sobě rozdělený neobstojí. A vyhání-li Satan Satana, rozdě-

ukončí na nesprávném místě. Čtou „Neboť nezápasíme – tečka.“ Jinými slovy: „Stačí, když sedíme v kostele ve svých lavicích a zpíváme
chvalozpěvy.“ Pavel však říká: „Jsme uprostřed zápasnického utkání,
které však není proti tělu a krvi.“ Všimněte si, že jsem napsal „zápasnického utkání“. Zápas je nejintenzivnější formou konfliktu mezi dvěma osobami. Musíme použít každou část těla, všechny své dovednosti
a úskoky, abychom uspěli. Je to absolutní konflikt.
Satanovo království je velmi dobře organizované. Nacházejí se
v něm různé oblasti a úrovně autority.
Hlavní štáb tohoto království se nachází v nebeských oblastech.
Možná je to poněkud šokující, ale je to tak.
Mnohé lidi zaráží fakt, že Satan stojí v čele dobře organizovaného
království, nicméně mnohá místa v Písmu to naznačují. V Matoušovi
12:22–28 je zachycena událost z Ježíšovy služby, při níž uzdravil démonicky posedlého muže, který byl slepý a němý, tím, že z něj vyhnal
zlého ducha.
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A všechny zástupy byly ohromeny a říkaly: „Snad to není ten Syn
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Davidův?“ Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání
démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“

(Mt 12:23–24)
Jméno Belzebul doslova znamená „pán much“. Je to Satanův titul
označující, že je vládcem nad démony, protože démoni mohou být
přirovnáváni k říši hmyzu. Ježíš farizeům odpovídá:

lil se sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království?...“
(Mt 12:25–26)
Z tohoto oddílu jasně vyplývá, že Satan má své království, že není
rozděleno, ale dobře organizováno. A také že stojí a nebylo dosud přemoženo. Ježíš dále říká:
„... A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však
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já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo
Boží království.“
(Mt 12:27–28)
Zde Ježíš zmiňuje jiné království – Boží. Popisuje moment, kdy se
otevřeně projevuje konflikt mezi těmito královstvími. Říká: „Jestliže
vyháním démony v moci Ducha Božího, pak vězte, že Boží království
přišlo.“ Smysl tohoto prohlášení spočívá v tom, že služba vyhánění
démonů odhaluje mocnosti Satanova království a demonstruje nadřazenost Božího království, protože démoni jsou vyháněni na základě
autority Božího království. Vyplývá z toho tedy, že proti sobě stojí dvě
království: království Boží a království Satanovo.
V Koloským 1:12–14 Pavel říká:
... vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými
k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pra-

Ježíš však znal jejich myšlenky a řekl jim: „Každé království

vomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž

samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám

máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.
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Znovu si povšimněte, že jsou zde zmíněna dvě království. Království světla, v němž máme své dědictví, a království temnoty. Pro
označení království temnoty je zde použito slovo „pravomoc“ (angl.
„dominion“ – nadvláda, dominium – pozn. překl.), kterým se překládá
řecké exusia – autorita. Jinými slovy, ať už se nám to líbí nebo ne, Satan má autoritu. Je panovníkem království, které Bible zmiňuje. Tato
dvě království se nacházejí ve válečném konfliktu, který spěje k vyvrcholení na konci věků.
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Efezským 6:12 Pavel jasně sděluje, že jsme jako křesťané vtaženi
do boje na život a na smrt s dobře organizovaným královstvím,
jež obývají zlé, vzpurné duchovní bytosti, a že „hlavní štáb“ tohoto
království se nachází v nebeských oblastech.
Termín „nebeské oblasti“ působí křesťanům určité potíže. Pokud
byl kdysi Satan svržen z nebe, jak může dál okupovat místo v nebeských oblastech?
Dovolte mi zodpovědět tuto otázku prostřednictvím některých
pasáží, které popisují události, jež se odehrály dlouho poté, co došlo
k prvotní vzpouře Satana a jeho svržení na zem. Tyto oddíly naznačují, že Satan má v nebi stále přístup do Boží přítomnosti.
Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. Hospodin tehdy Satanovi
řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky
na zemi, z procházení po ní sem a tam.
(Jób 1:1–2)
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