Duchovní boj

Modlitební nástroj:
Jak na modlitební procházku
Co?
Modlitební vycházka znamená vykročit a modlit se za komunitu, kde žiješ. Tento modlitební nástroj ti
ukáže, jak začít.

Proč?
„Neexistuje čtvereční metr v doméně naší lidské existence, nad nímž by Kristus, svrchovaný nade
vším, neprohlašoval: ‚Toto patří mně!‘“ Abraham Kuyper

Biblické odkazy:
„Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal.“ Jozue 1,3

Stručný úvod k modlitební vycházce
Jednou z nejefektivnějších forem duchovního boje jsou modlitby za chůze.
Inspirováni slibem, který dal Jozuovi Bůh, můžeme chůzí přinést Ježíšovo vítězství do své čtvrti, svého
města a národa.
Kráčíme ve víře, že tím, jak se naše chodidla dotýkají země, vyvyšujeme Ježíšovo dílo nad mocnosti
ovlivňující atmosféru našeho města a to, co se v něm děje.
S každým krokem, který uděláme v Ježíšově jménu, v duchovní sféře oslabujeme nepřítelův vliv
a podrýváme systém zla a nespravedlnosti.
Modlitební vycházky nás nutí vyjít z církevních budov, odolat pokušení zaměřit se na sebe a nabádají
nás k tomu, abychom udržovali misii v popředí svého zájmu. Zapojíme při nich všechny své smysly
a burcují nás, abychom volali k Bohu – když v nezlomné naději vstupujeme do každého zapadlého
zákoutí a temného místa svých měst.
I když kráčíme ve vítězství a modlíme se ve vítězství, nezapomínejme, jak k němu došlo – skrze
obětavou lásku, která zmařila sebe sama.
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Během modlitební vycházky se příliš nezaměřujme na temné síly a na adrenalin, který v nás koluje
díky triumfálním pocitům. Naše oči mají zůstat zaměřené na Ježíše. Poklekněme na ulicích v postoji
pokory, pokání a jednoty a prohlašujme, že Ježíšova oběť je více než dostačující pro vykoupení lidí
a míst.

Prakticky: Jak na modlitební vycházku
Použijeme anglický akronym WALK (vycházka), který znázorňuje 4 kroky:
W – (Worship) – uctívej
Na začátku vycházky se zaměř na Ježíše. Vyslov jeho jméno, přečti nějaký žalm, broukej si nějakou
chválu, potichu se modli v jazycích – dělej v podstatě cokoli, co ti pomůže vyhlásit Ježíše Pánem na
ulicemi, kterými procházíš.
A – (Ask) – žádej
Po uctívání začni žádat Boha, aby jeho Duch sestoupil na ulice, jimiž procházíš, na domovy, podniky,
školy a církve, které míjíš. Poté se modli konkrétněji za jednotlivé lidi a situace, za „lidi pokoje“,
s nimiž tě Bůh přivedl do kontaktu, kteří otevírají dveře evangeliu ve vaší komunitě.
L – (Listen) – naslouchej
Během uctívání a modliteb také naslouchej tomu, co ti Bůh chce říct, a poté se to začni modlit. Bůh
nám často ukazuje zaslíbení z Písma nebo obrazy. Poslouchej, jestli nějaký slib zachytíš, a poté v něm
doslovně choď a roznes ho po celé své komunitě.
Pokud jsi na modlitební vycházce s někým dalším, naslouchejte modlitbám jeden druhého a zjistíte,
že se navzájem inspirujete svými slovy a myšlenkami.

K – (Know your Land) – poznej své území
Najdi si informace o oblasti, kam chodíš na modlitební vycházky. Zjisti něco o její historii a
o problémech, které řeší, aby ses mohl modlit za průlom.
Informuj se o současné situaci a věcech, za něž je třeba vytrvat v modlitbách. Také oslavuj dobré věci,
které v dané oblasti jsou, a pros Boha o to, aby se tvá oblast stala požehnáním i za hranicemi svého
území.

Knihy pojednávající o modlitební vycházce
•

Prayer Walking: Praying on site with insight – Steve Hawthorne and Graham Kendrick
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