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Co?   

Naše modlitby mají moc pro duchovní boj. Tento modlitební nástroj přináší vzor modlitby 

duchovního boje.  

 

Proč? 

„Území okupované nepřítelem – to je náš svět. Křesťanství je příběh o tom, jak na zem přistál její 

právoplatný král – mohli bychom říct, že přistál v převlečení – a volá nás, abychom se k němu 

přidali v jeho sabotáži.“ C. S. Lewis 

 

Biblický odkaz:  
„Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.  Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se 

mohli postavit ďáblovým úkladům.  Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, 

mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.” 

Efezským 6,10-12 
 

 
 

Stručný úvod k modlitbě duchovního boje 

 

Na konci dopisu mladé, ale velice důležité církvi v Efezu apoštol Pavel připomíná zuřící kosmickou 

bitvu, které se církev účastní, a vyzývá její členy: „Posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.“  

 

V podstatě říká: „Připravte se, v tomto boji utržíte rány, potřebujete pevně stát a obléct si zbroj!“ 

Obraz římského vojáka, který zvolil, byl pro každého v prvním století velice srozumitelný a jasně 

podtrhoval naléhavost, s níž Pavel mluvil: „vezměte si“, „oblečte si“, „obujte se – připravte se“.   

 

Jinými slovy – je třeba, abychom se aktivně zapojili. Poté, co Pavel vyjmenuje všechny části 

zbroje, kterou by si měl voják v Kristu obléci, říká, že hlavní způsob, jak se připravit a zapojit do 

boje, je modlitba – „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách  

a vytrvale se přimlouvejte…“ (verš 18). 
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Boje se nemusíme bát, v Kristu skvěle vítězíme (Římanům 8,37). Kvůli tomu, abychom takové 

vítězství zakoušeli, se ale musíme naučit pevně stát a umět se modlit.  

 

 
 

Prakticky: Modlitba duchovního boje 

 

Modlitba duchovního boje uvedená níže nás „obléká“ do duchovní zbroje, abychom nejen 

úspěšně čelili útoku, ale mohli i sami útočit a „nakopat temnotu, dokud nezačne krvácet denní 

svit“.1 

 

Nebeský Otče, přicházím k tobě jako tvůj milovaný syn/tvá milovaná dcera. Uctívám tě a chválím 

tě – jsi hoden veškeré chvály, cti a slávy.  

 

Obnovuji dnes svou věrnost tobě, Ježíši – svému Spasiteli, příteli, Pánu a Králi. Děkuji Ti, že jsi mě 

zachránil a odpustil mi mé hříchy díky svému vítězství na kříži a vzkříšení. Děkuji, že jsi přemohl 

všechny vlády a mocnosti a veřejně jsi je odhalil. Dnes se stavím do tohoto vítězství a věřím, že 

žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem.  

 

Poznámka: Toto můžeš také prohlásit nad svou rodinou/přáteli/církví – vyjmenuj je před Pánem.  

 

Oblékám si Boží zbroj. Upínám si opasek pravdy – věřím, že jsi pravda, Ježíši. Tvá slova jsou 

pravda a já jsem v tobě.  

 

Obouvám si boty připravenosti kázat evangelium pokoje. Ve víře pevně stojím ve tvé lásce 

prokázané na kříži, která odpouští mé hříchy, a směle se vydávám sdílet tuto dobrou zprávu  

s ostatními.  

 

Oblékám si pancíř spravedlnosti. Chraň mé srdce. Jsem nové stvoření a obdržel jsem Kristovu 

spravedlnost.  Dnes se znovu rozhoduji „zemřít sobě“ a ukazovat tvou spravedlnost ve svých 

slovech a činech. 

 

Nasazuji si přílbu spasení. Obnov dnes mou mysl. Prohlašuji, že má mysl je oddělená pro tebe,  

a proto odmítám jakékoli narážky, obvinění a lži od satana. Nedal jsi mi ducha strachu, ale ducha 

síly, lásky a rozvahy.  

 

Pozvedám štít víry, abych odolal všem ohnivým šípům nepřítele. Zbav mě od zlého a pracuj  

v mém životě, aby v něm nebyl žádný prostor, kde by se mohl ďábel uchytit.  

 

1 Verš Bruce Cockburna z písně Lovers In A Dangerous Time. 
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Pozdvihám meč Ducha, Boží slovo, a díky Ježíšovu vítězství postupuji vpřed s vědomím, že zbraně 

mého boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu k boření hradeb. Jimi bořím výmysly a každou 

nadutost, která se staví proti poznání Boha, a podmaňuji každou myšlenku k poslušnosti Kristu.  

Bořím pevnosti, které satan vybudoval proti mému tělu, duši a duchu, a rozhoduji se dělat dnes  

z Boží milosti správná rozhodnutí podle Božího řádu.  

 

Raduji se v tobě, Ježíši. Ať je mi tvá radost silou a tvé dobro a láska ať mě provází!  

 

Ježíši, ty jsi mou vizí.   

 

 
 

Knihy pojednávající o modlitbě duchovního boje 

• Engaging the Powers – Walter Wink  

• Rady zkušeného ďábla – C. S. Lewis 

 


