
EXORCISMUS
Realita zla ... a vaše moc nad ním!

Lester Sumrall

PŘEDMLUVA

Žijeme  ve  zvláštní  době.  Všude  kolem  nás  dochází  k  záhadnému  znovuzrození  zájmu
o nadpřirozeno. Ve dvou posledních číslech časopisu Newsweek, který není zrovna náboženským
časopisem, se v článcích hlasitě hovořilo o převládajícím duchovním klimatu. Jeden z nich vyprávěl
o tom, jak jsou lesníci  v  arizonském národním lese Coconino zmateni  tím,  že se  do rezervace
o rozloze 2,8 milionu akrů každý měsíc sjíždí až 5 000 vyznavačů New Age, aby zde přeskupovali
kameny do "léčivých kruhů" o průměru až 200 stop. Podle reportérů Charlese Leerhsena a Jeanne
Gordonové slouží tyto hromady kamenů v lese jako modlitební ohniska v kosmickém "víru (místě
uvolňování energie)".
Píšou, že američtí  lesníci  tvrdí,  že  vyznavači  New Age "zaneřáďují  krajinu a  zaměstnanci jsou
unaveni  vracením  kamenů"  až  dvacetkrát  týdně  na  místa,  kde  je  zanechaly  dávné  ledovce.
Jakmile strážci dostanou poslední balvan zpět, "houf roztomile se usmívajících návštěvníků je opět
vytahuje, s radostným vědomím, že nové vybudování kruhu zvyšuje jeho sílu." (Newsweek, roč.
CXVII, č. 32) Strážci se vzdali demontáže největšího lávového kola na červené skalní polici zvané
Schnebly  Rock,  "doufajíce,  že  novodobí  poutníci  budou  tíhnout  právě  tam  a zbytku  lesa  se
vyhnou."
O dva týdny později pak novinář Gordon a dva další reportéři citovali bubeníka rockové hudební
skupiny  Grateful  Dead  Mickeyho  Harta,  autora  knihy  Bubnování  na  okraji  magie,  v  článku
ilustrovaném fotografií skupiny mužů tančících a hrajících na bubny. Titulek zněl: "Nejrychlejší
brána do světa duchů."
Vypráví o tom, že "v mnoha domorodých kulturách je i dnes člověk bez bubnu jako člověk bez
hlasu."  (Newsweek,  roč.  CXVII,  č.  34)  V  tomto  článku  se  píše,  že  například  v  Emeryville
v Kalifornii  se  muži  scházejí  ve  středu  večer,  aby  znovu  objevili  "prastaré,  prvotní  umění
bubnování",  které  prý  pomáhá  vykastrovaným moderním mužům.  Podle  článku  jsou  "perkuse,
stejně  jako  pot,  hlavním  sjednocujícím  a  oslavným  rituálem,  odkazem  na  primitivní,  vitální,
pohanskou minulost člověka."
Mnozí takoví muži si s sebou přinášejí svůj vlastní oblíbený buben. Nováčci dostávají brazilský
válec ganza naplněný "něčím, co se podobá semínkům a co vydává příjemný hučivý zvuk." Článek
popisuje shromáždění, při němž "třicet nebo čtyřicet mužů nyní stojí v řadě; tančí, zpívají, vzývají
ducha hlubokého mužství, západoafrického boha, kterého nazývají Hepwa." Ten se pro ně stává
velmi reálným. Cítí jeho přítomnost. Vracejí se domů a jásají nad svým setkáním.
Je to zvláštní doba.
Nadpřirozeno se vrací.

                                                                                                                                   VYDAVATELÉ



KAPITOLA I.
BLÍZKÁ SETKÁNÍ SE ZLEM

Démonická posedlost je skutečností – dnes!

Žena v agónii vyřkla slova, která jí nepatřila. Na rtech se jí objevila ošklivá pěna. Hluboko v jejích
temných španělských očích jsem viděl zmatek, bolest a hrůzu.
"Jsem had," zasyčel hlas vycházející z jejího hrdla. "Mám rád lidi, kteří poslouchají muže. Tento
svět je plný nenávisti. Síly jejich nenávisti. Ta síla je mou silou."
Za mnoho let, kdy jsem kázal pravdu o Ježíši Kristu, nejprve jako misionář a poté ze svého kostela
v South Bendu ve státě Indiana, jsem nikdy neslyšel nic strašlivěji skutečného.
Paní  Susana  Carillová  a  její  čtrnáctiletá  dcera  Maria  přijely  ze  svého  domova  v  Las  Cruces
v Novém Mexiku do South  Bendu  s  prosbou,  abych se  modlil  za  vysvobození  paní  Carillové.
Vyprávěly, jak ji velké zlo tísnilo po dobu třiceti let. Strašlivý zmatek a trýzeň ji občas dohnaly
k šílenství – kvůli němuž byla poslána do ústavu pro choromyslné v Novém Mexiku.
To zlo způsobilo, že jí neustále tekla pěna z úst – jako vzteklému psovi. Bála se proto jíst, pokud
nebyla sama. Nemohla kvůli tomu cestovat – kromě vlaku, a to jen tehdy, když si mohla lehnout se
zakrytýma očima, aby neviděla do tváří ostatních cestujících. Občas ji to proměnilo v ustrašený,
schovávající se stín ve vlastním domě – choulila se v hrůze před přáteli, kteří zaklepali na dveře.
Pak se Susana setkala s křesťany, kteří jí vyprávěli věci, o nichž nikdy neslyšela – o Ježíšově lásce
a odpuštění a jeho plánu pro její život. Když se s ní modlili, velká zlá věc v jejím nitru promluvila
nahlas – naháněla strach jí i jim. Odsuzovala její nové křesťanské přátele, vysmívala se jejich víře
a obviňovala je, že slouží Satanovi.
Byli zlí? Susana, která byla celý život zbožnou katoličkou, nechtěla mít nic společného se Satanem
ani jeho služebníky. Váhala: Byli tito evangelizující, přátelští věřící opravdoví, nebo byli posláni,
aby ji zničili?
Když znovu promluvila, zlo v jejím nitru hrozilo, že Susanu a malou Marii zabije. Plaché dítě mi
řeklo, že čarodějnictví je v jejich kraji běžná věc. Trápení její matky začalo už před třiceti lety, když
Susana odmítla lásku pomstychtivého mladého nápadníka. Ten ve vzteku zaplatil čarodějnici, aby ji
očarovala.
Třicet  let  Susana  chodila  ke  spirituálním  léčitelům,  domorodým  věštcům  a  venkovským
čarodějnicím a hledala úlevu od zlovolné přítomnosti, která ji trápila. Jejich amulety a rituály však
její utrpení jen umocňovaly.
V South Bendu Susana plakala a prosila nás o pomoc. Vysvětlil jsem jí, že nemám žádnou moc – že
členové mé církve pouze udělají to, co Bible říká všem věřícím, aby vyhnali démonickou bytost,
která v něčím životě působí spoušť.
Zapnul jsem magnetofon, zatímco se členové našeho sboru shromáždili kolem, aby se modlili za
osvobození  paní  Carillové  ze  satanova  zlého  vlivu.  Tu  nahrávku  mám  dodnes.  Je  to  hrozné
poslouchat, ale čas od času si ji pouštím. Svědčí o velké moci, kterou vám i mně dává náš mocný
Stvořitel.
Máme moc nad temnotou, která sužuje náš svět. Díky moci Božího Syna, Ježíše Krista, nemusíme
snášet strašlivé útoky neviditelných démonických bytostí, které lidi tak nenávidí. Jsme chráněni.
Susaně jsem řekl, že jak se kolem nás odvíjejí poslední dny světa, všichni čelíme novým a silnějším
útokům. Ale je tady dobrá zpráva. Skrze Ježíše Krista máme moc nad zlem.
Útok na nic netušící lidstvo nabývá na síle. Podívejte se kolem sebe – na novou podivnou fascinaci
našeho světa vším temným a nesvatým. Nejde jen o oživení démonických náboženství v Mexiku
nebo oslavu satana v americké rockové hudbě. Ne, sobotní kreslené filmy dnes učí naše vlastní děti,
že magická zaklínadla skutečně skvěle fungují – a že jim tajní mystičtí přátelé pomohou vypořádat
se  s  jejich  problémy.  Provokativní  dobrodružné  komiksy  dokazují  nápaditým dospívajícím,  že
čarodějnictví a temná umění jsou velmi reálné, vzrušující a účinné. Televize nám umožňuje hrát si
s našimi  strachy a  potěšit  naše  smysly  velkou  mocí  temnoty.  Videohry  nám umožňují  ovládat
nadpřirozenou moc proti všemu, co se nám protiví. Filmové trháky se vyžívají v představě, že se



mrtví mohou vrátit, aby napravili své chyby. Oceňované filmy nás s potěšením učí moci dávných
démonických  bohů,  kteří  kdysi  vládli  pohanské  zemi  –  a  lechtají  naši  zvědavost  na  moudré
mimozemšťany, kteří brzy přijdou na Zemi se všemi odpověďmi na pozemské problémy.
Proč se to děje?
Vše  bylo  předpovězeno  již  před  staletími.  V  posledních  letech  někteří  křesťané  hlásají,  že
znovuzrození starého pohanství je za rohem. Nyní se to děje – a rychleji,  než si kdokoli z nás
dokázal představit. Je to víc než jen módní výstřelek. Satan podniká svůj poslední útok – se stejnou
nenápadností, silou a inteligencí jako americká válka s Irákem v rámci Pouštní bouře. Satan se na
něj připravuje už celá desetiletí.
Proč? Nenávidí lidi. Proč? Protože jsme Božím velkým potěšením. Víte, velkolepá odměna, která
daleko přesahuje naše nejdivočejší představy, je udělena těm z nás, kteří jsou křesťany – těm z nás,
kteří následují plán, který nám Bůh dal pro náš život. Ti, kdo ho poslouchají na zemi, mají denně
prospěch z jeho zaopatření a ochrany zde. Budeme-li Ho hledat, jsme vítáni v důvěrném, osobním
společenství, tváří v tvář se samotným Stvořitelem vesmíru. Náš Otec o nás pečuje s trpělivou,
pozornou láskou. Neustále nás zachraňuje. Jsme jeho milované děti. Ochotně nám odpouští, když
o to prosíme. A každý z nás se bude těšit z jeho obdivuhodné přítomnosti na věky věků – na celou
věčnost – v nebi.
Satan se však z této lásky již netěší. Byl vykázán z životodárných radostí nebeské chvály a uctívání
Všemohoucího Boha. Již se jich neúčastní. Není vítán, když přichází, aby před Boží trůn přednesl
své stížnosti proti lidem. Pokud toto není dost špatné, jeho úděl se brzy stane mnohem horším. Ve
věčném pekle už Satan nikdy nebude mít pozornost Všemohoucího. Čeká ho jen nekonečná bolest,
naprosté  ponížení  a  nepřekonatelná  temnota,  kterou je  těžké pochopit.  Tvář  Satanova mocného
Stvořitele se od něj navždy odvrátí. Dnes má Satan alespoň přístup k Bohu. Není ignorován. Bible
vypráví, jak si libuje v tom, že před Nejvyšším vznáší obvinění proti tobě i mně. Brzy mu nebude
dovoleno ani to. Satan bude vyhnán – navždy zapuzen – a nikdy se nevrátí do slavné přítomnosti
svého Stvořitele.
Satan ještě nebyl v pekle. Možná jste to nevěděli. Ale jeho termín se blíží – a je konečný. A právě
kvůli tomu je tento náhlý nárůst démonické aktivity. Satan neví, kdy se Ježíš vrátí. Nevíme to ani
my, ale až se Bůh rozhodne, že čas skončí, bude po všem. Znamení jasně ukazují, že konec času je
blízko – a to je důvod, proč lidstvo zažívá hlavní nápor satanova prudce sílícího hněvu. Satan,
všichni  jeho  démoni  a  lidští  služebníci  i  jejich  oklamané  oběti  budou  vyhnáni  a  uvrženi  do
nekonečných muk na celou věčnost.  Budou uvrženi  do sirné propasti,  kde  jejich trápení  nikdy
neskončí a kde nikdy nenastane klid smrti.
Dnes,  když toto  čtete,  je  Satan  rozzuřený a bojí  se  této  nevyhnutelné,  blížící  se  zkázy.  Sžírán
předtuchou a strachem, nejistý, kolik času mu zbývá, se chystá k poslednímu divokému výbuchu
pomsty a svádění. Za své blížící se ponížení a vyhnanství si může sám – a on to ví. 
Kdysi se Satan jako velký archanděl Lucifer pokusil svrhnout svého Stvořitele – našeho Boha, který
stvořil vše, co existuje, včetně andělů. Pán dal Luciferovi velkou hodnost. Archanděl však chtěl víc
než  jen  ovládat  třetinu  celého  nebe.  Toužil  po  něčem  víc  než  jen  po  stálém  přístupu  ke
všemohoucímu Bohu. Toužil po něčem mnohem víc než jen po velké odpovědnosti, kterou mu Bůh
svěřil za nádhernou hudbu, chvály a mocné uctívání, které se rozléhají po celém nebi. Místo toho
chtěl Lucifer vládnout. Někteří lidé se domnívají, že žárlil na Ježíše – což by mohlo vysvětlovat,
proč je v několika hrozných kultech, které Satan podnítil, Lucifer považován za Ježíšova bratra.
Ano, to dnes učí mormoni a svědkové Jehovovi. V každém případě chtěl svrhnout Boha. To se mu
samozřejmě nepodařilo, ale k jeho vyhnání bylo zapotřebí strašlivé války v nebi. Než bylo po všem,
Bible uvádí, že byla vyhnána i vzpurná třetina všech andělů. Dnes Satan a oni zamořují vzduch,
zemi i moře – a čekají na věčné zatracení v pekle, kde nikdy nezemřou a nikdy už neuvidí Boha.
Jak se čas chýlí ke konci, roste jejich hněv a touha po pomstě. Tohle je jejich poslední šance, jak
ublížit Bohu tím, že pošpiní jeho oblíbené stvoření – tebe a mě. A naše děti.
Satan přísahal, že oklame co nejvíce z nás a svede nás k věčnému mučení spolu s ním. Proto byla
Susana  Carillová  pod  útokem  –  stejně  jako  čtrnáctiletá  Maria.  To  je  důvod,  proč  dochází
k takovému oživení okultismu a proč se dnes tolik mluví o démonech, nadpřirozenu a satanském



zlu, a to nejen v církvi. Dokonce v našich veřejných školách, na úřadech sociální péče a na vládních
zdravotnických odděleních navštěvují úředníci kurzy boje proti satanismu. Ano! Platí stovky dolarů
za účast na seminářích o tom, jak se vypořádat s tímto velmi reálným problémem. Jejich zájem není
náboženský. Ne, místo toho jsou zmateni a frustrováni rozsáhlým poškozením tolika mladistvých,
kteří  jsou  sváděni  k  násilnému  sexuálnímu  zneužívání,  schizofrenii,  sociopatickým  vraždám
a rituálním obětem.
Sebevražedné fantazie a hluboká paranoia jsou každodenní realitou pro světské úředníky, kteří se
zabývají  narušenými  dospívajícími.  Rocková  hudba  naplnila  děti  děsivou  fascinací  Luciferem.
Zákaz modliteb ve školách nedal těmto mladým lidem žádnou jinou sílu,  ke které by se mohli
obrátit o pomoc. Každodenní hodiny sledování televize a okultní hudby je svádějí vzrušením a mocí
temnoty. Filmy je zasvěcují do zlověstného světa dávného zla, které se zdálo být už zapomenuté:
Babylonští bohové se zmocňují i hrdinů ve filmech Krotitelé duchů a Indiana Jones a chrám zkázy;
Kanaánská božstva ožívají ve filmu Barbar Conan a He-Man; filmy Tanec s vlky, Krokodýl Dundee
a Emerald Forest  lžou, že primitivní uctívání duchů má pro nás dnes účinné využití.  Uprostřed
tohoto útoku se vaše děti, vy i já setkáváme se skutečným zlem – možná poprvé. Celé lidstvo je jím
sváděno, obelháváno, napadáno, utlačováno, obtěžováno a nakonec poraženo – pokud nevíme, jak
se bránit jedinou skutečnou silou, kterou máme k dispozici: je to moc a vznešenost našeho velkého
a milujícího Boha. On jediný je mocnější než Satan. My nejsme. To jsem musel říct paní Carillové,
když mě prosila o pomoc.
"Urazila jste dlouhou cestu, abyste se dočkala uzdravení, že ano?" zeptal jsem se jí, když jsem s ní
stál před svým shromážděním. "Udělala jste všechno, co jste věděla, že? Věříme, že nám Bůh dal
církev, která lidi osvobozuje. Bible říká a Ježíš říká: 'Brány pekelné nepřemohou mou církev'. Bůh
nám tady dal církev plnou lidí, kteří jsou rádi, že jste sem přišli."
Mluvili jsme o tom, že nám náš všemohoucí Bůh dá svou moc, když o ni budeme prosit. Je na nás,
abychom ji používali. Musíme však pamatovat na to, že tato moc patří Bohu, nikdy ne nám. "Větší
je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě," hlásá zaslíbení z 1. Janova 4,4, které jsme všichni
citovali  v  nedělní  škole.  V  Boží  moci  je  naše  velká  ochrana.  Obklopují  nás  mocní  andělé.
Podivuhodná radost nás naplňuje pokojem a odpočinkem, po kterém paní Carillová tak zoufale
toužila.
Když se naše kaple naplnila modlitebními přímluvami za vysvobození paní Carillové, magnetofon
zachytil každý zvuk. Modlil jsem se s jednapadesátiletou vdovou. První reakce byla děsivá. Její
jazyk vibroval jako hadí. Pak začala mluvit zlá bytost v jejím nitru. 
Chci,  abyste  pochopili  něco velmi  důležitého.  Nikdy nemáme takové zlé  bytosti  přivolávat  jen
proto, abychom s nimi mluvili. Především jsou to lháři, jejichž záměrem je pouze získat nás na svou
stranu – strachem, podvodem nebo sváděním.
Za druhé, nenávidí Ježíše Krista a řeknou cokoli, co vás přiměje pochybovat o Něm nebo o vaší víře
či naději na věčné spasení – o níž vědí, že je jim zcela odepřena. Chtějí, abyste shořeli s nimi.
Navždy.
Za třetí, Bible velmi přísně hovoří o tom, abychom nevyhledávali informace od démonů a duchů.
Proto znovu zdůrazňuji, že se nikdy nesmíme ptát na podrobnosti o budoucnosti, poslouchat jejich
verze duchovních záležitostí, nebo dokonce přijímat jejich tvrzení. Obcování s duchy je pro nás tak
zcela zakázané, že je Bible řadí hned po bok vraždy.
Je nám však dána pravomoc zlo vyhánět. A tak jsem v moci Pána přikázal zlu v paní Carillové, aby
odešlo. Ale ono se vzpíralo. Odpovídalo mi znovu a znovu.
''Jsi duch hněvu," řekl jsem mu. "Duchu hněvu, lámu tvou moc ve jménu Ježíše Krista. Lámu tvou
moc. Ty, který se potuluješ vzduchem a nemáš kde žít, přikazuji ti, aby ses vrátil, kam patříš. Vrať
se, kam patříš. Tato žena, která má žehnat druhým a pomáhat druhým, musí být osvobozena."
Moje modlitba pokračovala:  "Paní Carillová musí být nyní osvobozena ve jménu Ježíše Krista,
Syna Božího. Musí být nyní osvobozena. Musí být očištěna. Přetrhávám všechna chapadla, která ji
svazují. Přetrhávám všechny kořeny, které ji svazují. Nyní vás odtud vytahuji. Vytahuji tě odtud
Ježíšovou krví. Vyjdi ven! Poslechni mě v této chvíli. Uvolni svou moc! Pusť ji na svobodu! Skrze
Ježíšovu krev, opusť její duši a nech ji být svobodnou."



Pak jsme všichni uslyšeli zlý hlas vycházející z úst paní Carillové. "Já jsem Lucifer," odpověděla ta
zlá věc. "Já jsem Lucifer. Jsem duch ďábla. Ano, vy to víte a já to vím také."
Byl jsem překvapený, ale pochyboval jsem, že je to skutečně sám Lucifer.
"Víš, kdo jsem?" zeptal jsem se té věci.
"Ano, vím. Jsi člověk. Ty jsi člověk. Jsi pan Sumrall."
"Jaký je můj vztah k Bohu?"
"Nevěřím tvému vztahu k Němu," zasyčel démonický hlas v Susanině nitru.
"Nezáleží na tom, jestli věříš v můj vztah s Ježíšem," opáčil jsem. "Bůh mě poslal, abych tuto ženu
osvobodil. Bůh mě poslal, abych tě vyhnal. Já tě svazuji. Vyjdi odtamtud! Jsem jeho dítě a jeho
služebník. Vyjdi z ní! Přikazuji ti, abys vyšel."
"Je nás mnoho."
"To je mi jedno."
"Je nás v ní mnoho sexuálních duchů. Ano. Mami, mami."
''Vy nečistí duchové!" rozkázal jsem. "Vy nemravní duchové, vyjděte ven! Okamžitě z ní vyjděte!
Ve jménu Ježíše."
"Je nás mnoho, je nás mnoho, je nás mnoho. Nemluvte na mě. Mluvte k ní, ne ke mně. Nech mě,
nech mě být."
V tu chvíli začala paní Carillová pronikavě křičet – ve velkých mukách. Začal jsem se na démona
zlobit.
"Vyjdi z ní!" přikázal jsem.
Paní Carillová dál křičela.
"Vyjdi z ní! Vyjdi z ní! Ve jménu Ježíše, vyjdi ven. Ať přijde řeka krve Ježíše Krista a očistí ji ve
jménu Ježíše. Vyjděte, odporní démoni."
"Je nás mnoho, stále je nás mnoho. Jsme ze sexu a zvrácenosti, mučíme. Je nás mnoho."
"Kolik z vás už vyšlo ven?"
"Stovky. Vrátíme se, vrátíme se do jejího těla, až bude spát, vrátíme se."
"Jsi lhář," řekl jsem té věci. "Nemůžete se vrátit."
"Máme na to celé roky. Vrátíme se, vrátíme se."
"Kolik z vás je venku?"
"To ti nechci říct. Nemusíš to vědět. Nemusíš to vědět. Ty. Ty. Ty!"
"Kolik vás zbývá?" ptal jsem se důrazně.
"Mnoho jich odešlo. Nemohou se vrátit. Teď musí odejít pán. Lucifer."
"Lucifer musí jít!" zahřměl jsem v Boží síle.
"Já se vrátím."
"Nevrátíš  se,"  prohlásil  jsem.  "Susana  se  ti  postaví  na  odpor  a  bude  s  tebou  bojovat,  a  ty  se
nevrátíš."
"Já jsem démon. Útočím na její mysl, na její mysl. Moje moc, moje moc."
"Okamžitě z ní vyjdi!" vykřikl jsem. "Srze Ježíšovu krev, skrze Ježíšovu krev!"
"Nemá to smysl. Nevyjdu ven."
"Ale ano, vyjdeš," řekl jsem mu. "Vyjdeš ven."
"Já to neudělám. Ne, vidíš, vidíš, já nevyjdu. Pořád jsem silný v moci. Já ti ji ukážu – svou sílu."
"Víš, že vyjdeš," řekl jsem. "Vidím to. Odejdeš a už se nikdy nevrátíš."
''Ty," zakňourala ta věc obscénně. "Nech mě na pokoji. Nech mě na pokoji. Blázinec. Čeká tam na
ni spousta lidí. Muži."
"Jestli jsi tak mocný, neměl jsi ji sem pouštět," řekl jsem té věci. "Ale ve skutečnosti žádnou moc
nemáš, že ne?"
"Nechci mluvit," ohradil se démon.
"Copak jsi nevěděl, že sem přišla, aby ji vysvobodili?"
"Nechci mluvit," zopakovala zlá bytost.
"Když byla ve vlaku, nevěděl jsi, že sem jede, aby se za ni modlili?" Ušklíbl jsem se na tu věc. "Byl
jsi oklamán – a nic jsi o tom nevěděl? To svědčí o tom, že nemáš sílu ani vědomosti, jak tvrdíš. Jsi
lhář."



"Ne, ty jsi lhář," plivl na mě démonický duch.
"Já nejsem lhář. Patřím Ježíši a Ježíš je pravda." 
"Ty mu nepatříš," zasyčel démon.
"Já patřím Ježíši," prohlásil jsem.
"Jsem na tebe naštvaný," zašeptal duch. "Nechci mluvit. Nechci mluvit!"
Pokračoval jsem v rozkazování všem duchům, aby odešli. Pozdě večer už paní Carillová pociťovala
obrovskou úlevu, ale bylo zřejmé, že jich zůstává víc. Přes noc jsme si odpočinuli.
Příštího rána se paní Carillová vrátila se samými dobrými zprávami. Bylo zřejmé, že problémy stále
přetrvávají. Za prvé, stále tu bylo nekontrolované slintání z úst – působila tak jako blázen, kterým
rozhodně nebyla. Hrdě hlásila, že si po církvi s Marií pochutnala na kuřecí večeři – po třiceti letech,
kdy nikdy nejedla v ničí přítomnosti. Zapnul jsem magnetofon a zeptal se, jak strávila noc.
"No, včera jsem si dobře odpočinula. Spalo se mi lépe," řekla. "V noci to bylo mírnější. Dnes ráno
to bylo mírnější."
"Proč by to mělo být mírnější?" zeptal jsem se jí.
"Mírnější... protože projev jejich nenávisti... byl menší," řekla paní Carillová váhavě.
"Setkal se tento duch někdy s tolika silnými lidmi jako tito lidé, kteří jsou zde?" zeptal jsem se jí.
"Ne, pane, myslím, že ne," řekla a otřela si ústa malým ručníkem, který vždycky nosila u sebe.
"Co je to, co ti vychází z úst?" zeptal jsem se jí.
"Pěna."
"To nejsou sliny, že ne? Není to jako sliny, že ne? Ve skutečnosti to nevychází z tvých úst, ale ze
žaludku. Nerozpouští se to jako sliny, že ne? Vůbec to není jako sliny."
"Ne."
"Jak dlouho už takhle vyplivuješ?"
"Už léta, mnoho let."
"Kdy to pliveš nejčastěji? Když je ta věc rozrušená?"
"Ano, a různé noci, když se opravdu usilovně modlím k Bohu a vzývám jméno Ježíš. To pak plivu
hodně."
"Aha. Když jsi takhle normální, chceš se od té věci z celého srdce osvobodit, že? Ale ono tě to
přemůže a pak si samozřejmě nemůžeš pomoct."
"Nemůžu se ovládat. Nikdy jsem nedokázala být s lidmi. Nikdy, nikdy, po celá ta léta. Nikdy. Říká
mi, že mám zůstat zavřená v pokoji."
"To je důvod, proč chtěl, aby sis něco držela přes obličej, když jsi byla ve vlaku."
"Vždycky jsem nosila závoj nebo klobouk, abych si zakryla obličej – hlavně nos a oči. A nikdy jsem
nemohla jít do obchodu nebo se projít po ulici, ani se bavit nebo navštěvovat sousedy. Nesnesla
jsem přítomnost sousedů. Když sousedé vešli do domu, nemohla jsem se s nimi setkat. Věděli, že
nemůžu. Věděli, že se cítím velmi špatně, a prostě odcházeli z domu, protože chápali, že velmi
trpím, a byli velmi ohleduplní. Oni říkali, že také chápou, že je to kouzlo čarodějnictví."
"Kolik ti bylo, když jsi se vdávala?"
"Bylo mi dvacet osm let."
"Takže ta věc v tobě byla už víc než deset let před svatbou. Proč si tě ten muž bral? To nevěděl, že
s tebou není něco v pořádku?"
"No ano, věděl. Ale říkal, že mě miluje natolik, že si mě vezme, i když jsem nemocná. Byla jsem
nemocná na těle, jako každá jiná nemoc. Všechno to začalo u srdce, trápila mě dušnost, žaludeční
potíže a bolesti po celém těle, mysleli si, že je to revmatismus."
"Říkala jsi, že ten ďábel prohlásil, že tě zabije?" zeptal jsem se jí.
''Ano,'' odpověděla paní Carillová.
"A víš, proč ti to pořád říká?"
"Věřím, že je to proto, že si mě Pán chce mocně použít," řekla tiše.
"Řeknu ti,  proč ti říká, že tě zabije," řekl jsem jí. "Protože rád vidí tvůj strach. Víš, on je lhář.
Nemůže tě zabít. Ďábel nemůže zabíjet lidi. Nemůže to udělat. Proto lže. Kdyby tě mohl přimět,
aby ses zabila sama, pak by tvrdil, že to dokázal. Ďábel je lhář. On tě nezabije. Řekl také, že se
chystá zabít tvou dceru?"



"Ach ano, a dokonce se o to pokusil. Jak víš, ďábel mě používá k tomu, aby ji bil, bratře Sumralle."
"To je jediná věc, kterou by proti ní mohl udělat. I jí se zde dostalo velkého Božího požehnání.
Věříme, že od této chvíle, právě teď, tento jev přestane a tento démon nenávisti vůči ní musí odejít.
Ďábel si myslí, že když tam byl tak dlouho, má právo tam být. Ale on nemá žádná práva nikde. Je to
lživý duch. Všichni ďáblové jsou lháři. V celém vesmíru není poctivý ďábel. Neexistuje poctivý zlý
duch. Nemůžeš věřit ničemu, co říkají, protože jsou to lháři."
"Chci, abys věřila, že dnešním dnem skončilo jeho ubližování tobě," řekl jsem jí. "Dospěli jsme
k jeho konci."
Vděčně se usmála na souhlas.
"Bůh chtěl, aby tito lidé tuto věc viděli, a teď ji vidí," řekl jsem jí. "Nejenže to požehná tobě a tvé
dceři, ale požehná to i této církvi."
Požádal jsem paní Carillovou, aby mě následovala v modlitbě a poděkovala za své vysvobození.
"Děkuji ti, Pane," modlila se. "Jsem osvobozena od ďáblovy moci. Budu mu odolávat. Budu s ním
bojovat. Ve jménu Ježíše, skrze jeho krev mě bude chránit každý den mého života, dokud neuvidím
Ježíše. Haleluja."
"Amen!"  prohlásil  jsem.  "Haleluja!  Chvalte  Boha!  Můžeš  být  šťastná,  až  půjdeš  domů.  Ale
potřebuješ dvě věci. Zaprvé potřebuješ úplné vysvobození, aby z tebe byli tito zlí duchové vyhnáni
a odříznuti od tebe. Za druhé, potřebuješ naplnění Boží přítomností a Jeho velkou jistotou a velkou
radostí a velkým pokojem a velkou svatostí, aby, až se vrátí, nemohli najít místo. Potřebujeme, abys
byla tak naplněna Bohem, že řeknou: 'Tady už pro nás není místo'."
Paní Carillová potřebovala být naplněna Duchem Páně – Jeho podivuhodným Duchem svatým,
přesně jak je nám zaslíbeno ve Skutcích 2,32.
"Tito lidé tady chtějí, abys byla nejen osvobozena," řekl jsem jí, "chtějí, abys byla plná Boha, plná
víry, plná požehnání. Proto jsme tady. Jsme tu, abychom ti pomohli, abychom ti požehnali."
Možná se ptáte, jak je možné, že v ní stále přetrvávala přítomnost zla? Jak to? Vždyť chtěla být
křesťankou! A předešlý večer  jsme zlo vyhnali  ve jménu Ježíše!  Vzpomněl jsem si  na příhodu
z evangelií, kdy se Ježíš modlil za slepce. Ten muž nahlas vykřikoval, jak vidí – ale že je všechno
rozmazané. Pán se tedy znovu modlil a muž byl zcela uzdraven. Pak jsem si vzpomněl na chvíli,
kdy se učedníkům nepodařilo vyhnat démona – a Ježíš jim řekl, že někteří vyjdou jen díky půstu
a intenzivní modlitbě.
Paní Carillová tedy potřebovala pokračovat v modlitbě. Záhadou bylo také to, že démonů bylo tolik.
Jak je to  možné? Bible  vypráví o muži,  který byl  naplněn tolika démony,  že zešílel  a nahý se
ukrýval v jeskyni poblíž Gadary. Když Ježíš tyto zlé duchy vyhnal, také hlasitě mluvili a prosili
o milost. Ježíš je však přesto vyhnal.
Jak  byla  paní  Carillová  naplněna  tolika  démony?  Vyprávěla  mi,  jak  léta  hledala  vysvobození
u čarodějnic, místních spiritistických léčitelů, věštců, a dokonce i u jasnovidců z velkoměsta.
"Chodila jsem k mnoha," řekla mi. "Když žil můj otec, bral mě s sebou. Pak zemřel a mě dál trápilo
to samé. Potom mě brali sourozenci. Pak jsem se vdala a bral mě můj manžel."
Šamani jí pálili kadidlo a říkali jí,  aby dělala takové věci, jako že má o půlnoci zamést dům –
každou místnost.
"Někdy vás nutili, abyste s manželem odešli do hor, neříkala jsi?" zeptal jsem se jí.
"Ach, ano. Museli jsme tam být v poledne. Ponořili jsme si nohy po kolena do písku. Mělo to
zařídit, aby zlí duchové odešli. Bylo to daleko za městem, v horách."
"Kolikrát bys řekla, že jsi byla u šamanů?"
"Byla jsem tak často, že si to ani nepamatuji. Nemůžu si vzpomenout. A u věštců. Jedna mi slíbila,
že  mě  vysvobodí,  úplně  uzdraví,  když  si  vezmu něco  do  spodního  prádla.  Musela  jsem nosit
takovou věc, nevím, jak tomu říkala, něco jako kosti mrtvého člověka a hlínu ze hřbitova. Řekla mi,
že to budu muset nosit po všechny dny svého života, dokud nezemřu. Řekla mi, že když to budu
nosit,  budu zbavena nemoci ve svém těle. Musela jsem vyvolat mrtvé duchy. Léčitelka mi dala
jména, která jsem mohla volat, aby duchové mrtvých mohli přijít a uzdravit mé tělo."
Znechuceně  jsem zavrtěl  hlavou.  Byl  to  přesně  ten  druh  čarodějnictví,  který  do  jejího  života
přivolával další a další démonická muka. "To je důvod, proč se do tebe ti duchové dostali," řekl



jsem jí. "Když jsi nosila tyhle věci a když jsi vyhledávala duchy. Tím jsem si jistý." Tyhle recepty
skutečně zhoršovaly nemoc!
Byla snad posedlá samotným Luciferem?
"Hlavní duch, který tě ovládl, si říká Lucifer," řekl jsem jí. "Ten démon je ovšem lhář, a ne sám
Lucifer. Lucifer je archanděl všech duchů, všech padlých duchů."
Obrátil jsem se ke shromáždění.
"Nyní na tebe všichni přítomní současně vložíme ruce a řekneme mu, že tento démon musí odejít.
Chci, abys věřila Bohu, že můžeme zlomit jeho moc. Co jsme se za tebe modlili, jich už mnoho
odešlo. Ale chceme zlomit tyto hlavní duchy – toho hadího ducha a satanského ducha, který se
označuje za největšího. Myslí si, že je stejně velký jako Ježíš, že ano?"
"Ta věc bolí, bolí," vzlykla paní Carillová.
Držel jsem její hlavu v dlaních. Ujal jsem se autority, kterou Ježíš dává těm, kdo věří: "Vyjdi ven,
hned! Vyjdi ven. Poslechněte mě! Hned teď!"
Paní Carillová se náhle uvolnila. Její bolest byla pryč. Začala chválit Boha. Zůstali jsme s ní mnoho
hodin a modlili se s ní, vedli jsme ji plánem spasení a souhlasili s ní, když prosila Pána, aby ji
znovu naplnil svým velkým Duchem svatým. Tam, kde přebývá Duch Boží, nemůže přebývat žádný
zlý démon.
Paní Carillová se vrátila do svého domova v Novém Mexiku. Než však odjela, prošly ona i Maria
neuvěřitelnou proměnou. Malá Maria, která přijela jako vystrašené, bázlivé dítě, se nyní modlila
s mocí a autoritou – těšila se z radostného zázraku Boží moci. Dítě projevovalo inteligenci, kterou
jsme předtím také nepoznali – a ochotu řešit problémy rozhodně.
A její  matka?  Vyděšená  žena,  která  cestovala  se  zahalenou  tváří,  se  nyní  smála  a  povídala  si
s křesťany,  kteří  se  ji  naučili  milovat.  Jedla  s  námi.  Vyprávěla  nám o svém domově uprostřed
větrem ošlehané krásy masivů a pouště Las Cruces. Domů se vrátila s radostí.
Co  mystického  jsme  udělali,  abychom ji  osvobodili?  Neudělali  jsme  nic,  co  by  nebylo  přímo
v Bibli. Když se modlíme za to, aby byl někdo osvobozen od démonických muk, děláme to, co dělal
Ježíš – a co učil své učedníky. Posloucháme, co říkají Písma.
Znáte někoho, kdo potřebuje vysvobození z ďáblovy moci? Pak je třeba to z moci Pána Ježíše
Krista udělat. Jak můžete bojovat?

Zde jsou ČTYŘI KROKY K ÚSPĚŠNÉMU EXORCISMU.

Nejprve věřte, že můžete být osvobozeni.

Nesmíte se bát ďábla. Boží slovo nás učí, že když se ďáblovi postavíme na odpor, uteče od nás.
Nesmíme se bát. Je poražen. Pán Ježíš Kristus, když byl ukřižován, vyhlásil porážku ďábla. Satan
ví, že prohrál. Když se Ježíš nechal potrestat na kříži za vaše i mé hříchy, zlomil Satanovu moc!
Ježíš naplnil potřebu trestu za nás – přímo tam na kříži, když trpěl, abychom my nemuseli! Náš trest
skončil! Tím, že Ježíš přijal náš trest, zničil Satanovu vládu nad námi. Vy ani já už nebudeme muset
nést břemeno nedosažitelného života bez hříchu. Ježíš to udělal, protože tebe i mě miluje. Nyní
strávíme celou věčnost v nebi s Ním a Jeho velkým Otcem – pokud přijmeme Jeho dar.
Ó, jak velké bylo Satanovo ponížení onoho rána zmrtvýchvstání, když Boží Syn prošel otevřenými
dveřmi hrobu do zlatého slunečního světla Božího vítězství.
Když nyní zhřešíme, může nám být odpuštěno! Nemusíme se smažit v pekle! Když teď Satan stojí
před Bohem a prohlašuje, že vy a já nejsme hodni být v nebi – že jsme byli svedeni k tomu či
onomu pokušení  –  Bůh  kroutí  svou  mocnou  hlavou.  "Ne,"  zahřmí.  "Oni  nebudou  sdílet  tvoje
zatracení. Byli omilostněni."
Jediné, co ty i já musíme udělat, je přijmout dar odpuštění. A je zde neuvěřitelný bonus: Ačkoli je
spasení  velkým darem,  jsou  tu  i  další.  Například  Matouš  6,25-34  slibuje,  že  my  křesťané  se
nemusíme o nic starat a trápit se. Bůh se o své děti stará. Budeme mít dost jídla i oblečení.
A zde je jeden z největších darů. V Janově evangeliu 14,12 nám Ježíš říká, že ten, kdo v Ježíše věří,
bude konat stejné skutky, jaké konal Ježíš zde na zemi – a Pán dodává: "a bude konat ještě větší



skutky než tyto."
Ježíš již dříve řekl svým učedníkům: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." Nyní jim však
řekl,  že  všechno,  co mohl  udělat  On,  můžeme udělat  i  my!  Pokud tento  dar  přijmeme.  Pokud
přijmeme tuto moc. Pokud přestaneme diskutovat o tom, zda to, co říká, myslí opravdu vážně.

Za druhé, musíte uznat Kristovu autoritu.

Ježíš Kristus je Boží Syn. Byl poslán na zem, aby nás zachránil od našich hříchů a zničil ďáblovo
dílo. Nyní je po Boží pravici a přimlouvá se za ty, kdo ho milují a slouží mu. Má právo delegovat
tuto pravomoc na kohokoli, jak si přeje. Když řekl, že ti, kdo věří, budou vyhánět ďábly, nejednalo
se o poezii. Nebyla to symbolika. Řekl, že budeme vyhánět ďábly. Musíte věřit Jeho slovu. Tím, že
těmto slovům uvěříte, získáte vítězství a sílu, kterou jinak nikdy mít nebudete.

Za třetí, musíte věřit Božímu slovu, Bibli.

Boží slovo říká to, co znamená, a znamená to, co říká. Pokud přijmete Boží slovo a souhlasíte
s Božím slovem, pak můžete být svobodní. Právě přijetím Božího slova jsme osvobozeni.

Za čtvrté, usilujte o modlitbu plnou síly.

Vyhledejte modlitbu někoho, kdo si uvědomuje, že má moc nad ďáblem. Všichni lidé, kteří jsou jen
takzvanými křesťany, tuto autoritu nepřijímají. Proč ne? Vždyť je tu, je nabízena všem. Mnozí ji
však nepřijmou. Avšak každý muž nebo každá žena, kteří znají Pána Ježíše Krista – důvěrně, živě
a věří – se za vás mohou modlit a mohou se modlit za kohokoli. Najděte si tedy člověka, který věří
v Boha a  má ve  svém životě  Boží  moc,  člověka,  který  se  s  vámi  bude modlit,  aby vás  viděl
osvobozené.
Možná chcete být takovým člověkem. To je jeden z důvodů, proč jsem napsal tuto knihu – abych
vám ukázal, jak bude Bůh působit ve vašem životě, pokud se chopíte moci, která vám byla dána.
Právě teď chci, abyste také něco pochopili. V této knize nejsou žádné mystické formule. Nejbližší
k jakémusi rituálu, obřadu nebo protokolu při vyhánění démonů, je následující seznam, který vám
dám.

PĚT BODŮ, JAK VYMÍTAT DÉMONY

KDO. Kdo může vyhánět démony? Ježíš v Markovi 16,17 řekl, že to budou dělat "ti, kdo věří".
Příklad Skutků 19 o synech Skévy ukazuje, že démoni nevěřící neposlouchají. Příklady úspěšných
exorcismů v Bibli sahají od bezhříšného Ježíše až po bývalého vraha věřících Pavla (Sk 16,18).
Pokud  chce  někdo  bláhově  odložit  Bibli  a  vzít  si  za  vzor  dnešní  populární  filmy  a  knihy
o okultismu, pak dojde k závěru, že exorcismus je složitý a provádí ho jen pár vyvolených. Bible
však říká pravý opak.

CO. Jaké nástroje potřebujeme? Podle Ef 6, 17 a Marka 11, 23 je jediným potřebným nástrojem
vaše vlastní víra a Boží slovo – "meč Ducha".

KDY. Kdy vymítáme démony? Poté, co se pomodlíte – jen vy a Pán – řekněte té věci, aby odešla.
Dovolávejte se autority Ježíše Krista. Pokud si zlá věc chce povídat, citujte jí Písmo – zejména
"mocné verše", jako jsou Koloským 1,16, Efezským 1,21, Koloským 2,10-15, Římanům 8,37-39
a Efezským 6,12. Pamatujte, že když Ježíš Kristus přikázal satanovi, aby odešel, ďábel poslechl.
Satan se musel sklonit před větší autoritou.

KDE. Kde mají být démoni vyháněni? Vyháněl jsem démony na stadionech plných tisíců lidí i ve
své kanceláři s několika věřícími shromážděnými kolem postiženého. Příklady v Bibli říkají, že se



tak dělo na veřejnosti nebo v prostředí s několika lidmi. Nepokoušejte se však o exorcismus na
satanově území, například na setkání satanského sabatu nebo v pohanském chrámu.

PROČ. Proč bychom se měli připravovat? Ježíš v Matoušově evangeliu 17,21 zdůraznil učedníkům
mimořádný  význam  modlitby  a  půstu.  Je  to  velmi  důležité.  Také  jsem  se  osobně  přesvědčil
o účinnosti  učení  se  Písma  nazpaměť.  Musíte  být  vyzbrojeni  Božím slovem,  abyste  démonovi
ukázali svou autoritu. Zapamatovaná zaslíbení jsou také dobrá pro vás – pro posílení vaší vlastní
víry a jistoty, že skutečně máte Boží autoritu k tomu, abyste něco takového dělali.
Nebudu vám dávat žádná svatá slova, která byste měli říkat ve správném pořadí. Místo toho tuto
knihu zaplním zdokumentovanými příklady toho, jak probíhaly exorcismy ve skutečném životě.
Tyto věci se staly skutečným lidem.
Takže místo toho, abych vám říkal, jaká slova máte říkat nebo jakou modlitbu odříkat, chci, abyste
si tyto příklady prostudovali. Přečtěte si každé místo z Písma, které cituji – vyhledejte si je sami ve
své Bibli, abyste se ujistili, že nejsem někde úplně mimo.
Pak sledujte,  co  se  stalo  se  Susanou  Carillovou.  Pak si  přečtěte  o  pouliční  prostitutce,  kterou
pokousali ďáblové – mám o tom nejrůznější novinové články, oficiální zprávy a filmové důkazy.
Přečtěte si o podnikatelově dceři, která umírala hlady, a o neviditelném chlapci – ano, ten skutečně
zmizel, když ho trápili. I tento případ máme dobře zdokumentovaný.
Nedávejte dohromady žádné vlastní mystické formule. Samozřejmě musíme dát démonům najevo,
že musí odejít, protože vám Ježíš Kristus dal autoritu. Hodně vyslovujte jeho jméno. Bible nám
říká, abychom tak činili.
Ale zatím při čtení pozorujte a sledujte. Dívejte se, jak se to dělá.
Pokud potřebujete  úlevu  od zlého  ducha,  rád  bych se  za  vás  právě  teď pomodlil  modlitbu  za
vysvobození, přímo ze srdce.

Pane Ježíši, na místě, kde se právě čte tato kniha, Tě prosím, abys vztáhl svou mocnou ruku velkého
vysvobození. Ať k těmto přátelům právě teď přijde Boží moc. Satane, svazuji tvé zlé vlivy a tvou moc
a přikazuji ti, abys teď odešel. Přikazuji ti, abys odešel teď. Přikazuji ti, abys teď opustil člověka,
který potřebuje vysvobození, a nevracel se.
Prosím, aby krev Ježíše Krista přikryla tuto osobu a aby byla očištěna. Prosím, aby Jeho božská
přítomnost  byla s  nimi na každém kroku, dokud Ho neuvidí  v  nebi.  Prosím,  aby Kristova krev
pokryla domov, děti a rodiče v domě. Ať Boží požehnání proudí na tomto místě jako řeka. Pane,
ochraňuj tyto lidi před každou ďáblovou mocí a my Ti za to děkujeme. Ve Tvém jménu o to prosíme.
Amen!

Pokud jste nyní utlačováni, možná vám čtení této modlitby nebude stačit. Proto vám doporučuji,
abyste si přečetli zbytek této knihy. Ukáže vám, jaké křesťany byste měli vyhledat. A hledejte Pána.
Požádejte ho, aby vám poslal ty správné lidi. Věřím, že to udělá. Pošle vám lidi, kteří se s vámi
budou modlit, kteří vás budou milovat – a kteří vám budou chtít skutečně pomoci.

KAPITOLA II.
NECHCI BÝT PRONÁSLEDOVATELEM DÉMONŮ

Jak jsem se dostal k vyhánění zlých duchů

Ačkoli  jsem vyrůstal  v  dobré církvi,  kde se kázala  Bible,  nepamatuji  si,  že  by mě někdo učil
o vysvobozování z démonické moci. Na našich bohoslužbách se žádní zlí duchové z trápených osob
nevymítali. Démoni byli záležitostí starých biblických příběhů. Nikdo nemluvil o tom, co jsou zač,
snad kromě hostujících studentů teologie, kteří zbožně kázali, že bibličtí démoni jsou symbolickým
znázorněním  špatné  stránky  lidské  psychiky  nebo  snad  nevysvětlitelných  nemocí,  kterým
primitivní, pověrčiví lidé Ježíšovy doby nerozuměli.



Samotný ďábel, když jsem byl kluk, byl něco z veselých stránek nedělních novin. Belzebub měl
rohy, ocas a kopyta – a nosil vidle. Šeptal L'il Abnerovi do ucha pokušení, zatímco anděl na druhém
rameni ho nabádal, aby udělal správnou věc. Lucifer, Belial, Belzebub a Satan se řadili hned vedle
Paula  Bunyona  a  jeho  modrého  vola  Babea.  Vzpomínám  si,  jak  jsem ve  škole  četl  humorné
vyprávění o slavném americkém řečníkovi Danielu Websterovi, který debatoval s Ol' Slewfootem
o nějaké věci, kterou jsem už zapomněl. Daniel samozřejmě vyhrál.
Vzpomínám si, jak někteří kazatelé, zejména potulní léčitelé víry, kárali ďábla a žádali, aby se vrátil
do pekla. Proč? Bible jasně říká, že Satan v pekle není a nikdy tam nebyl. Ve skutečnosti je jeho
brzké  uvržení  tam vlastně  tím,  o  co  v  dnešní  bitvě  jde.  Bude  tam potrestán  –  ne  nad  někým
vládnout. Bude bezmocný, navždy vyhnán z Boží přítomnosti a strašlivě mučen v hořícím ohnivém
jezeře. A dnes, když se jeho čas krátí, je rozhněvaný.
Ale nic z toho jsem se v nedělní škole neučil. Tam jsem nikdy neviděl člověka, u kterého by se
projevoval  démonický duch.  Podle  toho,  jak mě  učili  v  církvi  a  ve společnosti,  ke které  jsme
s rodinou patřili, pokud člověk onemocněl fyzicky, modlili jsme se za jeho uzdravení. Pokud se
zbláznil, prostě jsme ho dali do blázince – žádný problém, prostě ho zavřeli. Mysleli jsme si, že to
je jediná věc, kterou můžeme udělat, protože takovým duševním problémům stejně nikdo nerozumí.
Nikdy jsme  si  neuvědomili,  že  člověka může  napadnout  ďábel  a  že  ho  lze  osvobodit  stejným
druhem  modlitby,  jako  kdyby  měl  zánět  slepého  střeva.  Nějak  se  nám  ty  dvě  věci  nikdy
nespojovaly.
Naplněn touhou získat ztracené jsem začal kázat. Na kazatelně jsem vše zduchovňoval. Říkal jsem:
"Moc démonů odhaluje zuřivost hříchu. Ochrnutí v Bibli odhaluje bezmocnost hříchu. Pokud máte
malomocenství, ukáže vám to, jak hřích nahlodává váš život, že jste bezmocní před mocí hříchu."
Jako dvacetiletý mladík jsem pocítil naléhavé povolání do služby a cestoval jsem po celém světě
a kázal  se  skutečným velikánem naší  víry,  britským evangelistou  Howardem Carterem.  Byl  to
neuvěřitelný učitel. Pomazání Ducha svatého bylo mocně na něm. Učil prosté evangelium o hříchu,
spasení  a  Letnicích  –  ale  s  ohnivým  přesvědčením.  Tisíce  lidí  přicházely,  aby  byly  naplněny
Duchem svatým.
V polovině  třicátých  let  jsme  s  bratrem  Howardem  strávili  tři  měsíce  na  hustě  osídlené,  ale
hlubokou džunglí pokryté Jávě, jednom z větších sopečných ostrovů nizozemské kolonie Východní
Indie  –  dnešní  Indonésie.  Bylo  to  velmi  pohanské  místo.  Lidé  buď  uctívali  modly,  nebo
konvertovali  k  islámu.  Mnozí  obchodníci  byli  Číňané  nebo  Východní  Indové  a  představovali
širokou směsici pohanských náboženství a uctívačů předků.
Astrologové a média,  kteří  uměli  vyvolávat duchy,  byli  respektováni – a dobře placeni majiteli
plantáží nebo obchodníky, kteří hledali ochranu před zlým okem nebo mnoha ďábly, jichž se báli.
Pochopte – nevěřili v Satana. Měli tisíce ďáblů, kterých se báli. Někteří z jejich bohů byli démoni,
které bylo třeba usmířit.
Tito  lidé otevřeně  hovořili  o  posedlosti  démony.  Domorodí  kazatelé  nám vyprávěli  o  vyhánění
zlých duchů, stejně jako to dělal Ježíš v Bibli. Zavrtěl jsem hlavou, ale pak jsem trpělivě přikývl.
Tyhle věci nebyly pro mě. Byl jsem příliš racionální a moderní.
Ale ve městě Surabaya jsem se poprvé setkal s člověkem posedlým démonem. Byla to dvanáctiletá
nebo třináctiletá dívka, která seděla v první řadě na shromáždění, kde jsem měl sloužit.  Během
bohoslužby s  písněmi  sklouzla  z  lavice  a  začala  se  svíjet  na  zemi  jako had.  Z úst  jí  vytékala
odpudivá zelená pěna.  Domorodý jávský vedoucí písní tomu nevěnoval pozornost a pokračoval
v bohoslužbě.
Pak  se  začala  plazit  sem  a  tam  v  prostoru  před  oltářem.  Vyplazovala  jazyk.  Její  oči  začaly
připomínat hadí oči a zelená pěna z jejích úst stále vycházela. Byl to pro mě nový zážitek. Pomyslel
jsem  si,  že  pastor  se  o  tuto  situaci  určitě  postará,  ale  neudělal  to.  Ani  pastor,  ani  církevní
představitelé, ani uvaděči jí nevěnovali pozornost. Celých pětačtyřicet nebo padesát minut se sunula
sem a tam před oltářem, šklebila se a stále se dívala na pódium. Když se plazila na jednu stranu,
byla  otočená  čelem k  pódiu.  Když  se  pak  plazila  zpátky,  otáčela  hlavu,  aby byla  stále  čelem
k pódiu. Zdálo se, že je středem její pozornosti.
Tiše jsem se modlil: "Pane, jen zachraň duše."



Bůh promluvil k mému srdci, že nejdříve musím vyřešit ten problém tam dole.
"Pane," modlil jsem se, "postarej se o to ty."
Bůh mi odpověděl: "To je tvůj problém."
Nikdy v životě jsem takový problém neměl. Netušil jsem, co mám dělat ani jak to udělat. Celých
padesát minut jsem tam jen seděl v naprosté bolesti a zmatku a přál si,  aby se o situaci někdo
postaral, ale nikdo s tím nic neudělal.
Byl jsem tam jako cizinec. Bylo to poprvé, co jsem v té církvi byl. Neuměl jsem tamní jazyk. Seděl
jsem asi čtyři nebo pět kroků od kazatelny na velkém pódiu. Když jsem byl představen, přistoupil
jsem ke kazatelně, abych promluvil. Ale nemohl jsem. Něco ve mně se pohnulo, když jsem viděl tu
malou holčičku,  která  na mě vzhlížela  z  prachu uličky.  Byl  jsem hluboce  rozhořčen chováním
tohoto dítěte. A tak místo toho, abych lidi pozdravil slovy: "Dobrý večer, jak se máte?", naklonil
jsem se přes kazatelnu a nařídil: "Vstaň z té podlahy!" Vyděšený tlumočník ani neotevřel ústa.
Neuměl jsem ani slovo z jejího jazyka a dívka anglicky neuměla vůbec. Ale ďábel v jejím nitru mi
rozuměl.  Ta  ubohá  holčička  si  otřela  zelenou  pěnu  z  tváře,  ustoupila  a  posadila  se  na  lavici.
Neseděla tam však jako člověk. Seděla tam jako zombie a celou dobu, co jsem kázal, na mě jen
zírala, aniž by pohnula brvou. Když jsem skončil s kázáním, znovu jsem se naklonil přes kazatelnu
a řekl: "A teď z ní vyjdi!"
Nikdy předtím jsem to od nikoho neslyšel. Prostě jsem to udělal a také jsem mluvil nahlas. Řekl
jsem to tak nahlas, že byste mě slyšeli až na ulici. Ani jsem se k té dívce nepřiblížil, ale když jsem
promluvil,  okamžitě na ni sestoupil Duch Páně. Její oči se znovu zaostřily,  její tvář, která byla
zkřivená, se změnila. Její tělo se uvolnilo a ona se usmála. Nebyl tam žádný zápas. Okamžitě byla
uzdravena.
Dítě zmateně vzhlédlo. "Kde to jsem?" zeptala se. "Co tady dělám?"
Domorodý pastor jí řekl, že byla osvobozena od zlého ducha. Vykřikla radostí – a vyprávěla, jak ji
ta věc už delší dobu tísnila, ale nevěděla, jak se jí zbavit.
"Už je ten démon pryč?" zeptal jsem se jí.
"Ano, ano," vykřikla radostně. Byla tak plná satana, že ani nevěděla, kde je a jak se tam dostala. Ale
dvěma zásahy Ducha svatého byla osvobozena. Toho večera byly zachráněny stovky lidí. Hrnuli se
do všech uliček. Když byla ta dívka osvobozena, začali přicházet odevšad, aby přijali Pána Ježíše
Krista.
Po bohoslužbě jsem se odplížil do svého pokoje. Začal jsem litovat toho, co jsem udělal.
"Dneska jsem se dostal do pěkné šlamastyky," přiznal jsem se bratru Carterovi. Vyprávěl jsem mu
podrobnosti.
Zasmál se. "Udělal jsi přesně to, co jsi měl."
"Ale," namítl jsem, "moje pověst je v háji."
"Zapomeň na to," poradil mi slavný kazatel.
"Bratře Cartere, možná už se mnou nebudeš chtít cestovat."
"Proč?" zeptal se.
"Křičel  jsem na  ni,"  řekl  jsem mu.  "Byla  osvobozená,  ale  něco  takového  jsem v  církvi  ještě
neviděl."
Bratr Carter se jen usmál a poznamenal: "Mně to připadá v pořádku."
Jemu to možná znělo v pořádku, ale já jsem si nebyl jistý, jestli je to v pořádku pro mě. Něco
takového jsem v životě neviděl!
"Já nevím," řekl jsem mu. "Myslím, že moje pověst je v háji."
Jen se chápavě usmál. "Zapomeň na to," poradil mi.
Zkusil jsem to. "Pane," modlil jsem se úpěnlivě, "nechci být naháněčem démonů."
Kvůli této zkušenosti jsem se nějakou dobu zdráhal jít znovu ven na vlastní pěst. Když bratr Carter
viděl, jak jsem otřesený, a jak se bojím o svou pověst, souhlasil, že bychom možná měli zůstat
spolu, pokud to bude možné.
V těch zemích nás však prosilo tolik lidí, abychom přijeli, že jsme se často rozdělovali. On byl
učitel a já evangelista, takže on sloužil na jednom místě a já na jiném. Takže pro nás prostě nebylo
možné zůstat spolu. Jistě, stalo se to znovu, když jsem šel příště kázat sám.



Když mě na dalším shromáždění doprovázeli uličkou k pódiu, přišourala se ke mně nějaká žena
a vzala mě za ruku. Vřele se usmála a začala mě velmi eroticky hladit po ruce. Její záměry byly
zjevně svůdné.
Byl jsem šokován. Napadlo mě, že bych jí měl dát facku. Naklonil jsem se k ní a ona se podivně
usmála a oči jí těkaly jako hadí tesáky. Řekla anglicky: "Ty máš v sobě černého anděla a já mám
v sobě bílého anděla". Větu zakončila odporným chichotáním.
Duch Páně ve mně povstal. Rozzlobil jsem se. Prudce jsem jí položil ruce na hlavu a vykřikl jsem:
"To je lež! Ty máš v sobě ďábla a já mám v sobě Ježíše Krista!"
Okamžitě mi pustila kabát. Její zkřivený obličej změnil výraz. Usmála se a její oči změkly.
"Jak dlouho jsi byla posedlá?" zeptal jsem se jí.
Odpověděla: "Před patnácti lety jsem šla k šamanovi s nějakými domácími problémy. Tehdy mě
posedl duch. Od té doby jsem byla nenormální. Ale když jste tomu zlému duchu přikázal, aby vyšel,
opustil mě. Teď už je pryč."
Ten večer jsme měli skvělou bohoslužbu. Přišla Pánova moc. Nemusel jsem moc kázat. Jen jsem
několik minut lidi povzbuzoval a opět se k nám hrnuly zástupy, aby odevzdaly svá srdce Bohu. Pak
jsem začal dávat věci dohromady. Když osvobodíte lidi z ďáblovy moci, zachráníte všechny druhy
lidí. Pán mi začal šeptat: "Když dokážeš spoutat siláka, můžeš mu vykrást dům." Všichni hříšníci
jsou ďáblovou kořistí. Když ho nejprve svážeš, ještě předtím, než začneš kázat, pak můžeš získat
kořist. Můžeš získat ty, které držel v zajetí ve svém vězení. Uvolníš jeho brány a získáš jeho kořist,
když nejdříve lidi osvobodíš.
Prošli  jsme celý  ostrov  Jáva.  Tehdy tam žilo  přes  padesát  milionů lidí.  Zjistili  jsme,  že  téměř
v každém  městě  nastala  stejná  situace.  Když  se  tak  stalo,  Bůh  poskytl  vysvobození,  a  každý
účastník bohoslužby se stal jeho svědkem a mohl reagovat. Takové službě mě však nikdo neučil.
Kromě Bible jsem o tom nečetl žádné knihy. Přesto, když jsem se setkal s protivníkem, Duch ve
mně se pohnul a mé srdce se vydalo k postiženým, aby jim pomohlo a přivedlo je zpět ke zdraví.
Když jsme sloužili po celém ostrově Jáva, mnohokrát jsem se setkal s ďáblem. Největší věc, kterou
jsem se naučil, bylo to, že jsem nebyl v konfliktu osobně. Byl to Kristus ve mně. Také to nebyl
člověk, kdo vyvolal boj, ale ďábel v něm nebo v ní.
Zjistil jsem, že není důvod se bát. Zjistil jsem, že ačkoli křičí a trhají sebou, nesnaží se mi ublížit
ani se mě dotknout. Při vymítání démonů jsem byl v naprostém bezpečí. Obvykle jsem zjistil, že
démoni  chtějí  utéct  a  vyhnout  se  konfrontaci  se  mnou.  Často říkali:  "Nejsme tady.  Jsme pryč.
Nechte nás na pokoji."
Neříkají pravdu. S bratrem Carterem jsme o těchto případech diskutovali. Téměř pokaždé, když
k nim došlo,  bylo to  v době,  kdy tam se mnou nebyl.  Začal jsem si  myslet,  že ďábel  s  věcmi
manipuluje a pokouší se, aby to vycházelo na mě, protože jsem byl mladý a v Pánově díle nový.
Bratr Carter byl dvakrát starší než já.
Jezdili jsme po celém Orientu, Japonsku a Koreji. Pak jsme se vrátili přes Sibiř a Rusko. Říkal jsem
si: "Člověče, ti lidé tady to mají špatné." Takové věci se stávaly tak často, že jsem to pojmenoval
"orientální nemoc".
Když jsme se dostali do Evropy, myslel jsem si, že jsem všechny tyhle věci nechal za sebou. Byl
jsem si jistý, že to v moderní, kultivované Evropě nenajdu. Nebyli jsme však v Evropě ani týden,
když jsme se s bratrem Carterem ocitli odloučeni jeden od druhého. Kvůli požadavkům, které na
nás byly kladeny, jsme kázali každý na jiném místě.
Při jedné bohoslužbě seděla v první řadě hlediště asi třicetiletá žena. Po celou dobu bohoslužby, od
samého začátku, říkala napjatým a zvláštním hlasem: "Haleluja!" Znělo to příšerně a říkala to asi
každou minutu. Divil jsem se, proč ji někdo nezastavil, protože to, co dělala, nebylo normální ani
přirozené a rozhodně to nebylo duchovní. Znovu jsem si pomyslel, že se o tuto situaci určitě postará
pastor, ale ten se díval do stropu a ignoroval ji. Určitě sem přijdou uvaděči a všechno to zastaví,
pomyslel jsem si, ale ono to pokračovalo dál, po celou dobu shromáždění.
Pořád jsem si říkal: "Bože, zastav tu ženu." Promluvil k mému srdci, že budu muset převzít autoritu.
Nakonec, po téměř hodině, přišel můj čas kázat. Přišel jsem na pódium se svým tlumočníkem. Když
jsem přišel na kazatelnu, naklonil jsem se a řekl té paní: "A ty buď zticha!" Tlumočník neřekl ani



slovo, jen tam stál.
Ale ona nezmlkla. Začala štěkat jako pes! Říkal jsem si, že jsem to s tím haleluja mohl udělat lépe!
Najednou se uličkami blížili uvaděči. To mě nazlobilo, protože když řvala haleluja jako osel, nic
nedělali, ale když začala štěkat, nelíbilo se jim to. Jedno mi připadalo stejně špatné jako druhé.
Popadl jsem svého tlumočníka a řekl mu: ''Vyřiď jim, že jsem řekl, aby si sedli." Nepřišli mi pomoct
a já jsem je tam dole nechtěl, tak se vrátili na svá místa a paní pořád štěkala.
Přikázal jsem tomu duchovi v ní: "Vyjdi z ní!"
Bůh ji okamžitě vysvobodil. Usmívala se a neštěkala a neříkala ani to podivné haleluja. Duch Páně
na ni sestoupil, ale sladké je, že Duch Páně sestoupil na celé místo. Té noci bylo zachráněno mnoho
lidí.
Později jsem bratru Carterovi řekl: "Řeknu ti, bratře Cartere, že se orientální nemoc dostala i do
Evropy. Je to zlé. Jedna žena říkala haleluja jako zvíře a pak štěkala jako pes. Z pódia, aniž bych se
jí dotkl, ji Bůh vysvobodil a je svobodná."
Bratr Carter odpověděl: "Bůh si tě bude používat tímto způsobem."
"Doufám, že ne," řekl jsem mu, "chci být spořádaný a čistý evangelista."
Podobné problémy jsme měli po celé Francii. Bylo tam mnoho posedlých lidí. Pak přes Holandsko,
Belgii, Norsko a Švédsko byla situace stejná. Anglie byla jedním z předních míst. Tolik lidí tam
potřebovalo pomoc, aby z nich byli vypuzeni duchové. V každé zemi, kterou jsme navštívili, jsem
se dozvídal o zlých duchách, ale nechtěl jsem se učit. Nechtěl jsem se do toho zaplést. Nechtěl jsem
o tom kázat.  Nevytvářel  jsem atmosféru.  Prostě  to  tam bylo.  Většinou,  když  se to  stalo,  jsem
nemohl kázat, aniž bych s tím něco dělal. Musel jsem se o to postarat, jinak by se shromáždění
narušilo. Tato duchovní manifestace blokovala poselství a já jsem musel něco udělat.
Po měsících a měsících jsme se dostali přes Atlantický oceán zpět domů.
"Bratře Cartere," řekl jsem. "Řeknu ti jednu věc. Tito lidé v Orientu a ti v Evropě mají zlou nemoc,
ale my v Americe ji nemáme. Žiju tady celý život, a ještě jsem žádnou neviděl."
Když jsme se vrátili do Států, můj bratr byl pastorem v jedné církvi v oblasti St. Louis. Šel jsem za
ním a poté, co jsem kázal pro jeho církev, kázal jsem pro několik dalších v okolí St. Louis.
V jednom městě jsem po kázání v neděli ráno šel s pastorem na oběd do restaurace. Po obědě se mě
pastor zeptal: "Šel byste se se mnou pomodlit za jednoho z mých členů?" "Ano," odpověděl jsem.
Ve skutečnosti se mi nechtělo jít, ale řekl jsem: "Asi ano."
Jeli  jsme  do  skromného  středozápadního  domku,  bílého  rámového  domu  se  dvěma  ložnicemi
a houpačkou na  verandě.  Uvnitř  jsem uviděl  asi  pětadvacetiletého mladíka.  Jeho matka  klečela
vedle jeho křesla a říkala: "Synu, mluv se mnou. Mluv s maminkou." V jedné ruce držela talíř
a v druhé lžíci. Bylo zřejmé, že ho právě nakrmila.
Jak se ukázalo, tento mladý muž se před šesti měsíci zúčastnil spiritistické seance. Šel tam jen tak
pro zábavu,  protože  si  myslel,  že  bude zábavné mluvit  s  mrtvými  a  cítit  strašidelné  duchy ve
stínech. Pro něj to byla jen hra. Ale druhý den ráno ho našli ležet na verandě před domem jeho
matky. Neměl na sobě košili, po celých zádech měl škrábance a nemohl mluvit.
Když jsem přijel, už půl roku nepromluvil ani slovo. Také jeho pohyby těla byly podivné. Mohli jste
mu natáhnout ruku a on ji tam nechal celé hodiny ve stejné poloze – stejně jako pacienti se spavou
nemocí v oscarovém dokumentárním filmu Probuzení.
Dokázal jíst jídlo, pokud mu bylo vloženo do úst, takže ho matka krmila jako dítě. Když ho uložili
do postele, spal dobře, ale musel být natažený, protože celou noc zůstával ve stejné poloze, do které
ho uložili.
Matka nevěděla, co se stalo, že se její syn dostal do tohoto stavu. Věděla jen, že ho našla na verandě
v kómatu. Když se jí ho konečně podařilo dostat dovnitř,  nemohl pohnout tělem ani říct jediné
slovo. Rodina ji požádala o modlitbu, a tak mě pastor požádal, abych šel s ním. Pastor mi neřekl,
o jaký problém se jedná, jen mě požádal, abych se s ním šel modlit za jednu z rodin jeho sboru.
Když jsme vešli do vchodu, slyšeli jsme, jak matka prosí svého syna, aby s ní promluvil. Vtom se
na okraji jeho úst objevila ta nejpodivnější křivka. Byl to satanský úsměv, úsměv vítězství. Byl to
ďáblův způsob, jak říct: "Mám tě!" Ďábelský úšklebek, který jsem viděl z druhého konce místnosti.
Najednou jsem přeskočil místnost jako panter. Popadl jsem toho mladíka po obou stranách hlavy



a řekl jsem: "Ty nečistý duchu, slyšíš můj hlas. Vyjdi ven! Mluv se svou matkou, hned!"
Mladík řekl:  "Mami,  je  mi  líto,  že  jsem ti  způsobil  všechny ty potíže.  Slibuji,  že  už to  nikdy
neudělám."
V naší přítomnosti jí vyprávěl, jak se zúčastnil seance a nechal se očarovat.
Když jsem byl zpátky ve svém pokoji, nevěděl jsem, co mám dělat.
"Pane,"  modlil  jsem se,  "nechci,  aby moje služba byla  poskvrněna obviněním, že se  honím za
titulky – Elmer Gantry démonologie. Nechci mít pochybnou nálepku – Lester Sumrall, naháněč
démonů. Bože, nechci si začínat s nějakým bláznovstvím. Jen mě nech být kazatelem Tvého slova."
Pán  mi  dal  ohledně  celé  věci  pokoj.  Neměl  jsem  se  vydávat  za  nic  takového.  Neměl  jsem
vyhledávat  pozornost,  když  se  na  našich  bohoslužbách  děly  dramatické  věci.  Měl  jsem  se
pohybovat v Jeho načasování. Pán mě v průběhu posledních padesáti let jemně, trpělivě učil, jak
bojovat – a vítězit. Dovolil mi soustředit se na evangelizaci a vyučování stáda – a další životně
důležité oblasti služby, které mi tolik leží na srdci. Chválím Ho za to, že mi dal tolik věcí:
– za řetězec televizních stanic mé služby, které hlásají evangelium po celé Americe;
– za krásný sbor, který máme v South Bendu;
– za naši skvělou biblickou školu;
– za naše účinné programy, které mají nasytit hladovějící ve světě – a naučit je, jak už nikdy nemít
hlad;
– za naše evangelizační týmy po celém světě.
Jaké  požehnání,  že  si  nás  Bůh  používá.  Dnes  jsem zkrátil  svůj  rozvrh,  přenesl  mnoho  svých
povinností na své tři syny a zaměřil se na modlitbu a studium Bible. Někdo by mohl říci, že teď,
když už je mi pěkných pětašedesát let, jsem tak trochu napůl v důchodu. Vyzývám však každého
mladšího muže, aby zvládl můj náročný program – zejména mé cestování po celém světě.
Nikdy nemám v úmyslu přestat hlásat Boží spasení. Dívám se kolem sebe a jsem vděčný za tyto
věci,  kterých  mi  Pán  dovolil  se  účastnit.  Vyslyšel  upřímnou  modlitbu  ambiciózního  mladého
kazatele, který byl skálopevně rozhodnutý nebýt honičem démonů. Ale stejně jako během onoho
turné s Howardem Carterem vždy učinil vysvobození součástí mé služby.
Když jsem se vrátil z cest domů, zjistil jsem, že totéž, s čím jsem se setkal v Asii a Evropě, se děje
i tady u nás. Od té doby až dodnes jsem viděl doslova desítky tisíc lidí osvobozených z ďáblovy
moci. O takovou službu jsem nikdy neusiloval. Byla mi vnucena. Nikdy jsem nic z toho nedělal
proto, abych se propagoval, abych za to něco získal, ani proto, aby si o mně druzí mysleli něco
dobrého. Vždy šlo téměř o zoufalství. Musel jsem se silně opřít o Boha a vzdát mu veškerou slávu.
On je hoden veškeré slávy, protože On provádí vysvobození. Je to On sám, kdo osvobozuje lidi.
Osvobození týraných je něco, s čím se bude muset v příštích dnech vypořádat každý křesťan. Zlá
moc satana a jeho pomstychtivé hordy se valí. Podívejte se na církve, které tomu odmítají věnovat
pozornost. Velké, evangelizační denominace se rozpadají na neúčinné, impotentní mumraje, které
jsou nuceny pyšnit se pouze minulou slávou.
Tolik velkých hnutí ovládají nesmělí mužíčci s pěknou manikúrou, kteří se schovávají za oficiální
politiku a  manuály standardních postupů.  Nadpřirozeno je realita.  Ale naši  náboženští  vůdci  se
schovávají za svými stoly! Tolik z nich se nechalo svést mocí, prestiží a penězi. Místo toho, aby
pochodovali do boje, obrátili se právě k trikům, které Pán nenávidí.
Chvěji se, když pozoruji, jak přátelé ve službě hledají jistotu v materiálních věcech. Můj příteli,
Bůh ti dopřeje úspěch, ale nepromarni své prostředky pro sebe. Bůh ti požehná, abys mohl žehnat
druhým. V tom se projevuje pravá víra.
Přimlouvám se za svůj vlastní evangelizační program Feed The Hungry, když sleduji, jak někteří
televizní evangelisté dělají z hladu ve třetím světě trik, aby získali peníze a udrželi se ve vysílání.
Jsem tak skeptický, když sedím a mluvím s křesťanskými vedoucími, kteří jsou tak odhodlaní být
respektováni právě tím světem, o kterém nám Bible říká, abychom ho ignorovali a nechali za sebou.
Jedno z mých nejoblíbenějších křesťanských hnutí bylo strženo ke dnu mylnou touhou opustit svou
nadšenou minulost, kdy ho vedli pomazaní kazatelé, kteří četli Bibli a chtěli naslouchat Pánu. Místo
toho chce být jeho vedení přijato kolegy teology z jiných mrtvých, bezmocných denominací, které
dnes, jak se zdá, soustřeďují většinu svého úsilí na chrlení neškodných, neúčinných sebechvál, které



si mezi sebou rozdávají!
Tolik superhvězd padlo, příteli. Velká část bitvy bude záležet na tobě. Pomazání přichází na malého
člověka, který uslyší bojový pokřik! Pole jsou bílá ke sklizni. Prolistuj televizní program v místních
novinách a budeš žasnout, co se děje, zatímco tolik křesťanů spí ve svých lavicích. Právě minulý
týden:
V jedné talk show se mluvilo o exorcismu. Tématem jiného byly projevy více osobností. Další se
zabýval  fascinací  Sovětského svazu televizními  věštci,  kteří  údajně  každý týden dělají  zázraky
v přímém televizním přenosu, aby je všichni viděli.
Filmy týdne měly takové zápletky jako např:
– Hotel, v němž hosté byli obětováni satanistickým sabatem ve třináctém patře;
–  Dva  prázdninové  páry,  které  narazily  na  okultní  obřad  a  zbytek  filmu  strávily  útěkem před
rozzuřenými okultisty přes celou zemi ve svém obytném voze;
– Jasnovidec pomáhá policii najít sériového vraha;
– Manželé zoufale chodí od jednoho odborníka k druhému, od semináře k semináři a snaží se zbavit
svůj dům pomstychtivého ducha.
Dokumentární film rekonstruoval únosy do UFO a zkoumal vzkazy, které oběti dostaly.
Zpravodajský pořad navštěvoval  strašidelné domy a pomocí  speciálních efektů ukazoval  duchy,
o kterých obyvatelé tvrdili, že v nich žijí.
Mimochodem,  bylo  to  ve stejném týdnu,  kdy byla  na  dně  oceánu v  Bermudském trojúhelníku
konečně  nalezena  "pohřešovaná  letka"  letadel  z  druhé  světové  války,  což  znovu oživilo  zájem
o tento údajně mystický klín u pobřeží Floridy.
To není něco, co bych vyvolal já. Je to něco, co mně Bůh připravil, abych k vám o tom promluvil.
Na svých  výpravách  a  při  našich  bohoslužbách  v  South  Bendu,  když  ke  mně  Bůh  posílá  lidi
utlačované a posedlé démony, jednám s nimi upřímně a v pravdě. Mnozí jsou osvobozeni. Někdy
nevidím viditelnou změnu, ale pokud si to dotyčný přeje a poslouchá pokyny, sloužím mu dál.
Pán chce, abychom všichni měli vítězství, sílu a moc. Bůh vás povede, stejně jako vedl mě a mnoho
dalších. Nikdy nevede dva lidi úplně stejným způsobem. Povede vás individuálně a osobně. Budete
jedineční biblickým způsobem, kterým podle Písma osvobodíte druhé.
Zde je to, co Pán chce, abyste dělali:
Posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit
proti  Ďáblovým  nástrahám.  Neboť  náš  zápas  není  proti  krvi  a  tělu,  ale  proti  vládám,  proti
autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat
stát.
To není osobní proroctví nějakého kazatele ze South Bendu pro tebe, příteli. Je to přímo z dopisu
apoštola Pavla pronásledovaným věřícím v Efezu. Přečtěte si to sami v Efezským 6,10-13. A čtěte
dál. Verš 18 nám říká, abychom byli neustále ve střehu. To je docela dobrá rada. Zvláště proto, že se
na nás řítí duchovní Pearl Harbor – a tak málo křesťanů si toho vůbec všimlo!

KAPITOLA III.
DNEŠNÍ NÁVRAT DÁVNÉHO ZLA

Proč nemůžeme předstírat, že démoni neexistují?

Nedávno jsem byl v Sovětském svazu. Na závěr jednoho z mých kázání síla zla skutečně levitovala
mladého muže šest stop do vzduchu. Když jsem kázal z Matouše 24 a 1. Timoteovi 4,1, stovky lidí
se tlačily k pódiu, aby byly zachráněny. Když jsem začal vyhánět démona, který se projevil, byl
jeden  muž  blízko  předních  sedadel  vyzvednut  do  vzduchu  vodorovně  nad  sedadla.  Když  jsem
přikázal  démonům,  aby  z  něj  vyšli,  ochabl  a  padl  na  zem.  Vynesli  ho  ven  vysvobozeného.
Pokračovali jsme v mohutné evangelizační bohoslužbě, při níž bylo zachráněno mnoho lidí – vše
zaznamenaly naše televizní kamery.



V Budapešti,  hlavním městě bývalé komunistické republiky Maďarsko, jsem se modlil za velké
množství  lidí  posedlých  démony,  kteří  se  tísnili  u  oltáře.  Požádal  jsem,  aby  všichni  posedlí
démonem přišli nahoru. Asi 300 jich zareagovalo.
Byl jsem si jistý, že došlo k omylu. Řekl jsem tlumočníkovi, aby vysvětlil, že se chci právě teď
modlit jen za lidi, kteří jsou posedlí démony. Přimhouřil na mě oči a usmál se. "Pane," řekl. "Oni
tomu rozumí. Copak to nevidíte? Všichni tito lidé jsou posedlí démony a chtějí být svobodní."
Tak jsem se za ně pomodlil. Jaký to byl zmatek! Jestli jste někdy viděli chlívek, tak tady jsme ho
měli. Kopali, váleli se, křičeli.
Pán mě upozornil zejména na jednu mladou dámu. Řekl jsem jí stroze: "Buď zticha. Přestaň se třást.
Vyženu z tebe toho démona." Stále se zmítala v křečích a hlasitě, mužným hlasem prohlásila: "Já
jsem Starý muž Dunaj."
Někdy démoni tvrdí, že mají všelijaká podivná jména. Řeka Dunaj samozřejmě protéká Budapeští
a velkou částí Evropy. Nechápu, proč se tento duch chtěl jmenovat po historické řece.
Odpověděl jsem démonovi: "Starý muži Dunaji, já jsem pastor Sumrall a jdu proti tobě a vyháním
tě ve jménu Ježíše." Mladá žena byla okamžitě vysvobozena. Bylo to, jako když hodíte kámen do
rybníka. Vlnový efekt byl neuvěřitelný. Všichni lidé kolem ní padali k zemi a byli vysvobození.
Nedávno za mnou soukromě přišel znepokojený rodič se svou krásnou dcerou – která zjevně příliš
zhubla. Byla anorektička – odmítala přestat držet dietu, namlouvala si, že je příliš tlustá, ačkoli jí
kůže visela na kostech jako pergamen.
Víte, co Pán udělal pro tohoto podnikatele a jeho dceru? Ve své kanceláři jsem se s ní modlil.
Řekl jsem jejímu otci: "Polož jí ruku na břicho." Roztáhl ruku po celém jejím břiše. 
Začal jsem Ježíše chválit a děkovat mu. Řekl jsem: "Děkuji ti, Pane. Osvobodíš ji." Položil jsem jí
ruku na záda a cítil jsem, jak tam běhá přítomnost démona a pohybuje se.
"Pane," zeptal jsem se, "cítil jste něco?"
"Ano, cítil jsem toho zlého ducha."
"Jak to víte?"
"Běhal jí tam po celém břiše," odpověděl.
"Jste si jistý?" zeptal jsem se.
"Ano."
Taky jsem to cítil, ale nechtěl jsem být ten, kdo o tom něco řekne. Řekl jsem mu: "Až se uzdraví,
nechci,  abyste  někdy  řekl:  'Prostě  se  uzdravila.'  Nechci,  abyste  řekl:  'Na  tom,  jestli  jsem  šel
k Sumrallovi, nebo ne, moc nezáleželo.'"
Co bylo s tou dívkou? Byla posedlá. Ten duch k ní přišel, takže i když se najedla, ten duch ji přinutil
strčit si prst do krku a jídlo vyzvracet. Páchala sebevraždu, i když o tom nevěděla. Měla v sobě
ďábla, ducha sebedestrukce. Několik dní jsme se za ni modlili a byla uzdravena.
Tuhle událost nemám na videokazetě. Proč? Protože tito skvělí lidé jsou prostě trochu nesví z toho,
co se stalo. Jsou to vůdci ve své komunitě. To poslední, co by si pro svou dceru přáli, byly televizní
kamery, které by jí strkali do obličeje, a reportéři, kteří by se dožadovali informací o tom, jak byla
posedlá démonem. Co by na to řekli její přátelé? Posedlost démonem? Dnes? Jak je to možné?
V Americe? Dovedete si představit, s jakými posměváčky se setkávám. Démoni? Ho, ho! Ha, ha!
Chudák doktor Sumrall!
Říkáme, že Afrika a Indie jsou nevzdělané, ale o světě duchů toho vědí víc než údajně civilizovaný
svět. Když kážu v odlehlých oblastech třetího světa, a dokonce i ve velkých městech jako Bangkok,
Soweto nebo Kalkata, kde si můžete zaplatit  místní kněze,  aby chránili váš podnik před ďábly,
nenarazím na mnoho lidí, kteří by pochybovali o existenci démonů. Je to běžná věc. Pokud nějaký
podnik nevydělává,  jedna z prvních věcí,  kterou zbožný thajský buddhista  udělá,  je uspořádání
obřadu na vyhnání  pomstychtivých duchů.  Stane se z toho docela  slavnostní  událost,  doplněná
gongy, kadidlem, mnichy v oranžových pláštích, kteří zpívají zaklínadla, a malými dětmi, které se
přetahují o pochoutky položené před přenosnými modlami.
Tady ve Spojených státech se setkávám s menším skepticismem vůči představě démonů na místech,
jako  je  Havaj,  kde  místní  obyvatelé  chovají  tichou  úctu  ke  kahunům nebo  šamanům a  mluví
o menehunech, neviditelných malých lidech, kteří dělají lumpárny a zlobí ty, kteří porušují kapu –



staré havajské náboženské zákony.
Méně skepse vidím také na venkově na jihozápadě, kde je stále živá stará indiánská mystika a kde
zkažený katolicismus vedl  k  pověrám a  spiritismu.  Tohle  mě udivuje.  V médiích  je  domorodé
kultuře věnována velká úcta. Když se ve filmech Mick "Krokodýl" Dundee dovolává australské
domorodé černé magie, aby unikl pašerákům drog, filmoví recenzenti se podivují nad režisérovou
autenticitou detailů při ztvárnění mystického světa australského vnitrozemí.
Když Emerald Forest vyšel za velkého zájmu fanoušků, média se před tímto převážně pravdivým
filmem o bílém dítěti uneseném amazonskými domorodci rozplývala úctou. Film ukazuje, jak se
z něj stal mocný šaman, který cestuje na křídlech duchů, aby viděl věci skryté civilizovaným očím,
a komunikuje s duchy, když chrání svůj ohrožený kmen před vyhynutím.
Pokud je cokoli z toho prezentováno vážně ve jménu Ježíše Krista, média koulí očima, usmívají se
a uštěpačně odkazují na středověké pověry, Velkou inkvizici a upalování čarodějnic v Salemu ve
státě Massachusetts. Jaké to výzvě čelíme zde, v údajně vyspělých částech světa, kde jistě žádný
"moderní křesťan" není tak zaostalý, aby věřil v takové hlouposti, jako jsou démoni. Zde se opravdu
musím řídit Pánovým vedením.
Jedním z řešení při jednání s křesťany, kteří nechtějí věřit, je udělat přesně to, co udělal Ježíš –
ukázat  jim moc.  Tomu podnikateli  nikdo nevymluví  to,  co  zažil,  když  jsme se  modlili  s  jeho
anorektickou dcerou. Ví, že cítil, jak se v těle jeho dcery něco hýbe.
Druhý den jsme se s ní modlili a já mu řekl: "Polož jí ruku na břicho. Co cítíš?"
Řekl: "Nic."
"Je volná. Je pryč," ujistil jsem ho.
Ten muž uvěřil – stejně jako mnozí kazatelé znovu uvěřili. V mnoha fundamentalistických kruzích
byli ještě před několika lety kazatelé, kteří se postavili proti démonům, kritizováni jako zpátečníci.
Stávalo se to i mezi letničními a charismatiky.
Nyní  se  objevila  zpětná reakce.  Dokonce i  v  těch nejliberálnějších církvích si  křesťané kladou
otázky, zejména v souvislosti se všemi těmi věcmi o satanovi v televizi a se všemi kontroverzemi
kolem satanismu dospívajících ve školách.
Řeknu vám něco, co vás možná překvapí. Znám mnoho kazatelů, kteří vyhánějí ďábly – baptisty,
metodisty,  presbyteriány,  letniční,  kongregacionalisty  –  a  dokonce  i  katolické  kněze  a  kazatele
z Církve Kristovy a Shromáždění Božího. Mnozí sem bez jakýchkoli fanfár přicházejí, mluví se
mnou a já se s nimi modlím. Stejně jako Nikodém odcházejí v noci a tiše se radují.
Někteří  z  nich  jsou  dokonce  konzervativní  evangelíci,  kteří  nepřijímají  nic  takového,  jako  je
mluvení v jazycích nebo prorocké výroky. Vzpomínám si na jednoho známého evangelistu, který se
svěřil: "Vyháním ďábly stejně jako vy, protože to dělám přesně tak jako vy." Chvála Bohu, že mohu
být takto použit!
Nejlepší  obranou ďábla  bylo  jeho úspěšné  oklamání  lidstva,  aby si  myslelo,  že  ve  skutečnosti
neexistuje. Pokud tuto lež spolkneme, jen tím dokazujeme, jak je chytrý a jak neuvěřitelně naivní
dokážeme my lidé být.  Bohužel  jeho strategie  v mnoha kruzích stále  funguje.  Jakákoli  zmínka
o ďáblovi  –  a  zejména  o  démonech  –  stále  není  přijímána  v  některých  největších  a  nejvíc
konzervativních,  v  Bibli  věřících  denominacích.  Nemluvím o  liberálech,  kteří  už  Bibli  nevěří.
Mluvím o dobrých, na Písmu založených evangelikálech a konzervativcích. Někteří jsou svázáni
tradicí, nebo dogmatickými teologiemi, o kterých nechtějí přiznat, že jsou jen jejich vlastní tradicí.
Jedna skupina hlásá "žádné vyznání víry kromě Krista, žádná kniha kromě Bible", ale když dojde
na  věc,  vrátí  se  ke  svým  tradičním  výkladům  Bible.  Když  se  objeví  něco  obtížného,  hledají
v Písmu?  Jistě,  ale  všimněte  si,  že  jejich  závěry  zůstávají  pevně  v  kontextu  toho,  co  jim
vysokoškolští profesoři jejich hnutí řeknou, že Bible znamená, co je bezpečným konsensem jejich
kolegů na místních shromážděních duchovních – nebo co neurazí starousedlíky z jejich sborů!
Mnozí  kazatelé  jsou  tak  svázáni  ustrnulými  tradicemi  své  vlastní  skupiny,  že  se  nedokážou
pohybovat v oblasti Ducha svatého. Většina z nich si ani nepamatuje, co to znamená kázat pod
pomazáním. Myslí si, že svoboda v Duchu znamená, že se na kázání nikdy nepřipravují – prostě
blábolí, co je napadne, když vystoupí na kazatelnu. Jaká škoda!
Poslyšte, musím kázat ve svobodě Božího Ducha. Ale to neznamená, že nestuduji hodiny a hodiny



a nemodlím se ještě víc, než vstanu ke kázání. Musím.
Když se to, co kážu, stane mou vlastní chytrostí, nebude tam ta síla. Musí to být Písmo: kniha,
kapitola a verš. A musí to být pomazané Duchem svatým, který ve mně působí, dává mi moudrost
a správná slova. S tebou to není jiné, můj příteli.
Zkuste  něco  z  toho  udělat  vlastními  silami  a  vystavíte  se  riziku  stejné  ostudy,  jakou  utrpěli
ctižádostiví synové židovského kněze jménem Skéva. O jejich neštěstí se vypráví v 19. kapitole
Skutků. Těchto sedm chlapců se pokoušelo vymítat  démona z jednoho muže v Efezu. Dokonce
vyslovili všechna správná slova, jako by říct "Ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel" bylo magickým
zaklínadlem. Démon však věděl, že jim chybí moc. Věděl, že nemají žádnou autoritu. Bible ve verši
16 říká, že posedlý démonem skočil na ty chlapce, roztrhal jim šaty na kusy, zbil je a vyhnal je na
ulici zkrvavené a nahé. Jak ponižující!
Naučil  jsem  se,  že  musím  naslouchat  Jeho  vedení.  Byla  mi  dána  velká  autorita.  Nikdy  však
nepochází ode mě.
Je všechno to démonické něco,  co prostě  zmizí  a  nechá  nás  na pokoji,  když budeme trpěliví?
Dovolte mi, abych vám dal vážnou radu: Je to tady. Je to problém, který nelze ignorovat. Můžete si
nasadit růžové brýle jako evropští vůdci třicátých let, kteří se snažili přesvědčit sebe i druhé, že
Hitler jejich zemím nezpůsobí žádné potíže, pokud ho jen uklidní. Pokud si vzpomínáte, vysmál se
jim, když tiše anektoval Rakousko, válečnicky pohltil Československo, obklíčil Švýcarsko, uzavřel
pakty s Itálií, císařským Japonskem a bolševickým Ruskem, pak se převalil přes Polsko, Belgii,
Norsko, Nizozemsko, Dánsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávii, Řecko, Pobaltí a severní Afriku,
než napadl Francii, zradil Rusko, vzal Itálii jako rukojmí a pokusil se vybombardovat Anglii zpět do
doby kamenné.  Vzpomínáte,  jakou strašlivou daň zaplatila  Amerika za to,  že zavírala  oči  před
Hitlerovou světovou hrozbou?
Dnešní  církve,  které  ignorují  současný  démonický  nápor,  jsou  odsouzeny k  tomu,  aby si  toto
ponížení zopakovaly. Schovávat se pod lavicemi nepomůže. Kázání o pozitivním myšlení nestačí.
Racionalizovat, že moc Ducha svatého se jaksi rozplynula se smrtí Dvanácti apoštolů, už prostě
nezní pravdivě. Tento bezmocný koncept není ničím jiným než výmluvou pseudointelektuálních
teologů, kteří se snaží ospravedlnit své vlastní slabé křesťanství. Písmo je třeba číst v kontextu!
Nezajímá je, co se děje ve skutečném světě. Nemohou se smířit s tím, že jim chybí to, co Bible
nabízí každému bez ohledu na vzdělání: skutečná, dostupná moc Ježíše Krista v jejich vlastním
životě.
Vzhlížejí  spíše  k  lidem  než  k  Ježíši.  Než  aby  snášeli  opovržení  svých  akademických  kolegů
a bezmocných  pastýřů,  raději  pokrčí  rameny  nad  Písmy,  která  urážejí  oficiálně  vyhlášené
přesvědčení  jejich  skupiny.  Je  jim milejší  popírat,  že  někdo  má  dnes  Pánovu  moc,  než  snášet
kritiku, burcovat své spící stádo nebo se vzpírat své denominaci!
Boží moc je všude, shodují se, bohužel. To je démonická lež. Kážou zbožnost, ale Pánovu moc
popírají! Ve 2. listu Timoteovi 3 nás apoštol Pavel velmi, velmi důrazně varuje před tím, abychom
měli  s  takovými  náboženskými  vůdci  cokoli  společného.  Když  jim  budete  naslouchat,  složíte
zbraně, vyvěsíte bílou vlajku a pak budete popírat, že satan vás převálcoval jako parní válec. Ano,
musíme zkoumat Písmo. Jistě, musíme studovat Slovo. Samozřejmě musíme naslouchat moudrosti
starších. Ale musíme také naslouchat Božímu Duchu. A nesmíme utíkat a schovávat se, když nám
Pán předkládá důkazy a pravdy, které narušují naše utříděné představy o tom, jak by se měl chovat.
Důkazy ze  zkušeností  –  svědectví  o  tom,  co Bůh dnes  koná – je  třeba brát  v  úvahu,  jinak se
teologické postoje stanou čistě akademickými a mrtvými – nepoužitelnými pro nikoho jiného než
pro náboženské lektory,  kteří  se skrývají  ve svých univerzitních knihovnách nebo za katedrami
biblických škol.
Křesťanství nebylo nikdy určeno k tomu, aby se ocitlo na poličce se zatuchlými intelektuálními
spisy Sokrata, Sartra a Spinozy! Ježíš přinesl jednoduché, praktické Boží pravdy nemytým masám –
negramotným rybářům, pochybným celníkům a nečistým ženám z ulice! To změnilo jejich životy.
Ukázal  jim,  jak  mají  žít.  Dal  jim sílu,  naději,  svatost  a  radost.  Předstírat,  že  jsme  dnes  příliš
sofistikovaní na to, abychom věřili v něco tak primitivního, jako je satan nebo jeho démoni, je asi
tak strategické jako strkat hlavu do písku.



Co je však opravdu smutné, je to, že mnoho vlivných křesťanských vůdců věří tomuto strašlivému
klamu – lži, že Bůh někdy kolem roku 100 n. l. svou nadpřirozenou moc odvolal. Tito impotentní
kazatelé hřímají toto chabé evangelium ze svých vysokých úřadů a brání milionům dobrých lidí,
aby se těšili z Božího požehnání, ochrany a zaopatření. Odsuzují hřích, ale svým stádům nedávají
žádný návod, jak mu vzdorovat! Řeknu vám, jak na to: mocí Ducha svatého ve vás.
Přátelé, spasení není to jediné, čemu Bible učí! Bible mi říká, jak mám dnes žít! Jak mám prospívat!
Jak  žít  naplno!  Jak  jinak  můžeme dnes  přežít  než  s  pomocí  Ducha svatého,  který  nám denně
pomáhá?
Žít pro Ježíše je každodenní boj. Slavný! Na kolenou se nám dostává láskyplné ochrany uprostřed
bouře.  Pokoj  uprostřed  vřavy.  Klid,  když  upíráme  oči  na  Ježíše.  S  jeho  pomocí,  s  jeho  mocí
můžeme zvítězit. Můžeme růst. Můžeme prosperovat. Bitva je v plném proudu. Budete bojovat,
nebo se vzdáte?

KAPITOLA IV.
KDO JE VLASTNĚ SATAN?

S čím přesně bojujeme?

Jednou v noci jsem ve snu viděl hada, který lezl přes plot a lezl opravdu rychle. Nikdy jsem neviděl
jeho hlavu ani ocas, ale pohyboval se přes dřevěný plot s laťkami. Probudil jsem se a řekl jsem: "No
to je zajímavé. Viděl jsem hada, ale neviděl jsem ani hlavu, ani ocas, jen rychlý pohyb."
Ten sen pro mě znamenal jen málo. O několik nocí později se mi zdál sen znovu. Šel jsem po cestě
a u cesty se ozývalo šustění. Byl jsem si vědom, že je to had.
"Bože, co tady ta věc dělá?" zeptal jsem se.
A On mi ve snu řekl: "Sleduje velmi pozorně všechno, co děláš a co říkáš; pozoruje."
Když jsem se pohnul, ta věc šustila přímo kolem mě v křoví. Neviděl jsem ji. Když jsem se pak
zastavil, přestalo to. Když jsem se dal do pohybu, dala se do pohybu.
Ve třetím snu, který se mi zdál, jsem zase šel po cestě a něco jsem zaslechl. Najednou z křoví
vystrčil hlavu had, který nebyl hadem. Mělo to hlavu člověka. Šklebil se na mě, ale nic neřekl ani
neudělal.
Pak se mi zdál další sen. Byl tak skutečný, že jsem jen těžko rozeznával, jestli je to sen, nebo
vidění. Ležel jsem ve své posteli u sebe doma. Podíval jsem se do místa, kde se stýká strop se
stěnou, a tam byla u stropu televize a na ní se objevil mužský obličej. Hodně velký mužský obličej.
Křičel na mě z televizní obrazovky: "Já nejsem strašák."
Byl tak rozzlobený. Znovu křičel: "Já nejsem strašák."
Byl jsem téměř zkamenělý, takže jsem neodpověděl. V té době jsem psal knihu, kterou jsem teď
odložil. Chtěl jsem v ní napsat, že ďábel je strašák. Napsal jsem, že jeho paže jsou jen staré prkno
s obnošenou  košilí.  Psal  jsem,  že  jeho  hlava  není  nic  jiného  než  listí  kukuřice  s  obnošeným
kloboukem. Chtěl jsem tím říct, že je proti nám bezmocný.
Teď na mě ta věc v mém snu křičela: "Já nejsem strašák. Jsem Apollyon."
Věděl jsem, že Apollyon ve staré řečtině znamená ničitel. Věděl jsem také, že v 9. kapitole Zjevení
je otevřena bezedná propast a na zemi jsou vypuštěny strašlivé pohromy podobné hmyzu. Jejich
hrůzovláda je popsána v deseti verších. Poté text identifikuje anděla propasti a krále těchto ran jako
Apollyona.
Ve snu mi ta bytost řekla: "Copak jsi o mně nečetl? Já jsem ten, který ničí města. Já jsem ten, který
ničí říše. Já ničím domovy. Nejsem žádný strašák."
Když to říkal, celý jsem se třásl. Pak řekl: "Já zničím Ameriku."
Nedokázal jsem nic říct. Neměl jsem schopnost cokoli říct. Pak sen skončil.
Víte,  co  mi  to  řeklo?  Připomnělo  mi  to,  že  všude  v  Bibli  se  s  ďáblem zachází  s  respektem
a obezřetností. Ježíš ho na poušti neurážel, ale na každé jeho pokušení odpovídal verši z Písma.
V knize Juda se setkáváme s archandělem Michaelem, velkým andělem bojovníkem, který porazil



Lucifera ve válce v nebi a svrhl ho i  s jeho anděly na zem. V Judovi 1,9 se píše,  že Michael
nepotrestal Satana, když se s ním přel o Mojžíšovo tělo. Ne, místo toho Michael Satanovi klidně
řekl: "Ať tě pokárá Hospodin."
Odložil jsem tedy knihu, kterou jsem psal. Není to žádný strašák. Byl ten Apollyon z mého snu
skutečně ďábel? Byl to jeden ze satanových poručíků? Mají démoničtí andělé nějaká jména?
Evangelista  Nicky Cruz  ze  slavné  knihy Dýka  a  kříž  vypráví  o  démonech,  které  jeho  otec  –
spiritistický léčitel na portorickém venkově – vyvolával jménem, aby léčili nemoci a lámali kletby
voodoo.
Ve  středoamerické  Guatemale  na  náhorní  plošině  u  jezera  Atitlan  indiáni  kmene  Tzutujil  stále
uctívají mayského démonského boha, který se podle nich každou noc prochází mezi nimi. Rilaj
Mam  je  mučivý,  smějící  se  podvodník,  který  chrání  ruiny  jejich  starobylého  hlavního  města
Chuitinamet.
Před několika lety naše církev hostila Brazilce Arlinda Barbosu de Oliviera a sponzorovala turné po
čtyřiceti amerických městech, kde tento bývalý šaman vydal svědectví o svém osvobození od zlých
duchů – které pojmenoval. Lidé po celé zemi si dodnes pamatují, jak Arlindo vyprávěl o tom, jak ho
posedly stovky ďáblů najednou. Znal jejich jména a uctíval je různými způsoby.
Ve dne byl Arlindo vlivným úředníkem v kanceláři prezidenta největší a nejbohatší jihoamerické
země, Brazílie.  V práci se Arlindo oblékal do saka a kravaty a vypadal jako každý jiný vládní
úředník.  V noci  běhal  nahý  a  křičel  po  hřbitovech.  Tančil  před  otevřeným ohněm,  nabarvený,
oblečený v peří a zvířecích kůžích, když vzýval démonické duchy a provozoval své řemeslo.
Magii  nenechával  doma.  To byl  důvod jeho vzestupu na tak politicky vlivné místo – mocnosti
temnoty milují, když se mohou vměšovat do lidských záležitostí. Vyprávěl mi, že občas v soukromí
své kanceláře v Brazílii upadal do transu a démoni mu poskytovali důležité informace o tajemstvích
za zavřenými dveřmi ve Washingtonu. Arlindův příběh byl tak úžasný.
Poté, co přišel k Ježíši a zbavil se všech svých démonických sil, jsem ho pozval do Ameriky, aby
vydal své svědectví ve Washingtonu, v newyorské Carnegie Hall, ve filadelfské Constitution Hall
a v posluchárnách od Floridy až po stát Washington.
Poukazuji na tuto skutečnost, abych ukázal, že člověk může být posedlý ďáblem, a přesto zastávat
dobrou práci. Musíme si uvědomit, že když mluvíme o čarodějnictví, nemluvíme o šílených lidech.
Mnozí  lidé  zapojení  do  démonické  činnosti  jsou  vzdělaní,  inteligentní  a  úspěšní  –  o  to
nebezpečnější jsou a o to obtížnější je jejich identifikace.
Arlindo  ví  o  čarodějnictví  víc  než  kdokoli,  koho  jsem  kdy  potkal.  Jeho  vysvobození  ze
čtyřicetiletého čarodějnictví je samo o sobě úžasným příběhem. Jednoho dne, když se Arlindo vrátil
domů z práce, zjistil, že se jeho žena sbalila a opustila ho. Prostě už v něm nemohla vydržet toho
ďábla, a tak se odstěhovala. Vzala si všechen nábytek, kamna, postel, prostě všechno, co mohla.
Dům byl téměř prázdný. Arlindo ji nikdy nenašel.
Protože neměl kde bydlet, nastěhoval se Arlindo ke své sestře, která byla shodou okolností členkou
dobré církve. Pastor bydlel hned vedle. Jakmile se pastor dozvěděl, že Arlindo je čaroděj, začal
usilovat,  aby  ho  zbavil  posedlosti  démonem.  Vytrvale  v  něm  káral  ďábla,  dokud  ho  Bůh
neosvobodil. Díky Bohu za odvážné muže, kteří to udělají. Tento muž nebyl slavným kazatelem, jen
skromným  pastorem  sboru  s  méně  než  200  členy.  Byl  však  použit  k  osvobození  mocného
čarodějníka. To je to, co chceme v této zemi vidět stále častěji.
Na mé semináře lidé někdy cestují 700 až 800 kilometrů, aby se za ně modlili. Nikdo by nikdy
neměl jít dál než pět bloků, aby našel vysvobození. Nějaký služebník Nejvyššího by měl být přímo
v sousedství, aby jim pomohl k osvobození.
Arlindo byl zasvěcen ďáblu ještě před svým narozením. Jeho matka, spiritistka Macumby, ho před
narozením zasvětila zvláštnímu démonickému princi. Několik dní před Arlindovým narozením uřízl
uznávaný šaman kuřeti hlavu a horkou, stříkající krvi nakreslil jeho matce na břicho kříž. Spiritisté
při  svých  rituálech  často  používají  náboženské  symboly,  dokonce  i  křesťanské  –  ovšem  se
zvráceným významem. Arlindova matka pak ze svého břicha uslyšela mužský hlas, který říkal: "Je
to můj syn."
Když byly Arlindovi tři roky, zlí duchové v něm velmi silně působili. Byl neukázněný a neposlušný.



Duch řekl, že se v minulém životě projevil v německém lékaři. Když se tento duch projevil, Arlindo
ve třech letech psal recepty latinsky. Nemocní lidé nosili tyto recepty lékárníkovi a on je uměl
přečíst. To způsobilo, že Arlindo byl nenáviděn i chválen.
Jednou jsem se Arlinda zeptal, kolik duchů se v něm za jeho života projevilo, a on odpověděl, že
jich bylo nejméně 300, které znal jménem. Zeptal jsem se ho, kteří duchové se v něm projevovali
nejčastěji. Těmito jmény je nazýval:
– Oxala – hlava všech duchů.
– Oxun – ženský duch ztotožňovaný s Pannou Marií.
– Obum – známý jako svatý Jiří.
– Oxafun – nazývaný také Duch svatý.
– Oxaci – modlil se k němu jako ke svatému Šebestiánovi.
– Abaliuet neboli svatý Lazar – král hřbitovů.
Arlindo říkal, že když se Abaliuet zjevil, zkroutil Arlindovo tělo tak strašlivě, že mu jeho pomocníci
museli končetiny polévat olejem a pracovat s nimi, aby zkřivené klouby narovnali. Abaliuet ho nutil
jíst maso, které bylo ponecháno na slunci, dokud se nezkazilo. Arlindo ho musel zapíjet olivovým
olejem.
– Quinca Araviei Sara – tento duch byl zmrzačený a kulhal. Měl ženu.
Proč  měli  démoni  také  křesťanská  jména?  Protože  satan  rád  falšuje  pravdu.  Na  jezeře  Atitlan
indiáni Tzutujilové, kteří uctívají démonského boha Rilaj Mam, také pečlivě uctívají celý panteon
starých mayských bohů, kteří jsou zároveň křesťanskými svatými. Například svatý Jan je zároveň
mayským bohem divoké přírody. Petr a Pavel jsou uctíváni jako bohové tří okolních sopek a jezera.
Arlindo mi řekl, že někteří ďáblové, s nimiž komunikoval, se projevovali jen zřídka, možná jen
jednou za rok. Jiní se nazývali tituly jako "Král Slunce", "Král člověka" a "Jitřní hvězda". Říkal, že
různí duchové si nárokují vládu nad různými oblastmi, jako je džungle, lesy, moře, řeky a další
oblasti vymezené přírodními hranicemi.
Arlindo, pohledný černoch, řekl silným hlasem: "Ďáblové mi zkazili život. Kvůli ďáblům ve mně
jsem nikdy neměl normální dětství a nikdy jsem nepoznal lásku matky ani otce. Když jsem chodil
do školy, duchové mi dělali problémy. Nenechali mě učit se a způsobili, že jsem se hádal s učitelem.
Když mi učitelka zadávala práci, duch mi dal odpověď dřív, než učitelka skončila s popisováním
problému. To ji rozzlobilo. Duch pak mluvil mými ústy a říkal, že vím víc než ona. To ji rozzlobilo
ještě víc.
Jednoho dne, když mi bylo pouhých osm let, se ve mně ve škole projevil duch a já se začal hádat
s učitelkou. Duch řekl: 'Vy jste učitelka, ale já toho vím víc než vy.' Učitelka si stěžovala řediteli
a já jsem byl ze školy vyhozen."
Když bylo Arlindovi šestnáct let,  zlí  duchové v něm byli  velmi silní.  Často omdléval  na ulici.
Jednou ho sebrali a odvezli sanitkou do nemocnice a pak do vězení. Pak Arlindo opět žil s rodiči.
Jednou v noci se v něm duch projevil a domů se vrátil až ve dvě hodiny ráno.
Arlindo říká: "Otec mě potkal a řekl: 'V takovouhle noční hodinu se chodí domů?'"
Arlindo si vzpomíná, že duch jeho otci odpověděl: "To není tvoje věc."
"To otce rozzlobilo," říká Arlindo, "a mluvil se mnou rozhořčeně. Ale arogantní bytost ve mně se
mu jen vysmála. Otcova ruka ztuhla ve vzduchu a on ji nemohl spustit dolů.
'Co jsi zač?' zeptal se otec.
Duch z mého nitra odpověděl: 'Já jsem Summa Quis Summa Qua. Žil jsem dávno před tebou.'
Otec nevěřil, dokud duch nevyprávěl, jak on byl tím duchem, který dal kouzlo, díky němuž si můj
otec vzal mou matku, i když ona nechtěla. Můj otec se zhroutil a přiznal, že duch měl pravdu,
a nyní v ducha věří. Poté otec podporoval mě i mou duchovní práci."
Podle Arlinda bytost tvrdila,  že v průběhu let  posedla 350 lidí.  Na otázku, zda duchové někdy
projevovali  laskavost  nebo náklonnost,  a  to  i  ke  svým médiím,  Arlindo odpověděl:  "Nikdy se
nestalo,  že  by démonický duch projevoval  náklonnost  k  nějaké  lidské  bytosti."  Dále  uvedl,  že
člověku pomůžou a dokonce ho nějakou dobu chrání, ale neprojevují o něj vůbec žádný osobní
zájem. Nikdy neprojevovali  žádnou laskavost ani lásku k žádnému člověku. Možná to je jeden
z důvodů, proč se Bible tak jasně vyjadřuje o okultismu. Bůh, který nás tak miluje, nám zakázal mít



cokoli společného s těmito zlými bytostmi, které nás tak nenávidí. V 19. kapitole knihy Leviticus
Mojžíš  Izraelcům  přikázal,  aby  se  neobraceli  k  duchům  zemřelých  a  nevyhledávali  věštce.
V 1. Samuelově knize 28 bylo králi Saulovi odebráno království a život den poté, co neuposlechl
Boha a šel k čarodějnici z Endoru.
Okultismus je skutečný. Satan existuje. V Bibli je satan brán velmi vážně. Je přímo zmíněn více než
200krát. Do oblasti lidské činnosti vstupuje v Genesis 3. V Jobovi 1 je utlačovatelem dobrých lidí.
Ve 4. kapitole Matoušova evangelia satan drze pokouší Ježíše. Jeho konečné a věčné uvěznění je
popsáno ve Zjevení 20.
Máme k  dispozici  celý  příběh  pádu,  skutků a  osudu ďábla  v  Ezechielovi  28,12–19.  Satan  byl
stvořen jako archanděl,  jeden z nejvyšších řádů Božího stvoření.  Tento popis v Ezechielovi lze
vztáhnout pouze na nadbytost, nikoli na člověka.
Prorok Izajáš popisuje skutečný pád ďábla z místa cti a slávy jednoho z archandělů.
"Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel
národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn;
usednu na Hoře shromáždění  na  nejzazším severu.  Vystoupím na  výsosti  oblaku,  vyrovnám se
Nejvyššímu." (Iz 14,12-14).
Apoštol Jan dodává další  popis Satanova pádu: "A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé
museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi.
A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět.
Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal:
'Nyní přišla záchrana,  moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,  neboť byl svržen
žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Běda zemi a moři, neboť k
vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.'" (Zj 12, 7-10.12).
Nespokojil se s tím, že je krásným, inteligentním Božím stvoření a z nejvyššího řádu andělů, satan
usiloval  o rovnost  s Bohem. Zdá se,  že jeho soupeření bylo nejkonkrétněji  zaměřeno na Ježíše
Krista, ačkoli bylo vyzváno celé božstvo. Tento konflikt trvá po celé věky a bude dovršen až po
uvržení satana do ohnivého jezera na věky věků.
Ďáblovy  tituly,  schopnosti  a  sféry  vlivu  jsou  jasně  definovány.  Ve  svatostánku  a  chrámu
v Jeruzalémě  je  v  Ezechielovi  28,14  nazýván  "pomazaným  cherubem,  který  přikrývá".  Ve
starozákonních  dobách  byli  cherubíni  na  nejsvětějším místě  uctívání.  Dva zlatokřídlí  cherubíni
tvořili součást slitovnice neboli krytu svaté archy smlouvy, symbolu nejsvětější oddanosti Izraele
Hospodinu.  Pomazaný  cherubín  měl  co  do  činění  se  samotnou  Boží  svatostí.  Byl  snad
nejkrásnějším  stvořením  ze  všech.  Jeho  podoba  byla  "pokryta"  zlatem  a  nejdražšími  kameny.
Ezechiel 28,12 říká, že byl "dokonalý v kráse".
Ezechiel 28,13 obsahuje zmínku o hudebních nástrojích – "taburetech a píšťalách" – což naznačuje,
že uměl vytvářet krásnou hudbu. Věřím, že před svým pádem vedl hudební chvály Bohu. Ďábel
dnes jistě hudbu nesmírně využívá.
Satan  nejprve  padl  kvůli  pýše  na  svou  osobní  krásu  (Ez  28,17).  Jeho  chamtivost  a  touha  po
fyzických a materiálních věcech vytlačila jeho duchovní službu pro Hospodina. Mluví se o jeho
množství nepravostí, které ho vedly k tomu, že byl plný násilí. Možná je to narážka na jeho honbu
za všemi věcmi bez ohledu na to, komu při této honbě ubližuje.
Tyto prvky – pýcha a chamtivost – jsou od té doby hlavními nástroji svádějícími člověka ke hříchu.
Kolik z nás se dopouští hříchu z pýchy na majetek a pýchy na fyzickou krásu? Jestliže tyto věci
mohly vyvolat nepravost v "cherubínovi, který přikrývá", jak snadno vyvolají nepravost v hříšném
těle, jako je to naše!
Jak jsem se již zmínil, v Judovi 1,9 Michael, anděl s velkou mocí a postavením v nebi, si při sporu
o Mojžíšovo tělo nedovolil vynést nad ním "hanlivý rozsudek". Ďábel je tedy i ve svém padlém
stavu jednou z nejinteligentnějších a nejpronikavějších osobností stvořených Bohem.
Ďábel není vliv,  myšlenka nebo nějaký abstraktní záměr.  Je to osoba. Ve Zjevení 20,2 jsou mu
přiřazena osobní jména a tituly. Osobní činy a vlastnosti jsou mu připsány v Izajáši 14,12-15. Ježíš
s ním jednal jako s osobou v Matoušově evangeliu 4,1-11 a vedl proti  němu válku v Lukášově
evangeliu 13,16.



Pavel ve svých listech popisuje boj věřícího se satanem jako se skutečnou osobou (Ef 6,10-18).
O ďáblovi se mluví, že má osobní vlastnosti, srdce, pýchu, řeč, poznání, moc, touhu a žádosti. Na
několika  místech  Písmo  hovoří  o  andělech,  kteří  jsou  s  ďáblem  spojeni.  Ve  známé  pasáži
o nebeském království v Matoušovi 25,31-46 Ježíš mluví o "věčném ohni, připraveném pro ďábla
a jeho anděly".
Tento  svět  je  bezpochyby  plný  ďáblů,  jak  napsal  Martin  Luther.  Když  se  vtělený  Boží  Syn,
naplněný Duchem svatým,  pohyboval  ve  spravedlivé  moci  po  galilejském a  judském venkově,
začali se projevovat démoni. Není pochyb o tom, že v dnešní době se Duch pohybuje ve větší síle
než po staletí a démoni se opět probouzejí. Pozorováním Ježíše se můžeme naučit, jak s těmito
ďábly jednat.
Duchovní boj, který zuřil kolem Ježíše, byl zřejmý ještě před jeho narozením. Matouš píše o tom,
jak krále Heroda stále více znepokojovaly zprávy o tom, že se v jeho říši má narodit nový král.
Když přišli mágové z Východu a ptali se, jak mohou najít "toho, který se narodil jako židovský
král", Herodes jim řekl, aby ho informovali. Později se chtěl zbavit toho, o němž se obával, že ho
připraví o trůn. Když Herodes zjistil, že byl oklamán a že se mudrci nevrátí, aby mu podali zprávu,
nařídil vojákům, aby se vrhli na Betlém a zabili všechny novorozence mužského pohlaví ve věku
dvou let a mladší.
Toto mimořádné opatření nebylo jednáním rozumného člověka! Zdaleka ne. Herodes byl inspirován
ďáblem k takovému vraždění. Ježíš byl ovšem ušetřen, protože anděl varoval Marii a Josefa, aby na
čas uprchli do Egypta.
Konflikt se satanem se dále projevil v Nazaretu, kde Ježíš žil třicet let. Obyvatelé města sledovali,
jak tento Josefův syn dospívá v muže. Neslyšeli ho rouhat se, nadávat ani nikomu ubližovat. Když
se však vrátil do Nazareta a promluvil v chrámu (Lk 4, 16-32), rozzuřili se, chytili ho a "vyvedli na
vrchol kopce, na němž bylo postaveno jejich město, aby ho po hlavě shodili dolů" (v. 29). Proč by
se normální lidé snažili zabít dobrého a laskavého spoluobčana? Bylo to nenormální. Byl to ďábel,
který se ho snažil zničit před jeho časem.
S tím se setkáváme i u démonizovaného z Gadary. Ten muž měl v sobě celou legii ďáblů (Mk 5).
Podle Bible se ho všichni báli a měli strach projít okolo. Cizinci a návštěvníci se kvůli tomuto
divokému muži vydávali jinou cestou. Když tudy procházel Ježíš, tento démon proti němu řval.
Chtěl  Ježíše zničit.  Ježíš  se však před něj  postavil  a  zeptal  se ho: "Jak se jmenuješ?" Když se
duchové představili jako "Legie, neboť je nás mnoho", Ježíš jim přikázal, aby vyšli ven.
K dalšímu nepřímému setkání s knížetem temnot došlo, když Ježíš spal na lodi na Galilejském
jezeře. Vznikla neobvykle rychlá bouře. Písmo říká, že se zvedla "náhle". Jak se dozvídáme z knihy
Jób, ďábel má určitou kontrolu nad živly, a zatímco Ježíš spal, satan se pokusil potopit člun na dno
moře. Ďábel si bezpochyby myslel, že když na Ježíše zaútočí nepřímým způsobem, může ho zničit.
Jeho pokus však samozřejmě nevyšel, učedníci Ježíše vzbudili, on bouři zahnal a nastal velký klid
na vodách.
Ďábel se snažil Ježíše zničit také prostřednictvím nenávisti a lsti náboženských vůdců. Nevěřím, že
by tito kněží a farizeové byli normálně muži plní nenávisti. Něco na ně dolehlo. Začalo to pýchou.
Mysleli si: "Teď, když tu ten Ježíš zůstane, ukradne nám prestiž. Musíme se ho zbavit!" Ďábel jim
pomáhal až do Ježíšovy vraždy.
Satan na Ježíše zaútočil také nepřímo prostřednictvím Jidáše, který našeho Pána zradil. Lukáš říká:
"Tehdy vstoupil satan do Jidáše..." (Lukáš 22,3). Jidáš nebyl Ježíšovým skutečným nepřítelem –
Jidáše využíval ďábel. Vyhnul se přímé konfrontaci a raději se pokusil Ježíše zničit lstí.
Nejlepším příkladem přímého konfliktu mezi satanem a Ježíšem je pokušení v divočině. Matouš 4
a Lukáš 4 ho podrobně zaznamenávají. Ďábel přišel za Ježíšem, když byl sám a připravoval se na
svou pozemskou službu. Čtyřicet dní se modlil a postil a jeho tělo bylo zesláblé. Ďábel si myslel, že
to bude Ježíšova nejslabší chvíle. Nevěděl, že i když tělu postícího se člověka může chybět síla,
jeho duch může být silnější než kdy jindy.
Satan se k Ježíšovi nejprve přiblížil v oblasti jeho tělesné chuti. "Tady je kámen," řekl. "Jsi-li Bůh,
proměň ho v chléb." Satan věděl, že Ježíš je Bůh. Koneckonců ho Ježíš stvořil. Věděl, že Ježíš je
jeho Stvořitel. Ale ďábel je podvodník a lhář. Řekl: "Jsi-li syn Boží ..... "



Ježíš odpověděl: "Je psáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází
z Božích úst'" (v. 4). Stál na Božím slově, citoval ďáblovi pasáž ze Starého zákona a dal tak příklad
tobě i mně. Na satanské útoky musíme odpovídat ne svou inteligencí ani svými pocity, ale Božím
slovem. Ježíš v prvním kole tohoto pokušení zvítězil,  a stejně tak zvítězíme i my, když budeme
používat Boží slovo.
Dále se satan pokusil zaměřit na Ježíšovo ego. Vzal ho na nejvyšší místo chrámu a pošeptal mu do
ucha, aby skočil. Koneckonců, musel zašeptat, jen pomysli na publicitu, která by nastala, kdyby
někdo skočil sedmdesát dva stop z nejvyššího bodu nejposvátnější stavby judaismu – a přežil, nebo
ještě lépe, byl zachráněn anděly.
Nemyslete si, že ďábel není chytrý. Je. Ježíš však okamžitě odpověděl: "Je opět psáno: Nebudeš
pokoušet  Hospodina,  svého  Boha"  (v.  7).  Věděl,  že  ďáblovi  nesmíme  nikdy  věřit  a  že  satan
zneužívá Žalm 91, 11.12.
Občas se v nějakém časopise nebo novinách objeví článek o lidech, kteří v rámci svého náboženství
zacházejí s hady. Žil jsem nějakou dobu v džungli a smrtelně nebezpeční hadi byli všude kolem mě.
Bylo by pro mě pokoušením Pána, kdybych některého z nich vzal do ruky. Znám však příběhy
překladatelů Wycliffovy bible, jejichž děti byly uštknuty nebo kteří byli uštknuti sami, hledali Pána,
uvěřili tomuto zaslíbení a přežili. A domorodci zírali v ohromeném úžasu, stejně jako ve Skutcích
28, když byl Pavel pokousán a přežil.
Z biblických zaslíbení v Markovi 16,18 jsem měl prospěch, když jsem náhodou snědl věci, které
byly jedovaté. Bůh mě uzdravil. Ale nepokoušel jsem Pána tím, že bych úmyslně jedl jed.
Poté, co se ďábel dvakrát neuspěl s pokoušením Ježíše na poušti, měl v rukávu ještě jeden trik.
Požádal Ježíše, aby se mu poklonil a uctíval ho. Satan mu slíbil "všechna království světa a jejich
slávu" (Mat 4,8.9), ale Ježíš se nepodvolil ani nepoklonil.
Ježíš přišel na zem právě proto, aby získal lidstvo zpět pro svého nebeského Otce. Při tomto třetím
pokušení však Satan neměl v úmyslu poskytnout to, co nabízel, a Ježíš to věděl. Byla to lákavá
zkratka, další z ďáblových lží. Ježíš odpověděl: "Jdi pryč, satane, neboť je psáno..." (v. 10) a ďábel
ho opustil!
Pán Ježíš identifikoval démonické duchy. Některé poznal jako hluché duchy. Identifikoval němotu,
slabost a divokost. Kristus znal počet démonů, které člověk měl – mohl vyhnat jednoho, nebo jich
mohl  vyhnat  tisíc.  Z  Marie  Magdalény  vyhnal  sedm  démonů.  Počet  neměl  žádný  vztah
k vysvobození. Když řekl slovo, démoni museli odejít a lidé byli osvobozeni.
Nejvýstižnější popis je ve Zjevení. Janovi je ukázáno vidění "znamení na nebi ... velkého rudého
draka" (Zj 12,3). Michael a jeho andělé tam svádějí boj s tímto hadem. "A byl vyvržen velký drak,
ten starý had, zvaný ďábel, satan, který svádí celý svět; byl vyvržen na zem a s ním byli vyvrženi
i jeho andělé" (v. 9).
Mají ti andělé také jména – jak říkal Arlindo? Velmi často démoni, které vyháním, prohlašují, že
mají jména. Podle Marka 5,9 se duchové v posedlém muži z Gadary nazývali "legie". Slyšel jsem
o démonických duchách, kteří se vydávali za Napoleona, Alexandra Velikého a další světové vůdce.
Samozřejmě lžou. Mrtví se démony nestávají, i když jsou odsouzeni do pekla. Démoni nejsou mrtví
lidé, stejně jako andělé nejsou věřící, kteří zemřeli a odešli do nebe. Démoni často uvádějí jména
lidí, ve kterých žili dříve. Ani v tomto případě nemůžeme těmto informacím přikládat velkou váhu.
Možná je pravdivá, spíše však není. Satan nabízí pouze informace, které mu nějakým způsobem
slouží k prospěchu.
Proto málokdy cituji věci, které řekl nějaký démon. V této knize jsem uvedl několik rozhovorů – ale
jen proto, abych vám ukázal, co byste měli očekávat, když začnete používat autoritu, kterou vám
dal Pán Ježíš Kristus. Démoni jsou lháři a pravděpodobně nebudou říkat pravdu o svých jménech,
počtech nebo síle. Jejich vyvolávání je nebezpečné. Žádného z nich bych nepřivolával o nic víc, než
že bych se zúčastnil seance nebo dal vnoučatům tabulku Ouija.
Věřím, že většina pohanských bohů v Indii jsou démoni. Jednou jsem vyhnal ducha, který tvrdil, že
je Kali, démonická bohyně, po níž je pojmenováno město Kalkata. V Číně jsem před mnoha lety
vešel do pohanského chrámu, kde měli uprostřed velkou modlu. To monstrum muselo být vysoké
skoro třicet metrů. Zavolal jsem si kněze a řekl mu: "Víte, že na tom nic není. Bláto. Namalované



bláto."
Podíval se na mě a řekl: "Mýlíš se."
Řekl jsem: "No, nic na tom není. Pálíš to kadidlo dole na dně a máte tam položené nějaké jídlo,
které krysy sežerou. Víš, že na tom nic není."
Vzal  mě dozadu k té  modle a  tam byla kulatá  díra.  Řekl:  "Duch této modly tam teď není.  Je
v horách. Ale mohl bych ho zavolat a už bys to neřekl. Je to silný duch, který tu modlu ovládá,
a jediné, co musím udělat,  je pokleknout před ní a začít volat jeho jméno, pálit to kadidlo a on
přijde. A až přijde, budeš vědět, že je tady."
Možná si z nedělní školy pamatujete na četné zmínky v Bibli o Baalovi, démonickém bohu starých
Kanaánců. Historie i Bible ho popisují jako velmi reálnou bytost – démona, který se vydával za
boha.
Všimněte si, jak v Desateru přikázání Hospodin přikazuje nejprve "Nebudeš mít jiné bohy přede
mnou". Pak ve zvláštním přikázání zakázal modly. Nejde tedy o totéž. Apoštol Pavel toto rozlišení
zdůraznil. "Co tedy říkám? Že modla je něco? ... To, co pohané obětují, obětují ďáblům, a ne Bohu;
a já bych nechtěl, abyste měli společenství s ďábly" (1 Kor 10,19.20).
Existují tedy i jiní "bohové"! Jistě! A jsou to démoničtí pretendenti – falešní bohové. Existuje jen
jeden Stvořitel, jen jeden Otec – jen jeden, kterého nazýváme Pánem. Ostatní jsou padělky, které
existují jen proto, aby sváděly lidstvo na cestu do zatracení. Tito pohanští bohové nebyli výplodem
nějaké  tvůrčí  fantazie  starověkých  lidí.  Baal  je  v  dějinách  popisován  jako  děsivá  přítomnost,
zvrácený, zlý a vyžadující v rámci svého uctívání strašné věci. To považuji za vodítko, že nebyl
pouhou modlou, ale skutečnou démonickou bytostí. Prostřednictvím svého posedlého vyvoleného
vznášel velmi reálné a strašlivé požadavky. Součástí jeho uctívání byla i rituální prostituce – zmínka
o ní je v Soudců 2,17, Jeremiáši 7,9 a Amosovi 2,7.  Ačkoli  se jedná o rituální prostituci,  jeho
uctívání bylo velmi nebezpečné. Obětování dětí Baalovi je podrobně popsáno v Jeremiášovi 9,5.
Jiný démonický bůh zvaný Moloch vyžadoval lidské oběti  – upalování dětí.  Většina biblických
zmínek o Molochovi se týká lidských obětí, konkrétně o tom, že děti "procházejí ohněm" – jako
v 3. Královské 16:3,  2.  Královské 23:10 a Jeremiáš 32:35. Podle 1. Kr 11,7 odpadlý Šalomoun
dovolil uctívání Molocha, aby uspokojil své pohanské manželky a konkubíny. Podle 2. Královské
23:13  dokonce  postavil  Molochovi  výšiny  v  Jeruzalémě  na  Olivové  hoře,  které  stály  až  do
Joziášovy doby. Trestem za uctívání Molocha byla smrt ukamenováním (Lv 20,3). Ve 2 Kr 17,17
čteme o tom, jak Izrael propadl Molochovu kouzlu za Achazovy vlády v Judsku a v Ozeášově době.
Aštoret byla Molochovým ženským protějškem. Izrael se do jejího modlářského uctívání zapletl
v Soudců 2,13 a v 1. Samuelově 12,10. Šalomoun jí také dovolil stavět chrámy v 1. Kr 11,5.33.
V době Saulově existoval chrám této bohyně u Filištínů, o němž se zmiňuje 1. Samuelova 31,10.
Uctívání Aštoret vyvolávalo šílené projevy zbožnosti. Děti byly během jejího svátku házeny svými
matkami z vrcholu chrámových zdí, aby byly spáleny na oltáři.
Není  tedy divu,  že  Bůh žárlivě chránil  svůj  lid  před nezdravou fascinací  těmito  démony,  kteří
zamořili  Palestinu.  Nařídil,  aby byly jejich chrámy a modly zbořeny.  Izraelci  dokonce  nesměli
zachraňovat zlato a stříbro z jejich obrazů. Bůh řekl Jozuovi, aby zničil kruté, divoké a bojovné
národy,  jichž morální a náboženské praktiky byly podle 3.  Mojžíšovy 18:22-30 a 5.  Mojžíšovy
12:30-32 mimořádně špatné a odpudivé.
Dnes jsme v celé Bibli varováni, abychom neměli vůbec nic společného s ďáblovými skutky. To
znamená, že prostě nemůžeme sedět a pochechtávat se u filmů o Krotitelích duchů, kde ožívají
strašlivá  prastará  božstva,  aby  svedla  bitvu  s  komickými  vědci  z  filmu.  Ani  si  takové  modly
nepustíme do svých domovů. Izraelci si takové věci domů nikdy nesměli přinést. Pokud máte lampu
s podobiznou Buddhy, vyzývám vás, abyste ji spálili. Zbavte se také všech mexických idolů – těch
roztomilých šklebících se obrázků, které jste si možná pořídili v obchodě s kuriozitami na svatební
cestě. Nejsou ničím, s čím by se dalo hrát.
Stejně tak satan. Je skutečný. Je strašný. Je lstivý. Je plný hněvu a pomsty. My však máme veškerou
moc potřebnou k tomu, abychom ho porazili, zahnali ho zpět a udrželi na uzdě. Krev Beránka, který
byl zabit za naše hříchy. Ježíše Krista. Haleluja!



KAPITOLA V.
PROČ EXORCISTÉ SELHÁVAJÍ

Tipy, jak se vyhnout katastrofě

Tento  příběh  se  neodehrál  v  nějaké  odlehlé  džungli.  Ani  se  neodehrál  v  nějakém  zapadlém
venkovském koutě hornaté Ameriky. Stalo se to známému pastorovi dost velké církve. Ve svém
sboru  měl  tři  ženy,  které  přiznávaly,  že  jsou  praktikujícími  čarodějnicemi.  Udělaly  si  živobytí
z věštění.
Proč je nevyhodil?  Já bych to  udělal.  Ale on to  neudělal.  Jedna z  čarodějnic  měla syna,  který
onemocněl. Kazatel se za něj modlil, ale chlapec zemřel. Ta čarodějnice řekla: "Prokleju tě. Zabil jsi
mi chlapce."
Kazatel řekl: "Ne, já jsem ho nezabil. Jen jsem se za něj modlil a Bůh si vzal jeho život."
Bůh  to  samozřejmě  neudělal,  ale  to  jí  řekl.  Čekala  několik  měsíců,  stále  chodila  do  církve,
a jednoho dne požádala syna tohoto pastora: "Pojď mi posekat trávník. Dám ti za to třicet dolarů."
Byla to práce asi za deset dolarů. Byl nadšený při pomyšlení na tolik peněz. Bylo mu možná patnáct
let. Vzal si sekačku na trávu, šel tam a posekal trávu. Když skončil, řekla mu: "Pojď dál." Dala mu
limonádu, vzala třicet dolarů a položila je na stůl.
Měla dceru  ve věku syna  toho kazatele.  Řekla:  "Pojď sem,  do této místnosti."  Zavedla  je  oba
dovnitř, řekl mi ten chlapec. Začala je svlékat. Nejdříve svlékla dívku – ta už zřejmě měla sex za
sebou a věděla o tom všechno.
Řekl mi, že když ho čarodějnice svlékala, byl vášní téměř nepříčetný. Zamkla dveře a řekla: "Za
chvíli se vrátím. Vezmi si všechno, co můžeš."
Chlapec se vrátil domů a nikdy o tom svému otci neřekl. Myslím, že to chlapec řekl nejdřív mně.
Ale jakmile přišel domů, začalo mu být hůř a hůř. Pastor mi řekl, že přes okno viděl za domem
černé stíny. Ráno vstával a ten kus nábytku, který byl včera večer tam, byl tady.
Zeptal jsem se: "Proč jsi s tím ďáblem nebojoval?"
"Nevím, jak se bojuje  s  ďáblem,"  odpověděl.  Chlapec  se dostal  blízko smrti.  Nikdy dřív jsem
nikomu celý tento příběh neřekl. Pastorova žena řekla vedoucímu své denominace: "Myslím, že můj
syn je posedlý démony, těmi čarodějnicemi. Pošlu pro Lestera Sumralla."
"Panebože,"  vykřikl  tento vedoucí.  "K tomuhle jste  dospěli?  Lester  Sumrall!  Víte,  jak to  bude
vypadat? Vždyť je to naháněč ďáblů. My na takové hlouposti nevěříme."
Chlapcův otec opáčil: "No, ty jsi mu nepomohl."
"Přijdu k vám," vykřikl tento vedoucí.
Přišel a podíval se na to dítě. Chlapce už museli přivázat k posteli. Tento úředník se podíval na
patnáctiletého chlapce a řekl: "Panebože všemohoucí! Pošlete ho do blázince. To jsou jediní lidé,
kteří vědí, jak si poradit s takovými případy."
A odešel. Nikdy se za chlapce nemodlil. Jednou se na něj podíval a odešel.
Rodiče tedy zavolali mě. Šel jsem tam, pomodlil se za chlapce a promluvil s nimi. Přivedli ho na
bohoslužbu. Chodím tam už mnoho let. Jsou to velmi milí lidé s velkou církví. Rodiče přivedli toho
ubohého chlapce do církve a nechali ho tam. Vyhnali jsme toho démona.
Neměli však zájem naučit se, jak se o takové věci starat sami. Není to zvláštní? Raději si přivedli
velkého odborníka a nechali ho, ať si zašpiní ruce. Zavolali si mě, jako bych byl potulný vymítač
ďábla jako ve filmu. Poděkovali mi, když se zdálo, že je chlapec úplně uzdravený. Řeknu vám, že
když jsem odešel, dítě bylo osvobozeno.
Po mém odjezdu z města se mu to zřejmě vrátilo. Opravdu nechápu, co se stalo. Asi jsem tomu
chlapci nedokázal vysvětlit, že se může ďáblu vzepřít – a Satan bude muset utéct. Určitě jsem se
nedostal k tomu, aby kazatel nebo jeho zaměstnanci věděli, že mají stejnou autoritu jako já.
Ten ubohý chlapec zemřel.  Pokud vím, nemocnice nikdy nedokázala zjistit,  co mu bylo. Prostě
zemřel. Zchátral.
Mám pocit, že jsem selhal? Ne, ne. Řekl jsem jim, co dělat. První věc, kterou museli udělat, bylo
vyloučit ty čarodějnice z jejich církve. To je příliš tvrdá teologie, řekli mi.



Řekl jsem tomu kazateli: "Do mé církve žádná čarodějnice nepřijde víc než jednou. Buď je spasená,
nebo se už nevrátí."
Ten kazatel  si  s  nimi  pohrával.  Rád s  nimi  debatoval.  Myslel  si,  že  je  to  legrace.  Pohrával  si
s temnotou. Hrál si se zmijí. A ta ho kousla. Zabila jeho chlapce.
Strašně žalostné na tom všem je, že jde o církev, která údajně věří v Bibli. No, pokud věří Božímu
slovu, tak co je s nimi proboha špatně, když čtou Marka 16,17? "A tato znamení budou následovat
ty,  kdo uvěří," hlásá se tam tak jasně, aby to každému stačilo – "v mém jménu budou vyhánět
ďábly."
Když byl populární film Vymítač ďábla, zavolali mi z jedné velké televizní show v New Yorku
a požádali mě, abych vystoupil v jejich pořadu. Když jsem chtěl vědět, proč mě zvou, řekli mi, že
četli brožurku, kterou jsem napsal, a chtějí mě pozvat jako exorcistu. Souhlasil jsem, že půjdu, ale
pod jednou podmínkou – že mě nebudou vyzdvihovat jako nějaký fenomén. Řekl jsem jim, že na
exorcistovi není nic zvláštního a že jím může být každý křesťan. Řekl jsem, že jsem nikdy nechodil
a nehledal ďábly, abych je vyháněl. Asi změnili názor a rozhodli se, že mě nakonec nechtějí. Zřejmě
jsem nebyl dost zvláštní. To, co jsem jim řekl, jsem myslel vážně. Nepovažuji se za výjimečného.
Nadvláda nad satanem je právem každého křesťana díky krvi Ježíše Krista.

Kdo může vyhánět démony?

Každý znovuzrozený člověk, každý, kdo zná Pána Ježíše Krista osobně, může vyhánět ďábly. Co
skutečně říká a znamená Marek 16,17? Cituje Ježíše, samotného Božího Syna, našeho Pána. Říká,
že ty, kdo uvěří, provázejí určitá znamení. Úplně první na seznamu přímo ve vaší Bibli svaté je, že
oni – všichni ti, kdo uvěří – budou vyhánět ďábly. Tato schopnost nezávisí na naší vlastní síle, na
století, ve kterém jste se narodili, ani na vašem vyznání. Ježíš Kristus, který nyní sedí po pravici
Všemohoucího Boha, řekl, že budeme vyhánět ďábly v Jeho jménu.
Může to být ještě jednodušší?
Jak se však  člověk stane  schopným to  dělat?  Tím,  že  přijde  k  Ježíši  Kristu.  Kdy může začít?
V okamžiku, kdy se znovu narodí. Člověk se může znovu narodit a pak okamžitě vyjít na ulici
a osvobodit někoho jiného od posedlosti démony – Boží mocí. Už je v týmu. V okamžiku, kdy
vstoupí do Božího království, má moc a autoritu Království – pokud to ví a věří tomu.
To je ten problém. Většina křesťanů nevěří, že mají tuto moc a autoritu, protože je nikdo neučil, že
ji mají. Jednou z největších tragédií naší doby je výuka nevíry ze strany duchovních. Nejenže neučí
lidi, aby věřili, že mají moc a autoritu nad satanem a jeho démony, ale ve skutečnosti učí opak.
Zde je několik strašných nepravd, které dnes učí dobří křesťanští pastoři – které stejné lži učili dobří
profesoři, kteří skutečně věří tomu, co je učili.

Lež č. 1: Moc pominula

Tolik křesťanů se učí směšnou lež, že před dvěma tisíci lety mohli věřící vyhánět démony, ale dnes
už ne. Podle této hereze byly zázraky pouze Bohem uděleny jen několika vyvoleným, aby zahájili
službu prvotní církve, ale jakmile byla napsána Bible, všechny zázraky přestaly.
Nic nemůže být vzdálenější pravdě.
Bible  toto  nepodporuje.  Ti,  kdo to  učí,  milují  vytahování  několika  veršů,  které  jsou nesprávně
vytržené z kontextu a vyžadují velkou představivost. Můžete jim věřit jen tehdy, pokud jste ochotni
přijmout  lidský  výklad  těchto  několika  oblíbených  veršů  Písma.  Někteří  z  těchto  lidí  jsou
neuvěřitelně odhodlaní dosáhnout, abyste s nimi souhlasili. Chtějí, abyste uvěřili, že v křesťanství
není žádná síla. Proč? Ospravedlňuje to jejich bezmocný život. Moc ve vás je přivádí k šílenství.
Pokud  do  vás  budou  i  nadále  hustit  své  lidské  doktríny,  zeptejte  se,  proč  Bible  tak  jasně
a opakovaně říká, že vy i já máme moc. Zeptejte se jich na toto:
– Pokud věříte, že Bible je dokonalá, pak věříte, že nemá žádné chyby – je přímo od Boha. Amen?
Amen!
– Zeptejte se jich, zda věří Lukášovi 9,1 a Matoušovi 10,1-8, v nichž byla učedníkům dána moc.



– Poté se jich zeptejte, zda věří Velkému poslání, které Ježíš dal v Markovi 16. Zeptejte se, zda je
Velké poslání stále platné. Zeptejte se, zda máme evangelizovat svět. Poté se zeptejte, proč si myslí,
že zaslíbení o moci v následujících verších již neplatí.
– Požádejte je, aby si s vámi přečetli 2. Timoteovi 3. Pavel v něm varuje mladého Timotea, aby
neměl nic společného s lidmi, kteří učí zbožnosti, ale popírají Boží moc. Zeptejte se jich, proč si
myslí, že se toho nedopouštějí.
– Pak jim vyprávějte o zázracích a divech ve svém životě,  v životě těch,  které znáte a kterým
důvěřujete – a o zázracích, o kterých jste četli nebo slyšeli. To je vystaví zkoušce. Buď získáte
konvertitu, nebo alespoň někoho, kdo bude mít zájem slyšet víc – nebo zjistíte, že tito lidé naprosto
zavřou uši, přesně jak předpověděl Izajáš ve Skutcích 28,26-27 a Izajáš 6,10. Budou chtít mluvit
o něčem jiném. Začnou zlehčovat to, co říkáte, že se stalo. Začnou to vysvětlovat.
Nedovolte, aby otřásli vaší vírou. Víte, co je pravda. Všimněte si, že jakmile začnete otřásat jejich
nedostatkem víry, stáhnou se ke svým náboženským vůdcům, kteří jim pravděpodobně řeknou, aby
s vámi už nemluvili. Toho se dopouštějí zejména svědkové Jehovovi, moonisté a mormoni. Když
jim ukážete živého Boha, který žije dnes – stáhnou se ke svým církevním dozorcům, kteří  jim
řeknou, aby se od vás drželi dál.
Tady je to, co bolí. Je opravdu smutné, když dotyčný není v takové sektě, ale je v dobré církvi, která
pouze popírá Boží moc v dnešní době. Mohou vytáhnout své oblíbené verše z Písma, například
1. Korintským 13,10, kde se píše,  že až přijde "dokonalé",  "to,  co je zčásti,  bude odstraněno".
Řeknou vám, že Bible je "dokonalá", a když byla kolem roku 100 n. l. konečně dokončena, přestaly
se dít všechny zázraky.
No,  tento  verš  není  vůbec  žádným důkazem,  příteli.  "Dokonalý"  je  Ježíš.  Až se  vrátí,  zázraky
a proroctví  přestanou,  protože  nebudou  potřeba.  V nebi  nebudeme  potřebovat  uzdravování  ani
osvobozování od démonů.
Z historického hlediska jsou s tímto slabým vysvětlením "dokonalého" velké problémy. Po celou
dobu  římského  pronásledování  pokračovaly  neuvěřitelné  zázraky.  Nevysvětlitelná  požehnání,
ochrana a zaopatření  křesťanů přesvědčily císaře Konstantina,  aby ukončil  mučednictví  a  přijal
Ježíše! Kolem roku 420 n. l., dlouho po dokončení Bible, psal křesťanský vůdce Augustin ve svých
klasických knihách Vyznání a Boží město o pokračujících uzdraveních a zázracích. Ti, kdo učí tuto
teologii bezmoci, také rádi trvají na tom, že pouze apoštolům byla dána božská moc uzdravovat.
Apoštoly definují jako Dvanáct plus Pavla.
Je tu však další problém: těchto třináct nebylo jedinými, které Bible nazývá "apoštoly". Najděte si
sami  Skutky 14,14  –  Barnabáš  byl  označen  za  apoštola!  Ve 2.  Tesalonickým 2,6  Pavel  mluví
o misionářích, kteří cestovali do Soluně, jako o apoštolech. Kdo tam jel? Silas, Pavel a Timoteus.
Zázraky v Bibli konala i celá řada jiných lidí než těchto třináct. Velké zázraky konali Mojžíš, Eliáš
a Elizeus. Ve Skutcích 6,8 se píše, jak se Štěpán pohyboval mezi lidmi a konal znamení a zázraky.
Ve Skutcích 8,6 jsou zaznamenány Filipovy zázraky.  Sk 14, 20 vypráví,  že  poté,  co byl  Pavel
ukamenován davem a ponechán napospas smrti, se kolem něj shromáždili věřící. Je pro mě těžké si
představit, že tam jen tak stáli a plakali. Poté, co ho obklopili, vstal živý! Ve Skutcích 21,10 Bible
vypráví, jak prorok jménem Agabus měl pro Pavla platné slovo od Pána.
Ti, kteří dnes nevěří v trvalou Boží moc, se někdy začnou vymlouvat, že moc byla skutečně dána
Dvanácti, Pavlovi – a navíc každému, na koho těchto třináct vložilo ruce. Pak to přestalo, tvrdí. Ti,
kteří  dostali  uzdravující  moc  od  Dvanácti  a  Pavla,  ji  nemohli  předat  dál,  říkají.  To  je  velmi
elegantní, až na to, že Bible to nikde neříká. Dokonce to ani nenaznačuje. Jistě, jediná uzdravení
v Novém zákoně prováděli Dvanáct, Pavel nebo ti, na které mohli vložit ruce. Ale dokazuje to snad,
že  zázraky  pak  náhle  přestaly,  když  byla  Bible  dokončena?  Pokud  ano,  proč  je  nemocným
křesťanům řečeno, aby se obrátili na starší církve – a ne na někoho z Dvanácti, Pavla nebo někoho,
na koho vzkládali ruce?
Jakub 5:14-15 říká, že pomazání olejem a modlitba víry přinese uzdravení. V 1. Korintským 12,29-
31 se píše, že máme vroucně toužit po darech Ducha svatého, jako je uzdravování. Bylo toto Písmo
napsáno pouze Dvanácti, Pavlovi a těm, na které vzkládali ruce? Určitě ne! Přečtěte si Římanům
4,23–24 a celou předchozí kapitolu. Ujišťuje nás, že Bible nebyla napsána jen pro několik málo lidí.



Bůh jasně říká,  kdy je biblický pokyn určen jen několika málo lidem, například Noemovi,  aby
postavil archu, Euodii, aby se přestala rozčilovat (Flp 4,1), nebo Timoteovi, aby se držel dál od
světských debat (2 Tim 6,20), a aby si pospíšil s knihami a kabátem (2 Tim 4,13).
Jak poznáte, zda je nějaké další přikázání, pokyn nebo slib určen nám všem – nebo jen Dvanácti
a Pavlovi? Přečtěte si kontext! Je Písmo určeno konkrétně někomu – nebo nám všem? Vyzkoušejte
si tento test na Janovi 14,12, kde Ježíš říká svým učedníkům, že ti, kdo uvěří, budou konat zázraky
stejně jako on, a dokonce ještě "větší skutky než tyto". Tento slib nemá žádné výhrady. Nebyl dán
pouze těm, na které Dvanáct a Pavel vložili ruce! Je určen všem!
Záleží na tom, že Bible nezaznamenává zázraky, které vykonali ti, kdo žili po Dvanácti, Pavlovi
a těch, na něž vzkládali ruce? Ne! Bible nezaznamenává žádné konkrétní činy jednotlivců po době,
kdy  Jan  po  napsání  Zjevení  odložil  pero!  Nezmiňuje  se  o  obrácení  císaře  Konstantina,  ani
o příchodu misionářů do Anglie, ani o zázracích v Augustinově církvi, ani o tom, jak věřící přežili
pád Říma. Proč ne? Protože posvátný text byl dokončen dávno předtím, než se to všechno stalo.
Proto vás vyzývám, abyste ignorovali náboženské racionalizace bezmocných kazatelů, kteří se snaží
ospravedlnit, proč se v jejich životě nedějí zázraky! Jejich argumenty získaly popularitu na počátku
20. století, kdy znamení a zázraky začaly otřásat mrtvými americkými církvemi.
Bible  neříká  to,  co  oni  chtějí,  aby  říkala.  Neříká  to  ani  skutečný  život.  Proč  lidé  zůstávají
v bezmocném  náboženství?  Nezůstávají!  Nevšimli  jste  si,  že  stále  méně  a  méně  lidí  v  naší
společnosti navštěvuje tyto církve? Mnoho těch, kteří je nenavštěvují, o sobě stále tvrdí, že jsou
křesťané, což znamená, že jsou bohabojní, na rozdíl od nevědomých pohanů. Ale už nemají zájem
bohoslužby prospat.
Jejich  rodiče  jim  vnutili  nesmyslné,  bezmocné  náboženství.  Generace  naučená  zpochybňovat
tradice a vzdorovat autoritám v tom nyní nevidí žádný smysl. Modlí se, když potřebují Boha, a když
potřebují  pastorační pomoc – moc Ježíše Krista  aplikovanou na jejich životy – nevracejí  se ke
slabým a nerozhodným duchovním, kteří popírají moc modlitby a mumlají o psychoteoretických
hádankách  Jung  versus  Freud.  Nebudou  své  děti  vystavovat  mrtvým kázáním,  která  pronášejí
poražení muži, kteří nemají co říct. A nebudou tolerovat nesmyslné bohoslužby vedené tak, jako
bychom si museli zasloužit spásu tím, že budeme snášet hudební tresty. Prostě se drží dál.
Naše  dnešní  vystresovaná  společnost  přehodnocuje  nesmyslné  spory  minulých  let  a  vrací  se
k základům. Stále častěji se stává, že hledání skutečných hodnot u této generace nevede k návratu
do malého hnědého kostelíka v divočině, kde hádaví zatvrzelci trvají na tom, že církev bude přesně
taková, jaký byla vždycky – i když si nikdo nepamatuje proč.
Ani tato generace nenachází pravdu v otlučených liberálních sborech, které se neustále ohánějí tím
či oním novým programem, vymyšleným lidmi, který má osvobodit utlačované, nasytit chudé ve
světě nebo, upřímně řečeno, jen vyvolat vzrušení ve sboru – a tím předstírat hnutí Ducha, po kterém
všechny jejich duše touží.
V důsledku toho některé z největších starých denominací umírají – každý rok zavírají stovky sborů.
Dokonce i některé z největších skupin trpí vážným nedostatkem kazatelů. Proč? Protože je stále
méně a méně idealistů, ze kterých se stávají dobří kazatelé, kteří zasvětí svůj život udržování mrtvé
tradice. Velké duchovní revoluce, které odstartovaly některá z nejlepších hnutí historie, si už nikdo
nepamatuje – alespoň ne přesně. Místo toho se probuzení institucionalizovalo, zabalilo, vysvětlilo
a homogenizovalo do něčeho, co by naprosto vyvedlo z míry Martina Luthera, Charlese Wesleyho,
Alexandra  Campbella  nebo Smithe  Wiggleswortha.  Není  tu  žádný oheň,  žádná svoboda,  žádná
radost. Stále častěji chybí pomazání nebo přítomnost Pána.
Denominace a hnutí, která umírají, jsou ta, která popírají poselství o moci Ježíše Krista nebo jsou
nad ním v rozpacích. Jsou to ta, která zavírají své dveře. Nemá smysl je navštěvovat. Kdo by chtěl
náboženství, které nefunguje?
Mnohé církve dnes navštěvuje pouze zarputilý,  odhodlaný, zmenšující  se sbor,  který se urputně
snaží zachovat minulé vítězství tím, že tvrdošíjně omílá stále stejné chvalozpěvy, které se budou
zpívat na jejich pohřbech. Jejich svatyně zamořuje duch smrti, který potlačuje jakoukoli skutečnou
bohoslužbu a potlačuje jakékoli poselství života, jež zaznívá z jejich kazatelen.
Dovolte mi, abych vás varoval – jak bude závěrečná bitva nabývat na intenzitě, budou tyto ubohé



církve patřit k prvním duchovním obětem. Těch několik málo vedoucích, kteří zbývají, se budou
snažit bojovat lidskými zbraněmi, protože nevěří, že existují nějaké zbraně Ducha svatého. Budou
tvrdě poraženi. Ať už si to chtějí přiznat, nebo ne, jejich křesťanský humanismus je lež. Učí, že
jsme sami sobě nadějí a spásou. Jakub nám ovšem v celé své biblické knize říká, že svou víru
musíme uvést do chodu. Taková praktická víra však musí být pevně zakořeněna v Ježíši,  nikoli
v pyšných, bezmocných a neinspirovaných lidských strategiích.
Tito lidé se hrdě a pošetile  ženou za velkými morálními cíli  – narážejí  hlavou na štíty našeho
skutečného  nepřítele,  bojují  proti  velkým  ďáblovým  pevnostem  ve  své  mrňavé,  člověkem
inspirované síle. A selhávají bez vedení Ducha svatého a bez nadpřirozeného zásahu Boha, který
nikdy nezklame. Takové bezmocné náboženství je zanechá uprostřed bitevního pole bez zbroje, bez
zbraní, bez šance na přežití – a bez víry, že vůbec existuje Bůh, který je připraven pochodovat jim
na pomoc s legiemi andělů.
Kolik znáte církví, které už skutečně nemají na svou komunitu žádný vliv? Jsou jen neškodným
komunitním klubem, kde se lidé scházejí  a cítí se tak trochu dobře.  Jsou bez moci, stejně jako
Baalovi  proroci,  kterým se vysmíval  Eliáš.  Nuže,  stejně jako Eliáš  rád hlásám, že můj  Bůh je
skutečný. Je plný moci a síly. Stále se stará. Stále je tu. Stále za mě denně bojuje. Lidé v mé církvi
neumírají na prokletí.
Ne, Boží  moc nepominula.  Nejíme zbytky včerejší  hostiny.  Jsme přímo uprostřed dnešní  velké
hostiny, toho nejlepšího, co nebe nabízí. Bůh pro tehdejší lidi neudělal o nic víc, než udělá zítra
a dělá dnes pro nás. Jediný rozdíl je v tom, že ti lidé se tehdy prostě Bohu vydali více než my dnes.
Čím více se Bohu odevzdáváme, tím více toho pro nás a skrze nás dělá.

Lež č. 2: Démony může vyhánět pouze "klérus"

V Novém zákoně nemohu najít slovo klérus. Vidím jen, že jsme všichni členy nového, královského
kněžstva Ježíše Krista. Všichni jsme povoláni jako svědkové.
Starý  zákon  měl  kněžskou  třídu.  Ta  byla  stejně  jako  kletba  Zákona  přibita  na  kříž.  Tolik  lidí
nepoužívá moc, kterou v sobě mají jako křesťané, protože si myslí, že k tomu nejsou "oprávněni".
Čekají, až je jejich církev, denominace nebo nějaká kněžská hierarchie jmenuje do nějaké funkce
nebo jim udělí určitý titul, a teprve pak mají pocit, že mohou tuto odpovědnost naplnit.
Ježíš  je  dárcem autority.  Žádná církev ani  církevní  úředník vám tuto pravomoc nemůže udělit.
Nikdo vás nemůže jmenovat. Mohou to udělat pouze ti, kteří mají božskou autoritu od samotného
Krista. A ta začíná zkušeností znovuzrození, kdy osobně poznáme Ježíše ve svém srdci. Od tohoto
okamžiku má člověk moc nad satanem.
Faktem je, že člověk může vyhánět ďábly, když ví, že to může dělat. Jak ale člověk pozná, že je
schopen vyhánět démony? Při zvažování této otázky musíme rozhodnout, kdo a komu dal pověření
k vyhánění démonů v 10. kapitole Matoušova evangelia.
Když k sobě povolal svých dvanáct učedníků, dal jim moc proti nečistým duchům, aby je vyháněli
a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu (Mt 10,1).
To je to, co se tam píše. Ježíš Kristus pověřil svých prvních dvanáct učedníků, aby šli a vyháněli
démony. V 10. kapitole Lukášova evangelia pověřil sedmdesát dalších, aby šli a sloužili. Když se
k němu těchto sedmdesát apoštolů vrátilo, radovali se, že se jim po vyslovení jeho jména podrobili
i démoni. Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i ďáblové se nám podřizují skrze tvé
jméno" (Lk 10,17).
Těsně před svým návratem do nebe pak Ježíš svým učedníkům nařídil,  aby v Jeruzalémě ještě
nějakou dobu počkali, a ve Skutcích 1:8 jim řekl:  "Ale dostanete moc, až na vás sestoupí Duch
svatý, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak ve všem Judsku a Samařsku až na sám konec země."
Ježíš zmocnil a pověřil všechny věřící, aby pokračovali v jeho službě:
Řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a dá se pokřtít,
bude spasen – ale kdo uvěří,  nebude zatracen. A ty,  kdo uvěří,  budou provázet tato znamení –
v mém jménu budou vyhánět ďábly – budou mluvit novými jazyky – budou brát hady – a kdyby
vypili něco smrtelného, neublíží jim to – budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. 



(Mk 16,15–18).
Pán Ježíš výslovně řekl, že ti, kdo věří, budou vyhánět ďábly. Samozřejmě se jedná o osoby, které
uvěří  a  přijmou evangelium. Osobně poznali  Boží  moc a stali  se  svatými  nádobami pro Boha.
Mohou  vírou  přijmout  službu  znamení,  a  proto  vymítat  zlé  duchy.  To  jednoduše  znamená,  že
vyhánění duchů nepatří především hierarchii. Je tu konkrétně řečeno, že ti, kdo uplatňují víru, mají
tuto moc osvobodit ty, kteří jsou sužováni duchy.

Lež č. 3: Exorcisté musí dodržovat složité rituály

Viděli jste před časem v televizi vymítání duchů? Katolický kněz procházel středověké liturgie, ale
bez dramatického účinku. Když se televizní kamery rozjely, postižený člověk volal o milost. Byla to
smutná podívaná.
Proč kněz selhal? Protože nepřikázal démonovi,  aby odešel ve jménu Ježíše – plný víry v moc
našeho Stvořitele, věřící v autoritu, která nám byla dána jako věřícím, a vyzbrojený tím, co zná jako
pravdivé ze Slova!
Vždy je nejlepší držet se pouze toho, co o těchto věcech říká Bible. Tradiční rituály, mystické litanie
a poslušně se držet pravidel nějaké teologické knihy sepsané komisí pro církevní nauky před 500
lety, to vás povede stále dokola.
Ďábel rád tančí. Takže jistě, na takové věci bude reagovat. Ale nakonec nejlépe funguje jednoduchá
Bible.  Samozřejmě  se  podle  ní  netočí  dobré  filmy,  proto  exorcisté  v  zábavních  médiích  jsou
utrápení mystikové v sutaně, kteří absolvovali desítky let semináře, jsou plní pochybností o sobě
samých a musí se vyrovnávat s nejrůznějšími dramatickými osobními problémy.
Jak máme mluvit s démonem?
Když byl Ježíš pokoušen Satanem v Matoušově evangeliu 4,4, promluvil přímo k ďáblovi:  A on
odpověděl: "Je psáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích
úst.'"
Všimněte si, že Ježíš nepožádal svého Otce, aby satana pokáral, ale jednal s ním osobně. Tím nám
dával příklad, jak máme jednat s protivníkem. Ježíš neřekl, že ďábel lže, když mu satan nabídl
národy světa a jeho slávu. Ale ani nepodlehl jeho pokušení. Ježíš ďáblovi odolal pomocí Božího
slova: Ježíš mu řekl: "Jdi pryč, satane, neboť je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen
jemu budeš sloužit." (Mt 4,10).
Ježíš ukázal, že Slovo je meč, kterým křesťané vítězí nad ďáblem.
V synagoze, kde Kristus uctíval a četl z Mojžíšova zákona, objevil ty, kteří měli zlé duchy:
V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého ďábla a hlasitě křičel. Říkal: "Nech nás být – co
máme společného s tebou, ty, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi – Svatý Boží."
Ježíš  ho  napomenul:  "Mlč  a  vyjdi  z  něho!"  A když  ho  ďábel  hodil  doprostřed,  vyšel  z  něho
a neublížil mu. (Lukáš 4,33–35).
Duch vykřikl Ježíšovu totožnost, že je Svatý Boží. Kristus muže umlčel a přikázal duchovi, aby
z něj vyšel. Duch v hněvu člověka prudce odhodil, ale Kristus nedovolil, aby mu ublížil, protože byl
navždy zbaven své moci.

Lež č. 4: Ďábel je pro nás příliš mocný

Ježíš  poznal  ďáblovu  moc.  Ježíš  je  však  mocnější.  Všimněte  si,  že  posedlý  muž  v  Lukášově
4. kapitole hlasitě nekřičel, dokud se k němu nedostal Ježíš. Ti lidé zpívali své písně, odříkávali své
modlitby, četli svá Písma a ďábel si to všechno užíval. Když však na scénu vstoupila Boží moc,
ďábel se náhle rozrušil.
Proč? Náboženský obřad ho neohrožuje. Můžeme pořádat běžné bohoslužby a lidé posedlí démony
je mohou nerušeně prosedět. Když se však projeví Boží sláva a pohybuje se Duch Páně, ďábel to
nemůže vydržet.
Proto  tolik  zdůrazňuji  důležitost  uplatňování  naší  božské  autority  nad  démony.  Dokud  své
křesťanství omezujeme na náboženské obřady, nepředstavujeme pro satana a jeho království žádnou



hrozbu.  Teprve když proti  němu vystoupíme v moci  a  autoritě  Ježíše  Krista,  získáme nad ním
nějaké vítězství.
Satan  může  proniknout  a  proniká  do  církve  a  náboženští  lidé  si  to  nikdy  ani  neuvědomují.
Nerozpoznají to, dokud nepřijde někdo s božskou autoritou. Tím někým máte být vy a já.
Je  při  vymítání  démonických  duchů  důležitý  půst  a  modlitby?  Lze  některé  vyhnat  bez  půstu,
zatímco jiné ne? Protože Ježíš Kristus je naším hlavním příkladem a my jsme nabádáni, abychom
ho následovali, měli bychom vzít v úvahu, že Bible opakovaně říká, že se Kristus často postil. Já
osobně věřím, že půst je zdrojem duchovní síly a moci.
Těsně před triumfálním vstupem do veřejné služby se Kristus postil čtyřicet dní:  Když se postil
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, dostal potom hlad. (Mt 4,2)
Před velkými zkušenostmi svého života se náš Mistr postil. Pro nás dnes je velmi důležité postit se,
zejména předtím, než se snažíme vyhnat nějakého zlého ducha.
Učíme se, že mezi démonickými silami v duchovním světě existují různé stupně moci. Po vyhnání
epileptického ducha z chlapce, který trpěl záchvaty, Ježíš řekl svým učedníkům, že ho nedokázali
vyhnat, protože "... tento druh nevychází jinak než modlitbou a postem" (Mt 17,21). Je tedy jisté, že
existují určití duchové, kteří budou člověku vzdorovat, pokud se nepřipraví na duchovní střetnutí.
Boží slovo je buď pravdivé,  nebo není pravdivé.  Pokud křesťané aktivně,  vytrvale,  dogmaticky
a duchovně odolávají ďáblu, pak Bible říká, že ďábel uteče. Pokud před námi bude ďábel zděšeně
utíkat, proč bychom se měli my křesťané bát? Jak nám může ublížit? Jak můžeme selhat? Stůjte
pevně v této jistotě a využijte této síly, kterou máte k dispozici, abyste zbořili satanovy pevnosti
a "propustili na svobodu ty, kdo jsou zdeptaní" (Lukáš 4,18).

Proč někteří exorcisté selhávají?

Důvod neúspěchu č. 1: Nedostatečná příprava

Ježíš samozřejmě nikdy neselhal, ale vy i já můžeme narazit na stejnou věc, jakou zažili učedníci,
když selhali v 17. kapitole Matoušova evangelia. Tam jim Ježíš řekl, že tento druh démona může
vyjít pouze prostřednictvím půstu a modlitby. Vrhli se do toho bez dostatečné duchovní přípravy.

Důvod neúspěchu č. 2: Špatný úsudek

Dalším důvodem neúspěchu je, když se snažíme bojovat se Satanem na jeho půdě.
Téměř  vše,  co vím o moci  démonů,  jsem se naučil  z  vlastní  zkušenosti.  Zkoumal  jsem Písmo
a studoval Boží slovo, abych se ujistil, že dělám správnou věc. Nic z toho jsem nepobral od někoho
jiného.  Někdy  jsem  se  věci  naučil  těžkou  cestou.  Jednou  z  nich  je,  že  na  ďáblovo  území
nevstupujeme, pokud ho nejdeme zničit. Nikdy tam nechoďte jen ze zvědavosti. On vás svede.
Moje žena šla jednou na setkání voodoo v Brazílii. Říkal jsem jí, ať tam nechodí, a pro jistotu jsem
šel s ní. Tloukli do bubnů a ve dvě hodiny ráno byli opravdu opilí ďáblovou mocí. Chtěla to vidět.
Nikdy jsme ty lidi neviděli dělat tyhle věci a oni v Brazílii opravdu dělají šílené věci. Podíval jsem
se na svou ženu a ona se taky kymácela a potácela. Chytil jsem ji kolem pasu a začal jsem co
nejhlasitěji  křičet:  "Kárám vás,  ďáblové.  Kárám vás  Ježíšovou  krví.  Nikoho  z  nás  se  nesmíte
dotknout." Vzal jsem ji, odnesl, naložil zpátky do auta a odjeli jsme. Řekl jsem: "Do ďáblovy herny
se nechodí. To se nedělá. Neměli jsme důvod sem jezdit. Zvědavost tě může zničit. To nemůžeme
dělat."
Nikdy se pro zábavu nechodím dívat na nic, co dělá ďábel. Nechodím do jeho říše. Patří mu to tam.
Nemůže přijít do mé církve a operovat tam. Já to nedovolím. Vyháníme ďábla z mnoha lidí, kteří
přicházejí, aniž by věděli, do čeho jdou. Vykřiknou a my je osvobodíme, přímo na shromáždění. Ale
když vstoupíte do ďáblova panství, má tam moc, kterou nikde jinde nemá. Nemáte tam co dělat. Je
naprosté bláznovství, když se pokusíte například vtrhnout do pohanského chrámu a budete se snažit
vyhánět démony. Budou se bránit. Mohu vám vyprávět příběhy o pošetilých lidech, kteří se o něco
takového pokusili a byli vymrštěni do vzduchu nebo naraženi do zdi – démoni se jim vysmáli.



Používejte zdravý úsudek.
Jednou jsem pobýval v domě jednoho milého křesťana v Denveru ve státě Colorado. Byl to velký
dům a pokoj pro hosty, ve kterém jsem spal, se nacházel v zadní části domu, daleko od místa, kde
spal onen muž se svou ženou.
Kolem druhé hodiny ranní jsem byl probuzen. Ve dveřích jsem viděl siluetu ženy. V místnosti byla
tma, ale jasně jsem ji viděl stát. Mohl jsem rozeznat její rysy. Byla světlé pleti, skandinávského
typu, měla dlouhé světlé vlasy a modré oči. Byla oblečená do nočního oděvu a v ruce držela pistoli.
Okamžitě jsem věděl, co to vidím a co způsobilo, že se objevila. V té místnosti byl v minulosti
někdo zabit.
Příštího rána jsem se setkal s majitelem domu. "Pane," řekl jsem, "v tomto domě byl někdo zabit."
"Ne."
"Ach, ano. V tomto domě byl někdo zabit. Já vám říkám, že jste zde měli problémy."
Podívali  jsme se na sebe.  Řekl  jsem: "Běžte si  promluvit  s  některými sousedy,  kteří  tu  žijí  už
dlouho. Zeptejte se jich, co se stalo. Říkám vám, že v tomto domě zemřela žena."
Muž šel za sousedy a zeptal se jich: "Před několika měsíci jsem koupil tento velký krásný dům. Kdo
v něm bydlel přede mnou?"
Sousedé odpověděli: "Švédský lékař."
"Proč se odstěhoval?"
"Jeho žena se zastřelila v zadním pokoji a zemřela." Byl to ten samý pokoj, ve kterém jsem spal.
Muž se ohromeně vrátil do domu.
"Jak to víte?" zeptal se.
Odpověděl jsem: "Viděl jsem ji tam."
"Co chtěla?" zeptal se.
"V tomto domě je duch sebevraždy."
Pak se muž zhroutil a řekl mi pravdu. Řekl: "Poprvé v životě mě napadlo spáchat sebevraždu právě
v tomto domě. Čtyřikrát nebo pětkrát mi ten duch řekl, že nejlepší východisko je vzít si život."
Chci, abyste něco pochopili: nepokusil jsem se toho démona z toho domu vyhnat. Řekl jsem tomu
muži, aby se raději odstěhoval. Proč? Snadno se nechal svést. Miloval peníze. Neměl víru ani zájem
převzít autoritu nad démony. Byl příliš pohlcen penězi a bohatstvím. Bylo toho málo, co jsem pro
něj mohl udělat.
Jeden můj přítel v Anglii měl tři dcery. Přestěhoval se do jiného domu a jedna z dcer tam bydlela
v jistém pokoji.  Nenáviděla ho. Prosila otce, aby jí dovolil se z toho pokoje odstěhovat. Řekla:
"Otče, prosím, dovol mi odstěhovat se z tohoto pokoje. Umřu tady."
Otec se jí vysmál, ale ona zemřela. Do pokoje umístil další ze svých dcer. Po několika nocích ho
i ona prosila: "Pusť mě z tohoto pokoje, otče. Prosím, pusť mě z tohoto pokoje." Ale on byl tvrdý
muž. Odmítl. A ona zemřela.
Ten muž pak přišel za mým učitelem, velkým evangelistou Howardem Carterem, a zeptal se: "Co
mám proboha dělat?" Bratr Carter mu odpověděl: "No, vzhledem k tomu, že nemáte žádnou moc
cokoli udělat, raději se z toho místa odstěhujte. Zůstala vám jen jedna dcera."
Nepokoušejte  se  bojovat  se  Satanem,  pokud  nejste  připraveni  a  nejste  na  Božím  území.
Samozřejmě, pokud vám Pán jasně řekne,  že máte jít  na pohanský rituál a vyhnat Satana,  pak,
musíte.  Pokud vás  tam pošle  a  nekompromisně  vám nařídí,  abyste  vyhnali  zlo  skrze  Jeho sílu
a moc, pak běžte!
Raději se také připravujte intenzivní modlitbou, půstem a studiem Slova. Modlete se, aby přímluvci
předkládali váš případ před Boží trůn, když se do takového boje pouštíte. Bezpochyby vězte, že Bůh
nedělá chyby. Pokud vám řekl, abyste šli, má to svůj důvod.
Jen pamatujte, že tento boj je duchovní – ne fyzický. Modlete se za nadpřirozenou moc. Moc jsou
dvě věci. Moc je autorita a moc je energie. Když jste přijali Ducha svatého, přijali jste moc autority.
Mluvíte a věci vás poslouchají, protože máte autoritu pod zaslíbením Pána Ježíše. Pak máte energii.
Mám ji – energii, která pochází z Ducha svatého. Nepochází z přirozených prostředků, ale z Ducha
svatého.



Důvod neúspěchu č. 3: Bůh nectí pýchu

Nesnažte se hrát velké divadlo ve vlastní síle a doufat, že vás Pán zachrání. Možná se jen rozhodne,
že je třeba vaši pýchu napravit. Možná vás nechá udělat ze sebe idiota.

Důvod neúspěchu č. 4: Klam a nedůvěra

Ďábel je svůdce.  Podle 1.  Timoteovi 4,1 "Duch výslovně mluví o tom, že v posledních časech
někteří odpadnou od víry tím, že dají na svůdné duchy a ďábelská učení".
Ďábel říká: "To není zlé. To není špatné. Jsi kazatel, můžeš se z toho poučit." A ví, že tě dostane.
Jindy zařve  jako pověstný  lev  a  zmáčkne  jakékoli  tlačítko  strachu,  aby vás  co  nejvíc  vyděsil.
"Nezahrávej  si  se  mnou,  protože tě  zničím,"  šeptá.  "Dostanu tvé děti.  Zaútočím na tvé  zdraví.
Obviním tě z cizoložství a zničím tvou službu. Odhalím něco strašného z tvé minulosti. Zničím tvé
šance stát se hlavním řečníkem na sjezdu v příštím roce. Způsobím tvé ženě rakovinu. Zabiju tě."
A někteří lidé se stáhnou.
Jeho oblíbeným podvodem je kamufláž – staré známé "Jaký ďábel? Vidíte nějakého ďábla? Máš
vysokoškolský titul. Přece nejsi tak zaostalý, abys věřil na ďábly, ne?"
Snad nejúčinnějším klamem je teologická bažina – tento otřepaný argument, že nemáme žádnou
moc, že moc Ducha svatého pominula, když zemřeli apoštolové.
Vidíte tu démonickou strategii? Pokud nás nedokáže přesvědčit, že jsme příliš chytří na to, abychom
v něj věřili, nebo že nad ním nemáme žádnou moc, pak se pustí do práce a snaží se nás vyděsit
k smrti. Jeho lži vyvolávající strach jsou však pouhé lži. Neposlouchejte je. Prostě ho vyhoďte.

Důvod neúspěchu č. 5: Svádění

Nikdy neotvírejte uši tvrzením démonů. Říkají jen lži. Někteří vás budou přemlouvat – dokonce
budou hrát na váš soucit. Vím o muži, který měl sen, v němž byl s démonickou bytostí vynesen
vysoko nad zem. Ukázalo mu to,  jak zvrácený a ošklivý je život  démona – jak ubohá je jeho
existence. Hrálo to na jeho soucit – jak by mohl milující Bůh navždy vyhnat ze své přítomnosti tak
zraňující,  pokřivené  stvoření?  Bylo  spravedlivé,  že  neexistuje  žádná  šance  na  podmínečné
propuštění? Co kdyby se démon chtěl kát? Tvrdil, že neudělal nic, čím by si zasloužil věčná muka.
Nemáme ďáblovi projevovat žádný soucit – žádný!
Je to stejně velká lež jako pokušení, že malá nevěra vám pomůže pochopit, čím procházejí jiní lidé,
nebo že koupě pornografie vám otevře oči pro hloubku problému. To jsou lži a svody. S démony se
nikdy nedomlouváme. Pokud promluví, občas se jich na něco zeptám – ale jen zřídka a jen proto,
abych ukázal posluchačům, jací jsou to lháři.
Znám kazatele, kteří vedou rozhovory s démony. To je bláznovství! Nemají nám co říct. Cokoli
řeknou,  je  podezřelé.  Říkají  to  jen  proto,  aby podpořili  Satanovu  moc.  Dočkáte  se  polopravd,
naprostých lží, strašných obvinění – jako například démon v 1. kapitole, který zpochybňoval, zda
mám vztah  s  Ježíšem.  Ďáblovu  moc  kárám téměř  pokaždé,  když  vstanu,  abych  kázal.  Říkám:
"Všechno zlo, všechny čáry, všechny okultní síly, nemáte na tomto místě žádnou moc. Jděte!" A ony
jdou.
Vzpomínáte si na příběh patnáctiletého chlapce, který chřadl a zemřel poté, co byl sexuálně sveden?
Čarodějnice v kostele jeho otce byly věštkyně. Živily se hrou s ďáblem, mluvily s jeho prolhanými
démony – a  klamaly lidi.  Pastorovi  říkaly:  "Jsme profesionální  čarodějnice."  Řekl,  že  se  bude
modlit, aby poznaly pravdu a ta je osvobodila. Já bych okamžitě řekl: "Pojďte do mé kanceláře
a postaráme se o to." Vyhnal bych z nich ďábla a řekl bych: "Teď už můžete chodit do církve."
Ve Skutcích 16 šla ta dívka po ulici jako každá jiná. Neříkala nic moc špatného, jen: "To jsou
služebníci nejvyššího boha." Pavel se otočil a řekl: "Vyjděte z ní!" Okamžitě byla osvobozena.
Dnes je mnoho církví, které o satanské moci nic nevědí. Takže ďábel je tam. Jsou pastoři, kteří si
hrají s démonickou mocí a kteří o tom prostě nevědí. Proč? Semináře a školy pro přípravu kazatelů
je nenaučily celou pravdu.



V Matoušově evangeliu 17 se učedníci nepřipravili. Nepostili se a nemodlili se s malým chlapcem.
Synové Skévy v sobě neměli nic. Řekli: "Ve jménu Petrově a Pavlově a ve jménu Ježíšově." Tak se
začali modlit. Démoni řekli: "Jo, Petra a Pavla známe. Ale vás neznáme," a vymlátili z nich duši. To
se děje dodnes. Tito lidé se snaží vyhánět ďábly a dostanou ránu do hlavy.
Démoni se mě nikdy nedotknou. Nikdy proti mně nezvedli ani prst. Nikdy!
Příliš mnoho církví dnes odmítá konflikty.  Odmítají bitvu. Odmítají válčit.  Pavel řekl: "Bojoval
jsem dobrý boj." Ale oni tento boj nechtějí. Pokud vyvstane nějaký problém, spokojí se s tím, že
ustoupí. Nechají to být, skuhrají ve strachu. Ale tenhle problém jen tak neodejde. Satan je tady –
a využívá těch, kteří šťastně a slepě předstírají, že není.

KAPITOLA VI.
MOHOU DÉMONI UBLÍŽIT KŘESŤANŮM?

Otázky, které mi nejčastěji kladou

Může být zbožný věřící posedlý démony?

Nelze doufat, že se budeme zabývat tématem moci démonů, aniž bychom očekávali jednu otázku,
která  je  nad  všechny ostatní:  Může mít  křesťan démona?  Může  zlý  duch  vstoupit  do  věřícího
a posednout ho? Spory o tuto otázku se vedou kolem definice. Kdo je křesťan? Co se může v jeho
životě stát?
Bible v Jakubově evangeliu 4,7 důrazně říká: "Vzepřete se ďáblu a uteče od vás." To je pozice
znovuzrozeného věřícího. Ježíš Kristus ve svém posledním pověření církvi řekl: "... v mém jménu
budou vyhánět ďábly …" (Marek 16,17).
Křesťan by se neměl ďábla bát – měl by ho vyhnat, sesadit z trůnu, vymítat. Avšak člověk, který se
označuje  za  křesťana  a  chodí  k  věštcům,  hraje  si  s  deskou  Ouija  a  spoléhá  na  horoskopy,  je
otevřenou branou pro vstup zlého. Téměř každý uctívač a velekněz čarodějnictví v Brazílii vám
řekne, že je křesťan. To je to, co mám na mysli pod pojmem definice. Apoštol Pavel neměl strach
z démonů ani z jejich moci, ale synové Skévy ano. (Viz Skutky 19, 13–17.)
Není nebezpečné mluvit o satanovi? Ne, chybí mu nad námi moc. Nevidím, kde by diskuse o našem
nepříteli byla spojena s něčím špatným nebo nějakým nebezpečím. Pán Ježíš nám toho o ďáblovi
řekl  více  než  kdokoli  jiný  v  celé  Bibli.  Zřekl  se  ďábla  a  odsoudil  ho  více  než  kterákoli  jiná
zaznamenaná osoba. Svým apoštolům dal přísný příkaz, aby vyháněli ďábly: "Potom svolal svých
dvanáct učedníků a dal jim moc a autoritu nad všemi ďábly a k léčení nemocí" (Lk 9,1). "A když
k sobě  svolal  svých  dvanáct  učedníků,  dal  jim  moc  proti  nečistým  duchům,  aby  je  vyháněli
a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu" (Mt 10,1).
Sedmdesát učedníků vyslaných Pánem se vrátilo s radostí, že mají moc nad ďábly: "Sedmdesát se
jich pak s radostí vrátilo a řekli: 'Pane, i ďáblové se nám podřizují skrze tvé jméno.'" (Lk 10,17)
Čím méně toho o ďáblovi řekneme, tím větší zisky ve světě získá. Rád by umlčel ty, kdo by chtěli
zničit jeho i jeho dílo. Jsou lidé, kteří vás, pokud mluvíte o ďáblovi, obviňují z negativismu. To vše
je však součástí ďáblovy strategie, aby o něm lidé mlčeli. Lidé v nevědomosti snadno podléhají
ďáblovým úskokům. Osvícení lidé vědí, jak se od jeho moci osvobodit.
V potemnělých pohanských zemích směle vykračuje, aby svazoval a ničil, a nikdo se mu nemůže
postavit. V křesťanských zemích můžeme mluvit jako Pavel, který řekl: "aby nás satan neobelstil;
jeho úskočnost přece známe." (2 Kor 2,11).
Ježíš Kristus přišel zničit jeho skutky a my se zabýváme stejnou věcí. Každý den bychom se měli
lépe učit, jak ho ničit. Nemluvíme o něm ve strachu, ale mluvíme o něm ve světle velkého vítězství,
kterého Pán Ježíš Kristus dosáhl svou smrtí a vzkříšením. Autority odhadují, že uzdravení z deprese
potřebuje pětatřicet milionů Američanů. Na to existuje odpověď! Leží ve vás a ve mně.
Může být křesťan proklet démony? Pouze pokud to dovolí. Podle Bible každý křesťan má právo
a moc odporovat  ďáblu a jeho útokům: "Vzepřete se ďáblu a uteče od vás",  slibuje Jakub 4,7.



Efezským 6,16 nám radí, abychom se chopili "štítu víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé
střely zlého".
Zde je několik dalších veršů, které vám vřele doporučuji, abyste si zapamatovali. Když na vás ďábel
zaútočí  pochybnostmi  a  strachem,  můžete  se  velmi  účinně  bránit  stejně  jako  Ježíš  na  poušti:
nezpochybnitelným Božím slovem.
"Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na
soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode
mne, je výrok Hospodinův." Přečtěte si to sami v celém kontextu v Izajášovi 54,17.
Líbí se mi také Izajáš 59,19: "Tak se budou bát Hospodinova jména od západu a jeho slávy od
východu  slunce.  Až  se  nepřítel  přivalí  jako  povodeň,  Hospodinův  duch  proti  němu  pozvedne
prapor."
V Ježíši jste v naprostém bezpečí.
"Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě," stojí v 1. Janově 4,4.
V listu Galaťanům 3,13-14 se píše: "Kristus nás vykoupil z prokletí, když byl ... učiněn prokletým
za nás .... aby Abrahamovo požehnání přišlo na pohany [nás] skrze Ježíše Krista."
Jestliže jsme byli  vykoupeni z prokletí,  jestliže jsme požehnáni Bohem, pak nás ďábel nemůže
proklít: "Jak mám proklít, koho Bůh neproklíná? Nebo jak se budu vzpírat tomu, komu se nevzpíral
Hospodin?" (Num 23,8)

Může démonický duch napadnout křesťana?

Ano. Satan a jeho andělé mají svobodu lákat, odvádět od Boha, pokoušet věřícího v Krista. Není to
překvapivé, protože satan svými lžemi pokoušel Evu v zahradě Eden. Nemusela ďáblovým lžím
věřit, ale její síla vůle se podvolila jejím očím, uším a chuti. Vědomě se rozhodla proti Bohu. Byl to
vědomý akt její vůle, odpovědné rozhodnutí.
Ve 4. kapitole Matoušova evangelia čteme, že satan pokoušel i Ježíše Krista.  Pokud zaútočí na
samotného Božího Syna, zaútočí i na věřícího.

Může být posedlý démonem osvobozen proti jeho vůli?

Ne,  nemůže.  Viděl  jsem  to  po  celém  světě.  Jakékoli  osvobození  člověka,  který  nechce  být
osvobozen,  bude v nejlepším případě dočasné.  Pokud je člověk osvobozen proti  své vůli,  bude
znovu posedlý, až se démon rozhodne do něj znovu vstoupit.
V Lukáši 11,24-26 nám Ježíš říká: "Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech
a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´
Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám,
vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky."
Pokud se člověk skutečně nechce osvobodit od nadvlády démonů, brzy dovolí, aby do něj duch
znovu vstoupil. Tentokrát bude duchů více a stav člověka bude horší než na začátku.
Pokud je však osoba zcela nepříčetná, jako démonizovaný z Gadary, můžete ji osvobodit a pak se jí
zeptat,  zda chce zůstat  svobodná. Pokud řekne ano, může zůstat  svobodný navždy. Pokud však
řekne  ne,  brzy  se  nechá  znovu  ovládnout  ďáblem.  Proto  je  naprosto  nezbytné  svědčit  lidem
osvobozeným od posedlosti, projevovat jim křesťanskou lásku a sledovat je.

Je posedlost zlými duchy stálá, nebo občasná?

Když je člověk posedlý, projevy posedlosti mohou být občasné. Samotná posedlost je stálá a trvalá,
i když o ní nemusí být po celou dobu žádné důkazy.
Duch, který člověka posedl, se může projevovat v různých obdobích. Například šaman z Brazílie
měl v sobě určité duchy, kteří se projevovali pouze jednou za rok. Jiní lidé mohou mít démonické
duchy, kteří se projevují každý den.
Z démonizovaného z Gadary se stal nekontrolovatelný divoch, který žil na hřbitově a bil se kameny.



Když přišel Ježíš, démon vykřikl: "Znám tě! Přišel jsi mě trápit před mým časem?" Posedlý muž
v synagoze se však cítil dobře v církvi mezi ostatními lidmi. Oba však byli posedlí démony.

Kolik démonů může mít jeden člověk?

Může jich být od jednoho do tisíců. Mnoho lidí v Bibli bylo sužováno pouze jedním démonickým
duchem. V Markovi 9,25 čteme: "Když Ježíš viděl, že se sbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu:
'Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!'"
Tento  člověk  byl  posedlý  jedním  duchem,  který  se  projevoval  dvěma  způsoby,  hluchotou
a němotou.
V Lukášově evangeliu 11,26 čteme o osobě, v níž žilo osm zlých duchů: "Potom jde a vezme k sobě
sedm jiných duchů, ještě horších než on sám, a ti vejdou dovnitř a přebývají tam; a poslední stav
toho člověka je horší než první."
Démonizovaného z Gadary ovládala legie duchů, nejméně tisíc démonů (Lukáš 8,30).

Mohou být démoni dědiční?

Ano. Na Jávě jsem se setkal s mužem, který měl sedm duchů, kteří se skrze něj projevovali. Tyto
duchy "odkázal"  svému dospívajícímu synovi.  Chlapec  byl  šťastný,  že  dostane  tyto  zlé  duchy
a toužil po tom, aby do něj po otcově smrti vstoupili.

Může být člověk posedlý a nevědět o tom?

Ano. Mnoho lidí má problémy s démony, které nerozeznají. Obvykle si tito lidé uvědomují, že mají
nějaký  problém,  ale  nechápou,  o  co  se  jedná.  Často  ani  nevěří  v realitu  démonů.  To  je  jeden
z největších Satanových podvodů.
Příklad, kdy byli i učedníci pod vlivem duchů, které nepoznali, najdeme v Lukášově evangeliu 9,55:
"Ježíš se obrátil, pokáral je a řekl: 'Nevíte, jakého jste ducha.'"
V Matoušově evangeliu 16,23 Ježíš prohlašuje, že satan působí jako cizí vliv prostřednictvím Petra,
aniž by o tom apoštolové věděli:  "Ježíš se obrátil  a řekl Petrovi:  'Jdi mi z  cesty,  satane! Jsi mi
kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"'

Mohou být zvířata posedlá?

Ano.  Klasickým  příkladem  je  vstup  satana  do  hada  v Genesis  3,1.  V Novém  zákoně  čteme
o duchách, kteří vstupují do vepřů – Lukáš 8,33. Dnes máme mnoho příkladů, kdy se psi,  koně
a další zvířata náhle zblázní. Často zraňují sebe nebo lidi, někdy se dokonce stávají zabijáky lidí
a musí být utracena. Tento náhlý nával násilí naznačuje přítomnost démonického ducha.

Dochází vždy k fyzickým projevům, když zlí duchové odcházejí?

Ne vždy.  Lukáš  8,2 se  nezmiňuje o žádných projevech během osvobození  Máří  Magdalény od
sedmi démonů. Stejně tak Lukáš 7,21. Ale v Markovi 9,26: "Duch vykřikl, silně jím zalomcoval
a vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel."
Často jsem viděl lidi, kteří byli osvobozeni, i když neexistovaly žádné fyzické důkazy. Jen jsem
v duchu  cítil  osvobození  toho  člověka  a  věděl  jsem,  že  démonický  duch  je  pryč.  Pavel  toto
duchovní svědectví popisuje v Římanům 8,16.

Může být dům posedlý démony?

Ano, zlí duchové dávají přednost lidským bytostem, ale často se usídlí i v budovách. Tento jev jsem
viděl v pohanských chrámech po celém světě. Viděl jsem ho také v soukromých obydlích. Často se



jedná o domy, ve kterých došlo k násilnému trestnému činu nebo k nějaké okultní praktice.

Existují náboženští duchové?

Ano.  Často  jsou  to  ti,  se  kterými  je  nejobtížnější  jednat.  1.  Jan  4,1-3  nás  varuje,  že  v oblasti
falešného náboženství bude působit  mnoho duchů. "Milovaní,  nevěřte každému vnuknutí,  nýbrž
zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.  Podle toho
poznáte Ducha Božího:  Každé vnuknutí,  které  vede k vyznání,  že  Ježíš  Kristus  přišel  v těle,  je
z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův,
o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě."
Pavel toto zjevení potvrzuje v 1. listu Timoteovi 4, 1-3: "Duch výslovně praví,  že v posledních
dobách  někteří  odpadnou  od  víry  a  přidrží  se  těch,  kteří  svádějí  démonskými  naukami,  jsou
pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy,
které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu."
Falešní náboženští duchové budou s blížícím se koncem současného věku stále aktivnější: "Neboť
vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci  a  budou předvádět  veliká znamení  a  zázraky,  že by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo možné," říká Matouš 24,24.
V těchto  posledních  dnech,  ve  kterých žijeme,  dojde  k nárůstu  démonické  moci  v náboženství.
V naší  zemi  to  nyní  vidíme  na  příkladu  guruů,  kteří  sem přišli  z Indie.  Říkají,  že  přišli  učit
Američany, jak mít klid, jak mít mysl, která je utěšená. Mnohé klamou. Nedávno jsem navštívil
buddhistický chrám v centru San Franciska, poblíž čínské čtvrti. Celá jedna stěna v chrámu byla
z ryzího zlata. Když jsem si tento nádherný chrám v hodnotě milionů dolarů prohlížel, nahlédl jsem
do honosného a krásného divadelního prostoru. Všechna sedadla byla plyšová. Asi tři sta lidí tam
navštěvovalo lekce buddhismu. Každý z těch lidí byl Američan.
Poslední boj věků začal na této zemi už dnes. Konečné vítězství, o kterém jsme právě četli,  je
zřejmé. Největší mistrovské dílo tohoto boje bude mít náboženskou povahu. Po boku Antikrista
bude stát falešný prorok a Bible říká, že před zraky lidí snese z nebe oheň. Způsobí, že modla bude
mluvit tak, jak mluví člověk. Celý svět se bude ptát: "Kdo je jako on?" Největším podvodem bude
náboženský podvod.
Ti z nás,  kteří  mají  duchovní  rozlišování,  tyto věci pochopí,  až se začnou dít.  Ve všech našich
dnešních církvích však musíme mít stále více duchovního rozlišování. Jinak věci, které se mají stát
v této poslední generaci, "svedou i vyvolené". Proto jsem byl pohnut Duchem svatým Božím, abych
napsal tuto knihu: "Aby jim otevřel oči a obrátil je od tmy ke světlu a od moci satanovy k Bohu…"
(Sk 26,18) "…aby svým služebníkům ukázal, co se má brzy stát…" (Zj 1,1)

Kolik je zlých duchů?

Z toho,  co říká apoštol  Jan ve  Zjevení  12,4,  vyplývá,  že když byl  Lucifer  svržen z nebe,  strhl
s sebou třetinu andělského zástupu: Co říká Písmo: "Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na
zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí."
To  musela  být  skupina,  které  předsedal  Satan.  Měl  dostatečnou  přesvědčovací  moc,  aby  je
přesvědčil, že pro ně může udělat víc než Ten, který je stvořil. Lucifer a jeho následovníci před svou
vzpourou spolupracovali  po  celou  věčnost.  Neexistovala  žádná historie,  na  kterou by se  mohli
odvolávat, takže mu zřejmě uvěřili a následovali ho do vzpoury proti Nejvyššímu Bohu.
Protože andělé jsou bezpočtu, "… deset tisíc krát deset tisíc a tisíce tisíc" (Zj 5,11), samotný počet
satanových andělů je mimo chápání naší mysli.
Tito  andělé jsou démoni neboli  zlí,  nečistí  duchové, o nichž mluví  Bible.  Jejich název pochází
z latinského slova  dremon,  což  znamená zlý  duch,  a  z řeckého slova  daimon,  božstvo.  Z Bible
vyplývá, že po zemi a ve vzduchu se pohybuje velké množství démonů. Protože neumírají, jsou na
světě od počátku věků. Démoni jsou osobnosti  bez těla a jsou vysoce organizovaní.  Jako padlí
duchové chtějí přebývat v těle, aby se mohli projevit. Jsou rozhněvaní na Boha a chtějí zničit to, co
Bůh miluje nebo stvořil – především člověka.



Jsou démoni v některých národech aktivnější než v jiných?

Ano. Při svých cestách po více než stovce národů světa jsem zjistil, že některé země jsou ovládány
zlými duchy více než jiné. Například Indie, Haiti a Tibet jsou místa, kde lze pozorovat extrémní
ovládání démonickými silami.
Z knihy Genesis si  jistě pamatujete,  že Sodoma a Gomora byly pod obzvláště silnou kontrolou
satana (Gn 18,20). O Babylonu se v Bibli hovoří jako o příbytku ďáblů (Zj 18,2).
Tam, kde jsou křesťanské chvály a  radost,  kde se čte  a  hlásá Boží  slovo,  kde lidé žijí  čistým
životem, se ďábel těžko prosazuje. Právě tam, kde se hojně vyskytuje hřích, si satan buduje pevnost.

Co se stane s démonem, když někdo jím posedlý zemře?

Věřím, že zlý duch okamžitě hledá příbytek v jiném člověku. Nemůže vstoupit do života jen tak
nějakého člověka – musí  najít  někoho, kdo má otevřené dveře.  Pokud je to  duch chtíče,  hledá
chlípného člověka. Pokud je duchem hněvu, hledá člověka, který se málo ovládá. Duch šílenství se
bude snažit vstoupit do mysli člověka.

Kam jdou démoni, kteří nejsou v lidech?

Satan a démoni, kteří mu slouží, obývají národy tohoto světa a snaží se je ovládnout. Ne nadarmo se
mu říká "bůh tohoto světa". Jeho duchové mají své sídlo v atmosféře planety Země. Jeho přítomnost
je téměř vidět a cítit na místech tohoto světa, kam nevstoupilo evangelium Ježíše Krista, aby si
nárokovalo jeho půdu.
Bible říká, že starověký Babylon se stal "příbytkem ďáblů a sídlem každého nečistého ducha" (Zj
18,2).  V Izajášově popisném líčení  ďáblova  původu je  ďábel  obviňován z  toho,  že  zotročoval
národy (Iz 14,12). Lucifer, jak je v této pasáži nazýván, "zneklidňoval zemi a otřásal královstvími"
(v. 16).

Věří démoni v Boha?

Ano, a jak říká Jakub, věří a třesou se (Jak 2,19). Jejich víra není vírou, důvěrou a oddaností – je to
spíše poznání.

Co řekl o démonech sám Ježíš?

Ježíš toho o ďáblech řekl více než o andělech. O pekle toho řekl více než o nebi. Při čtení evangelií
člověk rychle zjistí, že hodně Ježíšova času zabrala setkání se zlými duchy. Zdálo se, že se objevují
všude. V úvodní kapitole Markova evangelia se Ježíš setkává s nejméně pěti situacemi, které se
týkají  satana  nebo  zlých  duchů.  Třetina  třetí  kapitoly  se  zabývá  běžnými  projevy  démonů
a polovina páté kapitoly je věnována popisu démonizovaného z Gadary. Všude, kam Ježíš přijde,
číhají zlí duchové a jejich hlavní vládce, satan, nedaleko od dění.
Ježíš  považoval  existenci  démonů  za  samozřejmou.  Zabýval  se  jimi  neustále,  vyháněl  je
v Matoušově evangeliu 15,  22 a 28 a dal svým učedníkům moc osvobozovat lidi  v Matoušově
evangeliu 10, 1, Lukášově evangeliu 9, 1 a Markově evangeliu 16, 17.
Apoštolové  v  démony  pevně  věřili.  Matouš  12:26  naznačuje  organizaci  démonů  pod  vedením
satana a Matouš 25:41 hovoří o jejich konečném osudu. Lukáš 4,33 a 6,18 popisuje jejich povahu.
Lukáš 9,42 podrobně popisuje jejich vyhnání z lidí. Lukáš 8,27-33 popisuje místo jejich pobytu.
Jan také ve Zjevení 9,11 vypráví o místě jejich pobytu, o jejich činnosti (Zj 16,14) a mluví o jejich
existenci (Zj 9,20). Pavel napsal Timoteovi varování před "ďábelskými naukami" (1 Tim 4,1).



Je něco z toho jen návratem ke starým pověrám?

Slovník  definuje  pověru  jako  "iracionální  postoj  mysli  k  nadpřirozenu,  přírodě  nebo  Bohu,
pramenící z neznalosti, bezdůvodného strachu z neznámého nebo tajemného – víra v magii, náhodu
apod." Pověry jsou tradice, staré příběhy a teorie, které postrádají prokázanou pravdivost.
Pověry se týkají kouzel, zaklínadel, dobrých a zlých duchů, předpovídání událostí, neobvyklých sil
a sil působících v předmětech a bytostech. Často odhalují podivné a zdánlivě nevysvětlitelné síly
a energie, které, jak uvidíme, mají svůj počátek v nevědomosti, sobectví a chamtivosti.
Je pozoruhodným paradoxem, že ačkoli žijeme v historicky nejvzdělanějším věku, pověr je dnes
více než kdy jindy. Miliony lidí zkoušejí astrologii, okultní víry, indickou mystiku a nejrůznější
podivné a zdánlivě mystické síly. Po jevišti moderního světa pochoduje armáda věštců, jasnovidců,
kartářek,  věštců z  křišťálové koule,  astrologů a guruů, kteří  se dožadují  sluchu a vystavují  své
podivné zboží.
Omyl často začíná nevědomostí. Kdo nezná Boha a začne hledat skryté skutečnosti bez Boha nebo
bez Bible, může skončit tak, že ho ďábel bude vodit za nos, jako by měl v nose hák. Božská víra
a pověra jsou odvěcí nepřátelé. Víra je živý, dynamický vztah mezi člověkem a jeho vzkříšeným
Spasitelem, zatímco pověra je svévolná touha neobnoveného člověka vládnout neviditelnému světu
bez  živého  Spasitele.  Hříšník  usilující  o  nadpřirozeno  má  jediný  cíl  –  ovládat  mystické  síly
k sebeuspokojení, nikoliv k oslavě Pána. V pověrách není duchovní život, není tam morálka a není
tam charakter. Pověra se zrodila proto, že člověk ve své nejhlubší podstatě touží po nadpřirozenu.
Bůh ho tak stvořil. Duch a duše člověka pohrdá materiálním způsobem života.
Při  službě  v mnoha zemích světa  jsem poznal  hluboké obavy v srdcích pohanů.  Bojí  se  Boha
a démonů.  Bojí  se  mrtvých  a  duchů  zemřelých.  Žijí  ve  smrtelném  strachu  z  neznámého
a z budoucnosti. Mučí je množství pověr, které se jim předávají z generace na generaci.
Všechny pověry jsou motivovány strachem. Dobrým příkladem jsou tradice a legendy týkající se
pátku třináctého. Slovo "pátek" pochází od německé bohyně Freyi, která měla být bohyní lásky,
manželství a domova. Posvátným zvířetem bohyně Freyi byl kůň. Byl obětován a sněden v den
jejího svátku při zvláštních oslavách, například při svatbách. Z tohoto důvodu raná církev, zejména
římští katolíci, nedovolovala jíst maso v pátek. Z této pověry se stal pátek třináctého známý jako
smolný den. Samotná číslovka převzala mnoho pověr. Seděl jsem u stolu s vlivnými lidmi, a když
jich bylo u stolu třináct, jeden z nich byl požádán, aby odešel a seděl sám!
Pověrčivé obavy mohou člověku zničit zdraví. Jeden můj známý podnikatel šel k lékaři, protože byl
nervózní, frustrovaný a na pokraji psychického zhroucení. Lékař nezjistil nic špatného po fyzické
stránce, ale zjistil, že podnikatel hluboce věří v astrologii. Došel k přesvědčení, že kvůli opozici
planet  a  nepříznivému postavení  Měsíce  je  jeho  stav  nevyléčitelný.  Nic  z  toho,  co  lékař  řekl,
nemohlo jeho názor zvrátit, a nevím, jestli se někdy vyléčil.
Ďábel rád ničí život pověrami. Mnoho lidí v této zemi ze strachu následuje přízraky na obloze,
místo aby se nechali vést a řídit svým milujícím Stvořitelem.

Jsme pro pálení knih?

V rané církvi v Efezu se Boží moc stala tak silnou, že Lukáš napsal, že mnozí věřící přišli a vyznali
Ježíše. Ti, kteří se věnovali okultismu, přinesli své knihy a veřejně je spálili. Při soupisu toho, co
skončilo v plamenech, zjistili, že "jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. A tak mocí
Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo." (Skutky apoštolů 19:18-20) Bylo to velké bohatství. Třicet
stříbrných byla tehdy cena jednoho otroka. To znamená, že za 50 000 stříbrných si mohli koupit
1666 otroků! Jestliže první křesťané pečlivě čistili své okolí od všech symbolů ďáblovy moci, vy i
já musíme dělat totéž. Musíme si vyčistit srdce, šatník i domov. Musíme vykopat samotné kořeny
pověr a všeho, co má co do činění s ďáblovou mocí. Věřící musí své životy svěřit do Boží ruky, aby
je každý den vedl. Nepotřebujeme vědět, co se stane zítra. Kdybychom to věděli,  nepotřebovali
bychom kráčet vírou. Měj se na pozoru, příteli! Nepodléhej temnotě. Ve světle je mnohem více
moci!



Je hypnóza démonická?

Hypnotizovaná osoba se nachází ve stavu abnormální koncentrace vyvolané hypnotizérem – tento
popis by se dal stejně přesně použít i pro vysvětlení stavu posedlé osoby. Lékaři vědí, že hypnóza
přináší změnu vědomí člověka. Vědomí se zúží podobně jako při snu nebo vizi. Hypnotizovaný
člověk se však od spícího liší. Může chodit, mluvit, psát nebo mlčet. Obvykle se podřídí sugescím,
které mu hypnotizér dává.
Bylo řečeno, že žádný subjekt nelze přimět k tomu, aby dělal něco, co je v rozporu s jeho morálními
zásadami. Vědci však dokázali, že hypnotizované osoby mohou a budou pod vlivem podvodu ze
strany hypnotizéra provádět protispolečenské a dokonce sebedestruktivní činy. Například normální
slušná žena by se v hypnóze odmítla svléknout, pokud by o to byla požádána přímo. Pokud by jí
však hypnotizér naznačil, že je v ústraní své koupelny, mohla by se klidně svléknout před publikem
lidí. Subjekt je tedy do značné míry vydán na milost a nemilost hypnotizérovi – mnohem více, než
by kdokoli měl být!
Ježíš,  když  mluvil  o  konci  tohoto  věku,  varoval  své  učedníky:  "Dávejte  pozor,  aby vás  nikdo
nesvedl." (Mt 24,4) Hypnóza je jednou z forem podvodu. Nemá v sobě žádný božský život, který
by člověka učinil lepším, čistším nebo šťastnějším. Jediné, co může udělat, je otevřít duši dveře pro
možnou invazi  démonů.  Vaše mysl  nesmí být  zatemněna strachem a fobií.  Nesmí  být  zmatená
protichůdnými představami. Nesmí podléhat podivným, psychickým silám. Vaše mysl nesmí být za
žádnou  cenu  zničena,  protože  je  sídlem vaší  vůle.  Svou  myslí  musíte  učinit  všechna  správná
rozhodnutí o tom, jak žít, a připravit se na setkání s Bohem při Ježíšově příchodu.
Prorokuji, že v příštích dnech, než se Ježíš Kristus vrátí, se miliony lidí v Americe obrátí ke všem
druhům spiritismu, včetně hypnózy. Člověku bude nabízeno náboženství, které uklidňuje svědomí,
zdánlivě uhlazuje drsnou cestu hříchu a vede ke sladkému zapomnění a falešné víře ve věčnou,
reinkarnační blaženost.  Bude jim nabídnuta náhražka spasení,  která nevyžaduje Ježíšovu krev –
jakási  forma  extáze  bez  věčného  života.  Tyto  ubožáky čeká  strašné  překvapení,  až  se  ocitnou
v přítomnosti našeho Boha.
Vyzývám křesťany, ba všechny lidi, aby nenabízeli svou mysl nikomu, kdo je chce zhypnotizovat,
a nikdy se nezúčastňovali setkání orientálních kultů, které jsou inspirovány démony. Naopak vás
vyzývám,  abyste  si  před  Bohem  zachovali  čistotu  a  neposkvrněnost,  kráčeli  po  Jeho  cestách
a sloužili Mu.
Vyzývám  vás,  abyste  měli  mysl  Kristovu:  silnou  mysl,  oddanou  mysl.  V  Genesis  1,26-27  je
zaznamenáno, že Bůh stvořil člověka, aby vládl na zemi. Této nadvlády dosáhnete prostřednictvím
své mysli.
S Kristem ve svém srdci  nepotřebujete jiné vedení.  On vás povede k radostnému zítřku.  Bible
prohlašuje, že náš křesťanský život má být cestou víry, ale Bůh slíbil, že bude s námi na každém
kroku. Kéž vás v těchto posledních dnech Pán Ježíš Kristus svou mocnou silou ochrání – vaši mysl,
ducha, duši i tělo.

Co je špatného na vystavování modly?

V prvním století Pavel varoval před modlami a říkal, že jsou to symboly zlého nadpřirozena. "Co
tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli,
nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství
s démony." (1 Kor 10,19-20)
Bůh má své symboly moci. Ve Starém zákoně symbolizovala Boží archa jeho přítomnost a svatost.
Když se Pelištejci  zmocnili  Boží archy, umístili  ji  do svého chrámu vedle svého boha Dagona.
Druhý den ráno ležel Dagon rozbitý na zemi u paty archy.  Boží přítomnost v symbolické arše
Dagona zničila.
Také ďábel má symboly moci. Možná, že nejsnáze rozpoznatelnými symboly jsou modly z hlíny,
kamene,  dřeva  nebo železa.  Tyto modly byly přivezeny do Ameriky a  prodávány.  Nic  netušící



turisté si je přivezli z Asie a jiných částí světa, aniž by věděli, že je s nimi spojeno zlo.
Jeden učitel  na britské biblické škole mi řekl,  že každé ráno byli  jeho studenti ospalí  a někteří
během vyučování usnuli. Nejdřív si myslel, že studenti snídají příliš mnoho – ale v biblické škole
nikdo nesnídá příliš mnoho! Začal se rozhlížet po třídě – na okenní římse objevil bronzového hada
z Indie – stočenou kobru, kterou v Indii uctívali jako boha. Aniž by o tom někomu řekl, modlu
z místnosti odstranil. Druhý den ráno ani později nikdo nebyl ospalý.
V době, kdy jsem působil jako pastor v Manile, jsme pomáhali budovat sbor u jednoho kmene
v zemi lovců lebek na Luzonu na Filipínách.  Když jsem tam kázal,  ukázali  mi strom, kde žijí
duchové. Byl to symbol moci démonů. Nebyl na něm žádný list a vypadal mastně, pravděpodobně
proto, že si o něj věřící otírali ruce. Větve byly pokřivené. Kmen tvrdil, že ve stromě žijí jejich
duchovní bohové a že u jeho paty obětují kadidlo a oběti.
I kříž může být symbolem satanovy moci. Když jsem se modlil za Claritu Villanuevu ve věznici
Bilibid, uvědomil jsem si, že její kovový kříž byl použit jako symbol zla.
Křišťálová koule je dalším předmětem Satanovy moci. S takovou koulí Jeanne Dixonová a další,
kteří se označují za jasnovidce, provádějí předpovědi. K věštění používají také balíček karet. Když
se člověk dotkne tohoto balíčku karet, vypovídají o jeho osudu. Mnoho křesťanských domácností
má profesionální hrací karty. Téměř každý šaman a věštec na světě je používá, aby jim pomohly
v jejich podnikání. V křesťanské domácnosti pro ně není místo.

Jsou za všechno špatné na světě zodpovědní démoni?

Existují lidé, kteří ze všeho, co se děje, obviňují ďábla. Navzdory všemu, co jsme si dosud řekli
o satanovi a jeho aktivitách, jsou věci, které na něj svádět nemusíme. Některé věci v životě jsou
přímým důsledkem vlastního  jednání  nebo nedostatku  jednání.  Podívejme se  na některé  mylné
představy.

Je nervové zhroucení známkou posedlosti démonem?

Zde je krásný příklad něčeho, z čeho je obviňován satan – ale nemusí to být nutně znamení, že je
člověk  posedlý  ďáblem.  Jistě,  emocionální  problémy  a  posedlost  démonem  spolu  souvisejí
a prolínají se. Když má člověk přirozenou slabost, například nervovou poruchu nebo dokonce dostal
ránu do hlavy,  může ďábel  této  situace  využít,  aby se  do  člověka  nastěhoval  a  pokusil  se  ho
ovládnout. Když člověku chybí síla, aby se satanovi postavil, využije situace, i když nemusí být její
hlavní příčinou.
List Filipanům 4,7 hovoří o Božím pokoji, který převyšuje každé chápání. Dnes jsou miliony lidí,
kteří ve svém životě potřebují Boží pokoj. Ne pokoj národa nebo pokoj dobré práce, dokonce ani ne
pokoj finančního zabezpečení nebo úspěchu, ale pokoj Boží. Existuje pokoj, který pochází od Boha.
Z listu Římanům 14,17 se dozvídáme, že království Boží je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu
svatém. Boží pokoj je dar člověku. Je součástí jeho vykoupení, jeho znovuzrození. Přichází do jeho
bytí, když se znovu narodí.
Pokud jste se znovu narodili, pak jste pokoj. Nemáte jen pokoj, jste pokoj, protože váš pokoj je
pokoj Boží. Jeho pokoj je nepochopitelný. Přesahuje veškeré chápání. Bible říká, že Boží pokoj vás
může zachovat. Může udržet vaše srdce a vaši mysl. Když přijdou potíže a problémy a všechno se
zhroutí, je to čas, kdy se můžete opřít o vědomí, že ve vašem životě vládne Boží pokoj. Bůh dává
pokoj, my jsme pokoj, ale musíme v tomto pokoji zůstat.
Víme, že polovina nemocničních lůžek v naší zemi je dnes obsazena lidmi s vážnými citovými
poruchami.  Zdá  se,  že  v  naší  generaci  dochází  k  pozoruhodnému  nárůstu  emočních  nemocí.
Američané mají méně důvodů ke znepokojení než kterýkoli jiný národ na zemi. Přesto nás trápí
citové nemoci. Proč? Co je příčinou emočních poruch?
Nejprve se zamysleme nad tím, co je to vlastně nervové zhroucení. Nervové zhroucení úzce souvisí
s myslí, emocemi a vůlí člověka. Nervové zhroucení pozoruhodně souvisí s lidskou přirozeností
člověka, protože je stejně jako první člověk Adam hříšník. Z této hříšné přirozenosti získáváme



potenciál pro naši mentální sílu, emocionální sílu a sílu naší vůle. Je možné, aby se všechny tyto tři
faktory zapojily do toho, co lékařská věda nazývá nervovým zhroucením.
Mysl může odejít, takže člověk nemůže myslet a vykonávat svou práci. Jeho vůle může odejít, takže
je již nedokáže ovládat. Když se duch člověka stane králem jeho života, když se znovu narodí, má
tento duch tyto věci ovládat.
Nerad to říkám, ale nechápu, jak se může křesťan nervově zhroutit. Jeho znovuzrozený duch by měl
jeho mysli říkat, aby myslela jasně. Jeho duch by měl říkat jeho emocím, aby se uklidnily. Tento
duch by měl říkat jeho vůli, aby mluvila k Bohu a prohlásila: "Ne má vůle, ale tvá vůle se staň."
Jak se v takové situaci může někdo nervově zhroutit? Je to pro mě nepochopitelné. Přesto znám
několik skvělých lidí, kteří se nervově zhroutili. Proč? Co se pokazilo? Odpověď se skrývá v jedné
ze tří oblastí.
1. Mysl.  Nervová soustava člověka úzce souvisí  s mozkem. Velkými masami nervů se nervové
vzruchy pohybují od trupu těla vzhůru k mozku. Při nervovém zhroucení je zcela jistě postižena
mysl člověka. Nedokáže se vyrovnat se svými povinnostmi a nedokáže přijímat výzvy k dosažení
cílů.
2. Emoce. S mozkem úzce souvisejí i  emoce člověka. Například úzkostmi nebo depresemi jsou
ovlivňovány  emoční  oblastí  člověka,  ale  souvisí  také  s  funkcemi  jeho  mozku.  Emocionální
schopnosti  mohou odrážet radost a veselí  nebo smutek a žal.  Emoce mohou odhalovat hluboce
zakořeněné obavy nebo sílu živé víry.
Existují doslova stovky lidských emocí. Všechny musí mít lidská mysl plně pod kontrolou. Izajáš,
velký prorok, řekl o Bohu: "Ty zachováváš dokonalý pokoj tomu, jehož mysl je upřena k tobě,
protože v tebe doufá." (Iz 26,3) Pokud je vaše mysl upřena na Boha, pak máte dokonalý pokoj.
Pokud je upřena na neštěstí nebo náhodu, pokoj mít nebudete. Je to tak jednoduché.
3. Vůle. Funguje v úzkém vztahu s emocemi a myslí. Lidská vůle člověka je mocná a člověk se
silnou vůlí vydrží déle než ten, kdo snadno podlehne tlaku.
Dnes je mnoho lidí, kteří by se mohli takzvaně nervově zhroutit, kdyby se vzdali své vnitřní síly
a dovolili, aby se jejich emoce a duševní síly uvolnily z podstavců a základů normálního člověka,
kdyby přijali zhroucení své bytosti.
Když se některý křesťan nervově zhroutí, je to proto, že to dopustil. Možná si to neuvědomujete, ale
velká část  našich citových problémů přichází kvůli  sebelítosti.  Z toho či  onoho důvodu se lidé
začnou litovat a propadají depresím a sklíčenosti. Když se tak stane, povolí obranné mechanismy
a satan vstoupí, aby těchto negativních pocitů využil, až vyvolá emocionální krizi.
Nikdy nepodléhejte sebelítosti, protože ta je vždy motivována satanem. Je to jeden z prostředků,
které používá, aby se pokusil zničit vaši emoční stabilitu a připravit vás o klid a duševní zdraví.
V souvislosti s tím, že nervové zhroucení je dílem démonického ducha, si musíme uvědomit, že
satan často využívá slabosti. Pokud například prožíváte fyzické vyčerpání, ďábel toho může využít,
aby vstoupil do vaší mysli, emocí a vůle. Nebo pokud zemřel někdo blízký, zejména pokud šlo
o předčasnou smrt,  ďábel  by mohl  uchvátit  váš  myšlenkový život,  citovou stabilitu  a  sílu  vůle
a snažit se vás zničit.
Hříšník  v  tomto  okamžiku  postrádá  nadpřirozenou  pomoc.  Poradce  nebo  lékař  by  nám mohli
pomoci, ale k boji s duchovním nepřítelem potřebujeme duchovní sílu a moc. Křesťan je na tom
nejlépe v době krize. Křesťanský duch, jeho "znovuzrozená" přirozenost, je jeho spojením s Bohem.
Vztahuje se ze svého trůnu uprostřed lidského těla a pozitivně promlouvá k mysli a říká: "Drž se
pevně. Nenech se unášet každým větrem učení. Nevěř každému duchu. Zkoušej duchy."
Pak duch,  znovuzrozený duch člověka,  dosáhne na  emoce a  řekne:  "Neupadej  do  melancholie
a deprese. Neuvolňuj hněv ze svého citového labyrintu, zkroť ho – promlouvej k němu láskou."
Nakonec Duch promlouvá k vůli lidské duše a požaduje stabilitu místo nerozhodnosti a dvojího
smýšlení. Duch požaduje, aby duše spočinula ve věrnosti Nejvyššího.
Pak začíná promlouvat  Boží  slovo:  "Hospodin je můj pastýř  – nebudu mít  nouzi.  On mi dává
odpočívat na zelených pastvinách, vede mě k tichým vodám. On obnovuje mou duši..." Dvacátý
třetí žalm je nejlepším prostředkem proti nervovému zhroucení, jaký znám.
Většina  nervových  zhroucení  rozhodně  nesouvisí  s  mocí  démonů.  Pokud  však  tyto  negativní



myšlenky a emoce neovládáme mocí Božího slova,  snadno se staneme obětí  satanových útoků.
Bůh  nemá  radost  z  nervového  zhroucení.  Jak  jsme  již  uvedli,  nervové  zhroucení  je  obvykle
postaveno na sebelítosti, někdy na lži a vždy na nedostatku důvěry v lásku a moc Všemohoucího
Boha. To jsou skrýše pro smutek.
My, křesťané, musíme odolávat nervovému zhroucení stejně jako jakémukoli jinému útoku ďábla,
neboť nejsme neznalí jeho úkladů (2 Kor 2,11).

Je schizofrenie způsobena démonickou posedlostí?

Když k nám Pavel mluví ve 2 Timoteovi 1,7, má na mysli tebe a mě, vykoupené Pánem: "Bůh nám
totiž nedal ducha strachu, nýbrž ducha moci, lásky a zdravého rozumu."
Všimněte si slov "duch strachu". Nevěříme, že Bible dělá chyby. Strach ve své konečné podobě je
duchem, nikoliv ve svých prvotních stádiích. Ve svých primárních stádiích je strach vírou v lež.
Hloupí rodiče říkají svým dětem: "V tom pokoji je strašák. Jestli tam půjdeš, ten strašák tě dostane."
Je špatné říkat takové věci nevinným malým dětem, vyvolávat v nich strach, obavy, které si mohou
nést po celý život.
Bůh není Bohem strachu. Je Bohem svobody a volnosti. On osvobozuje lidi od strachu a dává jim
radost. Strach nemá v sobě žádnou radost, jen hrůzu. Strach tedy nepochází od Boha. Duch strachu
je nejvyšší realitou strachu. Tehdy se strach stává pánem, když ovládá život člověka a vyřazuje jeho
mysl, emoce a sílu vůle. Když se to stane, člověk už nedokáže správně vidět věci tak, jak skutečně
jsou.
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, ducha lásky a ducha zdravé mysli. Kdo je ten, kdo
má zdravou mysl? Kdo má sílu jasně myslet dnes, zítra i na věčnosti? Znovuzrozený člověk ví, kdo
je, odkud přišel a kam směřuje. Hříšník to neví, protože nemá onen pevný duchovní základ moci
a lásky  a  zdravé  mysli.  Proto  je  tak  náchylný  ke  strachu,  obavám,  úzkostem a  všem druhům
duševních a citových poruch.
Lékařský svět uvádí, že schizofrenních poruch lidské mysli značně přibývá. Je smutné, že v našem
moderním světě se všemi jeho vyspělými technologiemi přibývá něčeho, čeho by mělo ubývat.
Důvodem je  to,  že tyto  věci  nepocházejí  zvenčí,  ale  zevnitř,  z  morálních  a  duchovních  příčin.
Stejně jako při  nervovém zhroucení napadá schizofrenie mysl,  emoce a vůli.  Problémy začínají
především v mysli. Ďábel nenávidí mysl, protože je trůnem lidské osobnosti. Snaží se tento trůn
ovládnout. Když se mu to podaří, lidská mysl odmítá určité formy reality. Tato duševní nestabilita
pak  ovlivňuje  emoce.  Doprovází  ji  strachy,  hněv,  rozhořčení  a  slzy,  které  se  stávají  výbuchy
nereálnosti.
Porucha pak začne ovlivňovat vůli konat a být. Milovaní a přátelé jsou zmateni. Vyhledají pro oběť
lékařskou pomoc, ale často to končí rozvratem v rodině. Když je schizofrenik poslán do nemocnice
pro psychicky vyšinuté, ostatní členy rodiny tíží vina, smutek a věčná otázka, proč se to stalo. Je
pravděpodobné, že člověka s dvojí osobností trápí démonický duch. Schizofrenie je jistě nenormální
duševní trýzeň.
Často poznáme, co je věc zač, podle toho, co dělá. Například: Miluje schizofrenik Boha a dává to
najevo?  Je  stejně  společenský  jako  ostatní  členové  rodiny?  Dosahuje  schizofrenik  vysokých
úspěchů? Je vůdčí osobností ve společnosti?
Odpověď na tyto otázky by mohla pomoci identifikovat schizofrenii. Osobně jsem nikdy nepoznal
člověka  s  rozdvojenou  osobností,  který  by  byl  skutečným  duchovním  vůdcem.  Schizofrenie
postrádá zjevný přínos pro postiženého člověka. To nám prozrazuje, že schizofrenie není od Boha.
S výjimkou dětí, které se narodily nenormální, nevěřím, že by satan mohl získat pevnou moc nad
člověkem v takové míře, jako je schizofrenie, pokud mu to není dovoleno. Jakub 4,7 nám říká, že
máme odporovat ďáblu, a on od nás uteče. To znamená, že bychom se měli od mládí snažit být ve
všech  svých  činech  podobní  Ježíši  a  odporovat  ďáblu  ve  všech  oblastech  svého  života.  Tím
objevíme tajemství normálního duševního života.
Někteří schizofrenici se rodí jako duševně nepřizpůsobiví. Někdy, zejména v pohanském světě, se
někteří  lidé narodí posedlí  ďáblem. Například Arlindo Oliveira,  šaman z Brazílie,  byl  zasvěcen



ďáblu při obřadu uctívání voodoo ještě před svým narozením. Existují tedy zvláštní abnormality,
fyzické i duševní, které mohou přijít už při narození.
Nejčastěji je však narušená osobnost výsledkem rozhodnutí,  která učinil dotyčný člověk. Neřekl
bych však,  že člověk,  který  je  považován za  člověka s rozdvojenou osobností,  musí  být  nutně
posedlý démonem. Může být pouze utlačován ďáblem, podle Skutků 10,38, kde se píše, že Ježíš
chodil a konal dobro a uzdravoval všechny, kdo byli utlačováni ďáblem.
Když se modlíte za člověka trpícího schizofrenií, musíte mít božskou autoritu, abyste mohli útlak
odstranit  a  nemocného  osvobodit.  Z  mnoha  zkušeností  vím,  že  Kristus  může  uzdravit  duševní
nemoc stejně jednoduše, jako může uzdravit nemoc fyzickou. Protože On navrhl a stvořil celou
lidskou  osobnost,  žádná  lidská  potřeba  není  mimo  Jeho  uzdravující  a  pomáhající  ruku.
Uzdravení gadarského démonizovaného v Markovi 5,2-15 a epileptického chlapce v Lukášovi 9,38-
42 jsou dva vynikající příklady. Kristus z nich vyhnal zlé duchy a poslal je zpět do jejich domovů.

Byli nějací slavní lidé v dějinách posedlí?

Zlí duchové nejsou nic nového. Bible o nich píše již před tisíci lety. Světské dějiny zaznamenávají
podivné a zvláštní lidi v průběhu staletí.  Jednou z novodobých posedlých osob, o které jsem si
hodně přečetl, je zlý ruský kněz Rasputin. Podvedl ruskou carskou rodinu a byl jedním z faktorů,
které způsobily pád carů. Tento zlý člověk sám sebe nazýval svatým mužem. Na carskou rodinu
tohoto národa působil magií.  Přímým důsledkem byl bezbožný komunismus, zákaz náboženství,
zničení schopnosti velkého národa vůbec se uživit a vyvraždění milionů Rusů v letech po nástupu
bolševiků.
Četl  jsem spolehlivé zprávy,  které  tvrdí,  že Adolf Hitler  byl  posedlý člověk. Jen Bůh ví,  kolik
a jakých démonů v něm bylo. Uvádí se, že při některých příležitostech řval jako zvíře. Jen posedlý
člověk by nařídil úplné vyhlazení celého národa: milionů evropských Židů.

Jsou někteří démoni horší než jiní?

Zřejmě se liší svou zlobou – někteří mohou být podle Matouše 12,45 "zlejší" než jiní. Marek 9,29
říká, že se také liší svou mocí. Zdá se, že mají sílu vůle (Mt 12,44) – odporují svatým a mají nauky
(Ř 8,38; 1Tm 4,1) – a nezůstávají v pravdě (J 8,44). Ale to hlavní, co si všichni musíme pamatovat,
je, že jsou podřízeni – jsou pod svrchovaností Pána Ježíše. Petr to věřícím připomněl, když napsal
o Ježíši: "Jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti."
(1 Pt 3,22)

Jakou techniku bychom měli používat při vymítání démonů?

Prostě mu přikázat, aby odešel. Za zvláštní pozornost stojí, že když Ježíš Kristus přikázal satanovi,
aby odešel, ďábel poslechl. Satan se musel sklonit před větší autoritou. Když vy nebo já přikážeme
ďáblovi, aby odešel ve jménu Ježíše, musí poslechnout i nás. Máme tuto autoritu. To je vše, co je
třeba.
Z moderních filmů a knih o okultismu a z tzv. obřadů v rámci některých historických denominací
bychom mohli usoudit, že vymítání ďáblů je něco složitého a že je určeno jen pro pár vyvolených.
Když se však obrátíme k Bibli, zjistíme, že opak je pravdou. Ježíš málokdy strávil vysvobozením
člověka  více  než  několik  minut.  Obvykle  mu  stačilo  vydat  autoritativní  příkaz.  Uplatnil  svou
oprávněnou vládu a člověka osvobodil. Udělal to se stejnou autoritou, jakou dává i vám. Cokoli
Ježíš mohl udělat a udělal, mohou udělat a udělají i věřící.
Jednejte s postiženými pokorně, duchovně a pozitivně. Dovolte Bohu, aby skrze vás osvobodil lidi.
Koneckonců,  osvobozování  je  Jeho  věc.  Podle  Skutků  10:38  Ježíš  chodil  a  konal  dobro
a uzdravoval všechny utlačované a posedlé ďáblem, neboť Bůh byl s ním. Bůh je i s vámi jako
s věřícími, a to je vaše jistota úspěchu.
V Matoušově evangeliu 9,32-33 přivedli někteří lidé k Ježíši "němého člověka posedlého ďáblem".



V dalším verši  se píše:  "A když byl  ďábel  vyhnán,  němý promluvil."  Bylo to  tak jednoduché.
Jindy se v Matoušově evangeliu 12,22 píše: "Tehdy k němu přivedli jednoho posedlého ďáblem,
slepého a němého." Matouš jednoduše říká, že ho Ježíš uzdravil a navrátil tomu člověku zrak i řeč.
Po proměnění se Ježíš vrátil na úpatí hory a našel své učedníky poražené a zmatené. Řekli mu, že
jim nějaký člověk přivedl svého syna, náměsíčného a zle trpícího (Mt 17,15). Neměli dost víry, aby
ho vysvobodili. Podle Matoušova vyprávění Ježíš ihned "ďábla pokáral a ten z něj odešel a dítě
bylo od té hodiny uzdraveno" (v. 18).
Je pravda, že Ježíš jim zdůraznil mimořádnou důležitost modlitby a půstu (v. 21), ale podstatné je,
že se nepouštěl do dlouhých analýz nebo rituálů. Ani takové lidské výmysly nepotřeboval. Je mi
jedno,  jestli  exorcista  v  Newsweeku  nebo  v  pořadu  Geralda  Rivery  má  opravdu  působivý
středověký  obřad,  který  aktualizoval  singapurský  arcibiskup  nebo  který  používala  rumunská
pravoslavná církev v době, kdy žil skutečný Drákula, kníže Vlad Napichovač. Koho to zajímá? Na
démony to dojem neudělá.
Můj Pán Ježíš Kristus si neoblékl patřičně posvátné roucho ani se neporadil s výtiskem Společné
modlitební knihy namočeným ve svěcené vodě,  než mohl osvobodit  Máří Magdalénu. Neudělal
šestkrát  znamení  kříže  a  pak  nezazpíval  latinsky  z  pozlaceného  textu,  který  pro  něj  uchoval
jeruzalémský biskup, aby osvobodil šílence z Gadary. Nepotřeboval, aby se ministranti plazili dva
kilometry po holých kolenou a mávali přitom kadidlem na mladíka posedlého démonem, kterého
nemohli osvobodit jeho učedníci.
Ani vy to nepotřebujete. Podřiďte se Bohu. Nařiďte satanovi, aby odešel. Postavte se mu na odpor
a on musí utéct. Amen!

KAPITOLA VII.
NA CESTĚ K ĎÁBLU

Jak se někdo stane posedlým?

Povím vám o  jednom nadějném mladém evangelistovi,  kterého  jsem kdysi  znal.  Učinil  jedno
rozhodnutí, a to, že bude ze světa. My křesťané jsme povoláni být ve světě, ale ne z něj. Tento muž
však chtěl  být z něj. Nosil velké zlaté náramky na hodinkách, přívěsky a prsteny – opravdu se
honosil  blýskavými,  svět  ohromujícími  diamanty v  hodnotě  tisíců  dolarů.  Nosil  sexy,  světácké
oblečení, které bylo příliš těsné a příliš vyzývavé – oblečení, které v lidech, kteří se na něj dívali,
vyvolávalo hřích v jejich srdci – oblečení, které na něm nemělo co dělat.
Miloval  luxus a  šel  si  za  světem.  Svět  má  padací  dveře.  Tyto  padací  dveře  vás  vrhají  do těla
a neptají  se vás na váš názor.  Prostě  vás tam hodí,  protože jste se světu odevzdali.  Bible říká:
"Miluješ-li svět, není v tobě Boží láska." Svět vás hodí do těla a vy začnete říkat: "Nevěděl jsem, že
to udělám. Nevěděl jsem, že udělám tohle." Pak se ocitnete v zajetí hříchu.
Tento příběh je tak smutný. Tento mladý muž byl kdysi tak zamilovaný do Ježíše Krista. Byl tak
zapálený pro evangelium – odhodlaný získat svět, než se Ježíš vrátí. Znal jsem ho, když chodil do
biblické školy. Tehdy už takovým člověkem nebyl.
Nechal se strhnout svody, které přicházejí s úspěchem. Nejdříve se oddal světu. Svět ho vydal tělu.
A když s vámi tělo skončí, má padací dveře a pošle vás k ďáblu.
Ďábel si málokdy vezme život najednou. Dělá to postupně, krok za krokem. Někdy může převzít
úplnou kontrolu rychle, ale obvykle je to pomalý proces v průběhu týdnů, měsíců nebo dokonce let.
Jak k tomu dochází?
Vy a já máte tři  nepřátele.  Jsou to  svět,  tělo  a  ďábel.  Máme udělat  jen jedno rozhodnutí,  a to
následovat Ježíše Krista. Ale tento mladý evangelista – který, jak vím, měl v srdci hlubokou touhu
následovat Ježíše Krista – se rozhodl pro svět.
Je se podívej, příteli, na ta velká jména, která upadla do hříchu. Nejdříve si hrají se světem. Stávají
se velmi světskými. "Ach, to je v pořádku, že dělám jen trochu... " smějí se. A tak jdou po světě se
vším  tím  zlatem a  nejlepším  domem  v  celé  zemi  a  nejlepším  autem  na  světě.  A hned  je  tu



nemravnost – tělo.
Říkají si: "Jak jsem se do toho dostal? Jak jsem se do toho dostal?"
Moje odpověď jim zní: "Svět tě do toho uvrhl, příteli. Už jsi s tím uzavřel sňatek. Pak první, co si
uvědomíš, je, že děláš to, co po tobě chce ďábel. Svět tě uvrhl do těla a tělo tě uvrhne do ďábla." Za
tím  vším  samozřejmě  stojí  ďábel  –  klade  malé  pasti.  Je  mazaný.  Je  trpělivý.  Je  jako  onen
příslovečný velbloud, který nejprve strčí nos Arabovi do stanu, a pak se pomalu dostane dovnitř.
Ďábel  je  jako rakovina  –  kousek po kousku požírá  lidskou osobnost.  Kroky,  které  používá  ke
zničení lidského života, spadají do určitého vzorce, který nazývám Sedm stupňů k úplné posedlosti
démonem. Jsou to:

Úpadek
Potlačování
Útlak
Deprese
Útisk
Opanování
Posedlost

Jednotlivé  stupně  mají  logické  pořadí.  Začínají  nejmenším  množstvím  démonické  moci,  která
člověku ubližuje, a pokračují, dokud není člověk zcela přemožený. Nevysvětluji to proto, abych lidi
vyděsil, ale abych jim odhalil jediný protijed, který může uzdravit.  Potřebujete vědět, jak ďábel
útočí a obtěžuje lidskou osobnost. Musíme si být také jisti, že Ježíš Kristus nás může osvobodit od
všeho, o co se ďábel pokouší.
Nechci tvrdit,  že v každém případě napadení démonem bude těchto sedm kroků či  fází snadno
rozlišitelných.  Naopak,  mohou se  vyskytnout  mezistupně,  o  kterých zde  není  řeč.  V některých
případech se možná dokonce bude zdát, že kroky probíhají v jiném pořadí, než jsem nastínil.

První stupeň: Úpadek

První stupeň ďáblova útoku nazývám úpadek. Je to boj proti schopnostem, které člověku dal Bůh
k uvolnění a vyjádření.  Úpadek v lidské osobnosti  znamená vracet se zpět v síle a moci.  Muži
a ženy jsou stvořeni k pokroku, rozvoji a porozumění. Když se to zvrátí, je to první varování, že se
projevují negativní síly.
Malý  chlapec  jednou pomohl  vyřešit  velký  inženýrský problém.  Přes  hlubokou propast  se  měl
postavit most a inženýři nemohli najít způsob jak dostat těžká lana z jedné strany na druhou.
"Já to dokážu," řekl chlapec.
Připevnil šnůrku k ocasu leteckého modelu a nechal ho, aby se vznesl nad propast a přenesl šnůrku
k  mužům  na  protější  straně.  Pak  ke  šnůrce  přivázali  provaz  a  přetáhli  ho  na  druhou  stranu.
K provazu pak připevnili těžká lana a natáhli je na místo. Nejdřív šnůrka, pak provaz a nakonec
lano, které nelze přetrhnout.
Ďábel pracuje podobným způsobem. Své oběti nejprve spoutá lehkou šňůrou nebo úpadkem – vězeň
by mohl svá pouta přetrhnout a být volný, ale neudělá to. Pak ďábel přidává těžší pouta, až jsou
provazy útisku pevně na svém místě. Oběť se ještě může osvobodit,  pokud se postaví na odpor
vším, co v ní je. Brzy ďábel přidá ještě pevnější pouta, až je oběť bezmocně spoutána krutými lany
úplné posedlosti démonem. Pak může pouta přetrhat pouze nebojácný Boží služebník a osvobodit
vězně Boží mocí a autoritou.

Druhý stupeň: Potlačování

Ďábel dnes stále dělá totéž, co dělal v dějinách. Podvede vás stejně jako Evu v rajské zahradě. Bude
se vás snažit zničit, jako to udělal malému chlapci přivedenému k Ježíši. Jeho otec řekl, že ďábel
hodil chlapce do ohně a do vody, ale Ježíš ho uzdravil. Satan se tě bude snažit zneuctít, jako to



udělal démonizovanému z Gadary, který opustil svůj domov a přátele, strhal ze sebe šaty a žil na
hřbitově. A bude se vás snažit svést jako Šimona Mága, čaroděje, který se snažil koupit Boží dar od
Šimona Petra. Tyto věci o moci démonů musíme znát a chápat, abychom mohli s ďáblem bojovat
a zvítězit.
O moci démonů se dnes v mnoha náboženských kruzích nemluví. Zdá se, že mnoho lidí se démonů
bojí. Jiní v démony prostě nevěří, a tak se o tomto tématu nemluví. Všiml jsem si však, že čím méně
o démonech mluvíme a čím méně je odhalujeme, tím větší kontrolu nad lidským osudem přebírají.
Teprve když odhrneme závěsy a odhalíme moc démonů, můžeme lidi osvobodit.
Je pro mne velmi zajímavé, že Bůh učinil každého člověka expresionistou. Ve chvíli, kdy se dítě
narodí, lékař mu naplácá. Chce, aby se projevilo. Pokud se to nestane, má podezření, že dítě může
být mrtvé!
Bůh si od nás přeje bujné projevy. Chce, aby naše oči mluvily, aby se naše tváře rozzářily. Stvořil
nás, abychom něco vyjadřovali. Každý, kdo tuto funkci potlačuje, koná ďáblovo dílo. Je špatným
znamením,  když  člověk mlčí.  Duše  v osamění  směřuje  k  problémům.  Oči,  které  upřeně  hledí,
prozrazují  otroctví  duše.  Ztratit  ducha  radosti  a  štěstí  znamená  vydat  se  na  cestu  ke  zničené
osobnosti.  Ten, kdo potlačuje všechny své vnitřní pocity,  se stává chodící mrtvolou. Bible nám
přikazuje,  abychom  "nezarmucovali  Ducha  svatého"  (Ef  4,30).  Domnívám  se,  že  slovo
"nezarmoutit" by mohlo znamenat "nepotlačovat" Ducha.
Potlačovat člověka znamená ničit jeho přirozený projev, který mu Bůh dal při narození. Potlačovat
člověka znamená kontrolovat ho mocí, omezovat ho zvenčí. Potlačovat osobnost bere tomuto životu
radost a veselí. Bůh nestvořil lidský život proto, aby byl omezován nenormálním prostředím.
Tento druhý krok k posedlosti démonem, představující potlačování, se často vyskytuje v církvích
a náboženstvích.  Někteří  lidé  chodí  do kostela  a  nikdy nezažijí  radost  ze  spasení.  Vezměme si
člověka, který jde na bohoslužbu a vezme s sebou malého chlapce nebo dívku. Jdou po chodníku,
povídají si a smějí se, ale po padesáti krocích od kostela se s mužem najednou něco stane. Jeho oči
dostanou strnulý  pohled  a  jeho tělo  ztuhne.  Tiše  vejde  do kostela,  najde  si  lavici  a  posadí  se.
Následující hodinu tam sedí jako mumie, bez výrazu. Když shromáždění skončí, odejde. Když ujde
asi padesát kroků od kostela, povzdechne si a řekne: "Jsem rád, že už je to pro další týden za námi."
Velká  část  dnešního  náboženství  nevyjadřuje  nic  pro  ducha  člověka.  Místo  toho  formální
náboženství  potlačuje  a  zahání  do  nitra  člověka  jeho  vroucí  pocity  vůči  Bohu.  Na  mých
bohoslužbách často zpíváme radostné písně, protože Boží radost k nám přichází z vyjádření sebe
sama.
Mnoho  členů  církve  chodí  do  kostela,  jako  by to  byla  pohřební  síň.  Kdyby  se  Bůh  nějakým
způsobem projevil, málem by je to vyděsilo k smrti. Podle Bible je skutečná bohoslužba jiná. Když
lidé zasvěcovali Šalomounův chrám, bylo tam hodně projevů – hudebních nástrojů a zpěvu chval
Bohu. Podobných příkladů je v Bibli mnoho.
Někdy  potlačování  začíná  už  doma.  Každý  dům  by  měl  provést  průzkum  svých  členů.
Potlačovatelem může být i dítě. Když se mu něco nepovede, propadne záchvatu vzteku a je potřeba
zapojit  všechny v  domácnosti,  aby se  věci  vrátily  do  normálu.  Někdy to  může  být  manželka
a matka, kdo způsobí, že rodina chodí po špičkách. Když se jí něco nelíbí, udělá z domova na týden
nešťastné místo. Může to být zuřivý manžel. Rodina může být šťastná a zpívat si, dokud neotevře
dveře. Pak řve a ječí, dokud všichni ve svém nitru neumřou. Takový muž potlačuje to, co by mohlo
být šťastným domovem.
K potlačení může dojít i v práci. Předák může být na muže, kteří pro něj pracují, "zlý jako ďábel".
Může mužům nadávat a křičet na ně, dokud se z nich nestanou nervové trosky. Nakonec muži
dokonce nenávidí chodit  do práce.  Když už tam jdou, neusmívají  se a sotva promluví,  když je
předák nablízku. Začínají být potlačeni.
Ptáte se: "Ale co to má společného s ďáblem?" Je to ďábel, kdo nutí lidi takto jednat. Satan chce
každému člověku  ukrást  všechnu radost  a  štěstí.  Měli  bychom si  dávat  pozor,  abychom druhé
nepotlačovali, ale raději je nechali, aby se projevili v Bohu.



Třetí stupeň: Útlak

Utlačovat  znamená abnormálním způsobem stlačovat,  drtit,  nebo skrývat  a  zatajovat  informaci.
Satan je v utlačování velmi zběhlý. Utlačování představuje další krok ke zhoršení emocí a úplnému
zničení osobního štěstí.
Utlačování přichází zvenčí. Je to nesvaté jednání, protože Bůh a celá Bible ukazují na přirozenou
touhu živě se projevovat a vyjadřovat své city.  Když se city nevyjadřují,  jsou utlačovány nebo
drženy zpátky. Uvědomme si, že utlačování duchovního života způsobuje ďábel.
Utlačení  lidé  nejsou  energičtí  a  nejsou  pro  nic  nadšení.  Utlačený  jedinec  se  stává  apatickým
a nečinným – dokonce se nezajímá o to, co se děje kolem něj. Kdyby bylo potlačeno dostatečné
množství křesťanů, satan by měl ve světě volnou vládu a neměl by nikoho, kdo by se mu postavil
a zmařil jeho ďábelské plány na ovládnutí světa a jeho lidí.
Téměř každý člověk má někdy pocit,  že je utlačován. Průměrný člověk je překoná po několika
hodinách, maximálně po jednom či dvou dnech. Slovo útěchy nebo povzbuzení od přítele, úryvek
z Božího slova, dobrý noční odpočinek nebo změna prostředí obvykle stačí k tomu, aby to přineslo
novou naději a obnovenou sílu začít znovu žít. Pokud však utlačení a melancholie přetrvávají, může
se oběť dostat do vážných problémů.

Čtvrtý stupeň: Deprese

Jednoho dne přišel do mé kanceláře muž a řekl: "Pokud mi nepomůžete, spáchám sebevraždu."
Přiznal se, že svou ženu už deset let nepolíbil. Celé měsíce s ní nemluvil. Večer přicházel domů
a při  jídle  si  četl  noviny.  Pak  vstal  od  stolu,  vzal  si  noviny s  sebou  do  ložnice,  zamkl  dveře
a odpočíval. Druhý den ráno se nasnídal, znovu si četl a pak odešel z domu do práce.
Dívat se na toho muže bylo jako dívat se na smrt. Nikdy jsem neviděl člověka, který by byl více
sklíčený. Tam v kanceláři jsem na něj ve jménu Ježíše vložil ruce a modlil se za něj modlitbu za
vysvobození. Okamžitě jeho mysl opustily chmury. Do jeho srdce vstoupila radost. Vrátil se domů
a usmířil se se svou ženou. Stal se novým stvořením. Začal pracovat pro Ježíše.
Deprese, v níž tento muž žil, byla lidsky nesnesitelná. Rozhodl se, že je lepší být mrtvý než živý,
a byl připraven spáchat sebevraždu. Kristus zlomil otroctví této deprese a osvobodil ho.
V dnešní Americe trpí depresemi velké množství lidí. Deprese je zlomený duch. Člověk je stlačen,
až je jeho duch zlomen. Zůstat v depresi po delší dobu je z ďábla a není to pro život přirozené. Bůh
nechce, aby byl někdo v depresi a smutný. Každý, kdo zůstává delší dobu v depresi, je nemocný.
Ďábel těchto lidí využívá a přichází s konflikty a zmatky, které zničí jejich štěstí, domovy, podniky
a možná i jejich život sebevraždou.
K depresi mohou přispívat tradice. Když jsem pořádal shromáždění v církvi v jiném městě, setkal
jsem se s křesťankou, která byla stále v hluboké depresi kvůli ztrátě manžela před šesti měsíci. Její
pastor mi řekl, že její manžel byl skvělý křesťanský podnikatel a že ona sama byla velmi schopná
podnikatelka. Neměla žádné finanční problémy, ale podle tradice se oblékla do černého od hlavy až
k patě. Každý den po dobu více než šesti měsíců truchlila. Bylo vidět, že na sobě nese břemeno
deprese.
"Proč máte na sobě černou?" zeptal jsem se jí.
"Ach," řekla, "truchlím za svého mrtvého manžela.
"Byl to hříšník?"
"Ale ne!" vykřikla.
"Tak proč se tváříte tak smutně, že šel do nebe?"
To bylo poprvé, co jí někdo řekl pravdu o její melancholii. Zeptal jsem se jí, jestli si myslí, že se
v nebi nosí černá. Odpověděla: "Ne, myslím, že se tam nosí bílá."
"Tak proč se neobléknete vesele, když je váš manžel v nebi, kde je život? Kdyby viděl váš smutný
obličej a ty smutné šaty, byl by smutný i v nebi."
Proč jsem s tou paní mluvil tak otevřeně? Šlo to s ní z kopce, rychle se stávala samotářkou. Měla
pocit, že kdyby se zasmála, bylo by to neuctivé vůči jejímu manželovi v nebi. Na další bohoslužbu



přišla  oblečená  v  bílém  od  hlavy  až  k  patě.  Stala  se  jednou  z  nejinspirativnějších  křesťanek
v komunitě. Nyní pracuje ve své církvi a vede vítězný křesťanský život. Ďábel jednoduše ničil její
křesťanské svědectví depresemi. Tradice často vyžaduje protáhlou tvář a smutný výraz, ale Bible
říká: "Veselé srdce prospívá jako lék ..." (Přísloví 17,22)
Deprese  je  často  vyvolána  ztrátou  nebo  vážným problémem.  Těžká  finanční  břemena,  rodinné
problémy  nebo  zklamání  mohou  člověka  deprimovat  a  zanechat  ho  sklíčeného  a  opuštěného.
Deprese  je  nebezpečná,  protože  často  vyvolává  abnormální  stav  nečinnosti.  Lidé  mohou  sedět
a zírat do prázdna, nic neslyšet, nic neříkat a nic nedělat. Uvnitř cítí smutek, který je příliš hluboký,
než aby se dal vyjádřit, a příliš bolestný, než aby se dal vyplakat. Jejich problémy se zdají být příliš
zoufalé a složité na to, aby se daly vyřešit. Dosáhli bodu, kdy už nevidí důvod, proč by se o to měli
pokoušet. Ztratili naději. To je velký krok k úplnému satanskému ovládnutí osobnosti.
Jste neustále v depresi? Pak potřebujete vysvobození. Vysvobodit vás může pouze Kristus. Lékem
na deprese je vzývat Krista a svěřit všechny své problémy, bolesti srdce a starosti do Jeho péče.
"Vložte na něj všechny své starosti, neboť on se o vás stará" (1 Pt 5,7). Povzbuďte se a řekněte
s apoštolem Pavlem: "Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že to, co jsem mu svěřil, může
zachovat až do onoho dne." (2 Tim 1,12)
Když  se  vás  ďábel  snaží  zatížit  smutkem a  zmatkem,  pokárejte  ho  ve  jménu Ježíše.  Řekněte:
"Důvěřuji Bohu a nemusím se trápit, být úzkostný, smutný nebo sklíčený. Jdi, satane, ve jménu
Ježíše!"
Někteří  lidé  jsou  nábožensky  sklíčení.  Myslí  si,  že  v  dlouhé  tváři  je  velká  svatost.  Pro  tuto
myšlenku neexistuje žádný biblický základ. Bůh lidstvo nedeprimuje. Tím, kdo přináší depresi do
lidského života, je ďábel. Zkušeností jsem zjistil, že skleslá tvář a smutná duše nepomohou řešit
problémy.  Nezaplatí  ani  účty!  Nepřináší  to  vůbec  nic  dobrého.  V Žalmu 103 král  David  říká:
"Dobrořeč,  má duše,  Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!" Takto byste měli  vstávat
každé ráno!

Pátý stupeň: Útisk

Utiskovat  někoho  znamená  zatížit  ho  něčím,  co  nemůže  unést.  Synové  Izraele  byli  v  Egyptě
utiskování. Zacházeli s nimi krutě, nemilosrdně je bili a drtili, až už nemohli své břemeno unést.
Bůh Otec poslal Ježíše na tuto zemi, aby uzdravil všechny, kdo byli utiskováni ďáblem (Sk 10,38).
To naznačuje, že útisk může být i v oblasti nemoci. Na celém světě jsou utiskovány miliony lidí.
Nevěřím,  že nemoc je přirozená,  stejně jako není přirozený krásný strom, jehož větve pokrývá
kdejaký brouk a nemoc. Věřím, že je přirozené být zdravý a nepřirozené být nezdravý. Nemoc je
jedním z ďáblových nástrojů.
Miliony lidí  jsou utiskovány strachem. Někteří  se obávají,  že se zblázní.  Ďábel chce,  aby si  to
mysleli. Boží slovo říká, že satan je lhář a otec lží. Chce lidi trápit. Chce jim ublížit. Chce se při tom
posmívat Bohu a vysmívat se mu. Boží lid nemusí trpět tímto hrozným strachem. Jedním z velkých
požehnání křesťanství je silná mysl, která je schopna odmítnout démony bezdůvodného strachu.
Před několika lety za mnou přišla jedna žena a řekla: "Bratře Sumralle, můj domov se rozpadá na
kusy. Nemohu zůstat ve svém domě. Když můj manžel ráno odchází z domu do práce, začnu se třást
a rozpadám se na kusy. Musím vyběhnout zadními dveřmi a jít k sousedům. Do domu se vrátím, až
když se manžel vrátí domů. Když přijde z práce, nádobí je na stole stejně, jako když odcházel.
Bojím se zůstat ve svém domě sama. Co budu dělat?"
"Přišla jste si popovídat, nebo si nechat pomoct?" zeptal jsem se jí.
"Jestli mi můžete pomoct," odpověděla, "tak chci, abyste to udělal."
"Po mé modlitbě musíte udělat, co vám řeknu. Zítra ráno, až se váš manžel bude chystat do práce,
jděte ke vchodovým dveřím a polibte ho na rozloučenou. Protože obvykle zavírá dveře, řekněte:
'Miláčku, dnes zavřu dveře já.' Pak ustupte a zavřete je přesně tak, jak by to udělal čtrnáctiletý kluk.
Vědí,  jak  zavřít  dveře,  že  se  některé  z  nich  už  nikdy  neotevřou!  Po  zavření  dveří  se  vraťte
doprostřed místnosti a řekněte: 'Ďáble, zůstanu v tomto domě celý den. Vypadni odtud. Ježíš je tady.
V jeho jménu ti přikazuji, abys odešel.' Když to řeknete, dejte ďáblovi najevo, že to myslíte vážně.



Začněte zpívat. Celý den zpívejte křesťanské písně a chvalozpěvy. Přečtěte si nahlas několik žalmů.
Chvalte  Boha ze  všech sil!  Když váš  manžel  přijde domů,  bude nejpřekvapenějším mužem ve
městě."
Vedl jsem shromáždění probuzení a příští večer se žena vrátila. Byla svobodná. Řekla, že prožila
slavný den.
"Udělala jsem přesně to, co jste mi řekl," řekla. "Vykřikla jsem, že zůstanu v tom domě, rozhlédla
jsem se a celý den jsem jen uklízela a zpívala písně. Byl to nádherný den."
O dva nebo tři dny později mě ujistila, že stále nemá žádné potíže.
Ďábel je utiskovatel. Bůh nikdy nechtěl, abychom byli otroky útisku. Jsme jeho synové a dcery!
Satan může použít mnoho prostředků, aby se vás pokusil zničit. Může se pokusit rozdrtit vašeho
ducha  prostřednictvím  lidí,  které  jste  považovali  za  své  přátele.  Může  se  vás  snažit  zdeptat
prostřednictvím neštěstí a běd. Může se vás pokusit přemoci velkým projevem démonické moci,
který vás bude zraňovat ze všech stran, až se budete cítit bezmocní proti jeho krutému náporu.
Může  vás  zatížit  děsivým  pocitem  odpovědnosti  za  všechny  lidi  a  činy  ve  vaší  rodině  nebo
společenství. Může vás dokonce zatížit pocitem, že všechny vaše potíže a neštěstí jsou trestem od
Boha za nějaký velký hřích.
Všechny tyto věci spadají do kategorie démonického útisku. A útisk lze překonat. Uplatňujte svou
křesťanskou vládu nad ďáblovou mocí.  Děláte to vírou,  modlitbou a jednáním. Požádejte Boha
o víru, abyste mohli ve svém životě rozkazovat jeho mocí. Modlete se, abyste posílili své nitro.
A jednejte,  abyste  přemohli  a  zničili  ďáblova  díla.  Pokud  vás  ďábel  tísní  nemocí,  strachem,
nervovými problémy, čímkoli – přijměte vysvobození hned. Kristus vás osvobodí (Jan 8,36)!

Šestý stupeň: Opanování

Ježíš byl opanován svým vlastním posláním zachránit svět. Apoštol Pavel byl evangeliem Ježíše
Krista opanován natolik, že mu římský místodržící řekl, že je blázen. To byla vznešená opanování.
Existuje také negativní opanování, které ničí lidskou osobnost.
V této fázi ovládnutí démonem pochybuji, že by se jedinec, kterému satan ubližuje, mohl osvobodit
bez pomoci druhého. Jsem si jist, že člověk, který prochází úpadkem nebo potlačením, může to
setřást ve jménu Ježíše a být svobodný. Věřím, že člověk, který je v útlaku nebo v depresi, když si
je vědomý nebezpečí, se ho může sám zbavit a mít radostného ducha. A je možné, aby si člověk,
který je utiskovaný, pomohl sám.
Když se dostaneme do šestého stádia, opanování, pak je nutná pomoc zvenčí. Důvodem je to, že
opanování mění mysl. Černá se stává bílou a bílá se zdá být černou. Rovná věc je nyní křivá a lež se
stává pravdou.  Tato  ztráta  perspektivy způsobuje,  že se  člověk chová jinak než všichni  ostatní
kolem něho. Neuvědomuje si, že je opanovaný nějakou špatnou věcí.
Co je to opanování? Může vzniknout tím, že uvěříte lži. Pokud to, čemu věříme, není v souladu
s tím, čemu věří ostatní, měli bychom si své přesvědčení ověřit a snažit se poznat pravdu. Měli
bychom hledat pravdu. Proč? Pravda vás osvobodí. V opačném případě vás může ďábel oklamat
a zle opanovat.
Opanování může přijít skrze žárlivost. Manželka nebo manžel mohou dospět k představě, že jim
jejich choť není věrný. To ukořistí jejich mysl. Ďábel způsobí, že tato myšlenka zapustí kořeny
a roste jako silná réva. Nakonec pokaždé, když se k němu partner otočí zády, žárlivec si řekne: "Teď
udělal něco špatného." Jejich životy mohou být kvůli zlovůli žárlivosti zničeny.
Věřím, že nenávist může být cestou k opanování. Člověk může uvěřit,  že ho druzí nemají rádi,
a začít je nenávidět, až nakonec nedokáže jasně uvažovat. Nedokáže vidět, co je pravda, protože ho
nenávist zaslepila.
Některé hříchy se mohou stát  opanováním. Člověk může být zahlcen svou nemorálností  a není
schopen vidět nic čistého a svatého, protože je tímto opanováním zaslepen.
Ďábel  má mnoho cest,  jak vniknout  do osobnosti  člověka.  Když se u někoho vyvine  komplex
v jakékoli podobě, měl by se modlit, číst Boží slovo a poradit se s duchovním nebo křesťanským
přítelem, kterému důvěřuje a kterému se může svěřit.



Opanovaný člověk nakonec postrádá sílu vůle. Chybí mu síla k odporu a stává se otrokem. Jeho
mysl se dostane na jednu kolej a je nemožné změnit jeho myšlení.
Síla vůle je jedním z velkých darů, které nám Bůh dal. Nikdy bychom ji neměli nikomu propůjčovat
prostřednictvím hypnózy, věštění, drog, alkoholu nebo čehokoli jiného. Měli bychom se vyhýbat
všemu, co může zničit naši sílu vůle. Bůh chce, aby jeho děti byly muži a ženy, kteří rozeznají
dobré od špatného. Nesmí dopustit, aby nadvládu nad jejich duší převzalo nějaké opanování.
Jakmile  člověk  propadne  démonickému  opanování,  musí  se  přiblížit  Ježíši  Kristu.  Potřebuje
věřícího muže nebo ženu, kteří se za něj pomodlí modlitbu za vysvobození a požádají Boha, aby ho
osvobodil.
V této oblasti je nutná mimořádná opatrnost. Krok od opanování k posedlosti je dlouhý. Ďábel by
rád každého opanovaného člověka plně a definitivně uvrhl do svých spárů plné posedlosti. Až do
této fáze není člověk skutečně posedlý démonem. V tomto konečném stavu nenacházím mnoho lidí,
ačkoli v ostatních stádiích jsou jich stovky.

Sedmý stupeň: Posedlost

Démonem posedlý člověk je pod absolutní, úplnou a kompletní pravomocí ďábla. V této fázi nemá
žádnou  vlastní  mysl.  Satan  je  nyní  pánem všeho myšlení  a  jednání  této  osoby.  Má nad  tímto
životem plnou kontrolu.  Tato osoba nemá žádného ducha,  který by se mohl natáhnout k Bohu,
žádnou duši, která by se mohla modlit o pomoc! Je bezmocný v rukou ďábelského monstra.
Existuje mnoho způsobů, jak můžeme poznat, že je člověk posedlý démonem. Při jednání s démony
posedlými osobami jsem viděl, že ďábel často používá hlas a hrdlo člověka, aby promluvil. Slyšel
jsem muže pod vlivem démonické moci, jak ke mně mluvili hlasem ženy. Také jsem slyšel ženu
mluvit chraplavým hlasem muže.
Posedlost démonem se někdy projevuje ve formě šílenství, a to jak dočasného, tak úplného. Lékaři,
kteří pracují v ústavech a léčebnách, vědí, že mysl pacienta může být v jednu chvíli jasná a v jinou
chvíli se člověk začne podobat zvířeti. To je příchod a odchod démonické síly v člověku. Tito lidé,
kteří jsou ztraceni ve světě ponurosti a temnoty a bídy mají ty nejsmutnější tváře na světě. Ztratili
sílu dostat se ze svých problémů. Ďábel je skutečně zajal a oni žijí v jeho okovech.
Posedlost démonem lze často snadno pozorovat na očích, neboť osobnost člověka se často promítá
skrze ně. Démonem posedlý člověk se nedokáže na druhé dívat zpříma. Nemůže k vám zvednout
hlavu, protože mu to ďábel nedovolí.
Nejjistějším způsobem, jak poznat, zda je člověk posedlý démonem, je duchovní rozlišování. Je-li
ve mně Boží duch a v jiném člověku duch ďábla, dojde při našem setkání k obrovskému střetu
duchů. To nemá nic společného s osobností – je to boj protichůdných duchů.
Satanova moc je stejně nakažlivá jako spalničky. Ti, kdo jsou pod jeho mocí, chtějí, aby pod ní byli
i  ostatní.  Drogově závislý člověk klame ostatní tak dlouho, dokud se i  oni nestanou závislými.
Sexuální zvrhlíci vyhledávají bezstarostné, aby je svedli ke hříchu. Potenciální oběti jsou útočníky
naváděny do pasti.  Lidé trpící  strachem a depresemi mohou mít  nesmyslnou touhu, aby ostatní
trpěli stejně jako oni. První stádia posedlosti démonem jsou tedy často důsledkem spojení s jinými
lidmi, kteří jsou již pod ďáblovou kontrolou.
Jindy k posedlosti dochází, když postižená osoba sama pozve zlo. Před časem nás navštívila dívka
z Oregonu. Její otec, duchovní, přijel s ní. Tato dívka, které bylo asi devatenáct nebo dvacet let,
měla démona s mužským hlasem, který ke mně promluvil a řekl: "Pokloň se: uctívej mě, a já ti dám
svět."
Řekl jsem: "Satane, to už jsi řekl, asi před dvěma tisíci lety. Teď je už určitě pozdě s tím přicházet."
Pak jsem tomu duchovi přikázal, aby z té dívky vyšel a propustil ji na svobodu!
Vidíte, jakou příležitost jsem dostal. Mohl jsem se sklonit. Nedovedu si ovšem představit, že bych
vyměnil moc největšího vítěze ve vesmíru za moc odsouzeného ztroskotance. Ani mě to nelákalo.
Mnohé však ano.
Když pracuji s člověkem posedlým démonem, okamžitě se ptám na jeho minulost, na jeho rodiče
a prarodiče. Někdy najdu odpověď právě tam – že byl jako kojenec vydán satanovi nebo že se jako



malé dítě účastnil démonických obřadů.
Jindy  je  to  otázka  dědictví.  Pokud  démonickou  mocí  vládli  prarodiče  a  rodiče,  je  velká
pravděpodobnost, že se zlé síly představily dítěti a uchytily se v jeho životě. Jde o to, že démoni
byli pozváni dovnitř, nebo že postiženého oklamali, aby si myslel, že on je tím, kdo vládne, a ne
naopak.
Na Jávě jsme byli v domě muže, který byl posedlý sedmi zlými duchy. Znal je podle jména a myslel
si,  že  jsou  jeho  služebníky,  ale  ve  skutečnosti  byl  otrokem  on.  Manželka  tohoto  muže  byla
křesťanka a členka velmi solidní církve. Řekla mi: "Můj muž říkal, že způsobil, že lidé onemocněli
a zemřeli díky moci těchto démonů, které uctívá. Dělají všelijaké věci pro něj. V noci mě s ním
nepustí do jedné místnosti.  Nemohu kvůli nim spát se svým manželem. Nespala jsem s ním už
několik let, protože mě démoni vyhazují z postele, a to fyzicky."
Vzala mě do jejich pokoje a otevřela skříň. Ukázala mi masivní stříbrný křížek. "Můj manžel pálí
kadidlo před tímto stříbrným křížkem," řekla. "Volá ty duchy jejich jmény a oni přicházejí. Uctívá
je a posílá je plnit pro něho úkoly."
Proč jsem toho muže neosvobodil? Nechtěl být vysvobozen. Byl pyšný na to, že má v sobě sedm
bytostí. Chlubil se tím, co všechno pro něj mohou udělat. U stolu u večeře se ozval a řekl, že po své
smrti předá své duchy synovi. Syn vypadal nadšeně a těšil se, až bude posedlý. Jako kazatelé často
plodili kazatele do služby, tak posedlost plodí posedlost. Je pravda, že dědictví může přinést zlé
duchy.
Také obřady mohou do lidí  vnášet zlé bytosti.  Při tanci Macumba v Brazílii  nebo při  rituálech
voodoo na Haiti,  při  sardance  u muslimů nebo při  thaipusamu u hinduistů mohou zlí  duchové
naplnit atmosféru a vstoupit do tanečníků. Osobně jsem viděl lidi, kteří tančili, dokud nepadli na
zem, dusili se a zvraceli mocí démonů. Tančí a volají k duchům, aby je posedli, a jsou posedlí.
Nedávné  případy  mladých  lidí,  kteří  se  věnují  orientální  meditaci,  jako  je  zenová  nebo
transcendentální  meditace,  mi  ukázaly,  že  je  to  další  cesta  k  ovládnutí  démony.  Pochopte,  že
meditace je úžasná věc. Žalmy jsou plné Davidových údivů nad účinky rozjímání o Boží dobrotě
a o  jeho  slově  "ve  dne  v  noci".  Ježíš  často  odcházel  na  tiché  místo  v  ústraní,  aby trávil  čas
modlitbou a rozjímáním. Pohané používají meditaci k vyhledávání zlých duchů. Mají určité polohy
těla, které zaujímají, otevřené ruce a neusměrněnou nebo neutrální mysl. Opakovaně opakují určité
slovo nebo frázi a prosí zlé duchy, aby se v nich usídlili.
Jindy zase tím, že údajně "vyprázdníte svou mysl" pomocí východních meditačních technik, podle
mého názoru otevíráte dveře démonickým přítomnostem, aby mohly vejít přímo dovnitř.
Posedlost démony není neodpustitelný hřích. Pro některé lidi znamenají slova "posedlost démonem"
něco špinavého nebo nemorálního. My však musíme změnit své smýšlení o tomto tématu. Někteří
z nejlepších lidí na světě byli napadeni ďáblem a v některých případech podlehli.
Posedlí lidé potřebují pomoc Krista a věřících právě teď. Pán je stejně ochotný uzdravit člověka,
kterého trápí ďábel, jako člověka s těžkým nachlazením. Vysvobození přichází skrze stejný druh
moci, se stejným pomazáním a stejným druhem víry. Není v tom žádný rozdíl. Duch svatý může
vyřešit všechny problémy. Církev je pověřena vyháněním ďáblů. Toto pověření musíme plnit.
Věřím, že nastal čas, aby se dala do pohybu velká akce osvobození. Odvážní muži a ženy by se měli
vydat na cestu, aby přinesli svobodu těm, kdo jsou v úpadku, potlačovaní, utlačovaní, deprimovaní,
utiskovaní,  opanovaní  nebo dokonce posedlí  ďáblovou mocí.  Tentýž Kristus,  který před dvěma
tisíci lety osvobodil vězně, je může osvobodit i dnes.

KAPITOLA VIII.
PŘICHOD K JEŽÍŠI

Důležitost následování

Jel jsem do Lareda v Texasu, protože starosta tohoto města na mexické hranici požádal o pomoc.
Tento dobrý křesťanský muž byl frustrovaný ze všech násilností, které propukly mezi dospívajícími



na jeho střední škole. Děti se navzájem zabíjely. Požádal mě, abych přijel a řekl jeho dětem pravdu
o tom, kdo je ďábel, a ukázal moc Ježíše Krista nad satanem.
Když jsme přijeli, viděli jsme, že mnoho dětí se věnuje čarodějnictví. Nosily lebky a kosti. Některé
měly vytetované pentagramy. Satan se stal módou ... a ovládl nás. Zvláště jeden mladý muž byl
zapojen do série příšerných vražd a byl uvězněn.
Slyšel jsem příběhy o tom, jak byl démonizován. Stal se z něj zdivočelý muž toužící po krvi, který
se těšil z hrůzy na tvářích svých umírajících obětí,  když jim šeptal,  že brzy sestoupí a bude je
navždy terorizovat v pekle.
Šel jsem za tím chlapcem – v naději, že ho osvobodím. Když jsem tam přišel, usmíval se a byl
potěšený, že mě vidí. Zdá se, že někteří křesťané ve městě poznali posedlost démonem, když ho
viděli. Přišli a už se za něj modlili – a přivedli ho k Pánu.
Modlil jsem se za něj a jeho duch byl tak jemný, tak sladký. Byl něžný a pokorný. Uvědomoval si,
že udělal hrozné věci a že pravděpodobně stráví zbytek života ve vězení.
Řekl: "Doufám, že budu moci nějakým způsobem sloužit Ježíši z mé cely."
"Jak jste byl vysvobozený?" zeptal jsem se ho.
Řekl: "Přišli nějací křesťané a vysvobodili mě. Čtu Bibli a celý den se modlím. To je vše, co dělám.
Je mi líto, že jsem ty lidi zabil, ale víte, nemohl jsem si pomoct. Nechtěl jsem to udělat. Měl jsem
v sobě  dvě  věci.  Můj  vlastní  mozek  mi  říkal:  'Ne,  ne,  ne'.  A pak mě  přemohla  ta  druhá  věc:
'Rozsekej ho, rozsekej ho, rozsekej ho.'"
Donutil ho k tomu ďábel? Neříká snad Bible, že vždy budeme mít možnost úniku z pokušení – že
vždy budeme mít možnost a příležitost říci Satanovi ''Ne!"?
Vím, že tento slib platí pro křesťany. Platí však i pro lidi, kteří rozeznávají dobro od zla – dokonce
i pro ty, kteří jsou utiskováni zlými bytostmi. Pokud jste se odevzdali Satanovi, jako tento chlapec
při zvráceném a zlém obřadu, dovolujete, abyste se dostali do jeho zlé moci a pod jeho kontrolu.
Pak už nejste schopni vzdorovat.
Volal na ďábla, aby se ho zmocnil. Satan mu vyhověl. Nyní však byl mladík svobodný. Když se
vzdal své svobodné vůle ve prospěch Satana, vzdal se i své fyzické svobody v tomto životě – pokud
nedostane od guvernéra milost.
Říkám tento příběh, abych ukázal, že křesťané sloužili tomuto mladíkovi a pak ho přivedli k Ježíši.
Pochopte tuto posloupnost:
– Vysvobodili ho z přítomnosti démonů, která se ho zmocnila.
– Pak ho přivedli k tomu, aby se stal křesťanem a byl naplněn Duchem svatým, který je ve Skutcích
2,38 zaslíben všem křesťanům, když budeme poslušní.
Tento druhý krok je velmi důležitý. Co se stane bez něj? Když nečistý duch člověka opustí, chodí
po "vyprahlých místech a hledá odpočinek" – a když žádný nenajde, řekne: "Vrátím se do svého
domu, odkud jsem vyšel," jak uvádí Lukáš 11,24.
V této pasáži se dále píše, že když se démon vrátí,  pozve s sebou celý zástup dalších démonů.
Pokud dříve postiženého člověka nepřivedeme k Ježíši, vůbec mu nepomůžeme – ve skutečnosti
zanecháme věci v mnohem větším nepořádku, než když jsme přišli na scénu. Jakmile odejdeme,
démon  se  hned  vrátí  a  uspořádá  večírek  se  všemi  svými  nejvíc  zlými,  ošklivými  a  mstivými
kumpány, kteří si s radostí najdou nějakého nového člověka, aby ho trápili.
Osvobodit lidi je jedna věc, udržet je na svobodě je věc druhá. Je životně důležité naučit člověka,
jak  zůstat  svobodný,  jakmile  je  osvobozen.  Marie  Magdaléna  byla  v  Lukášově  evangeliu  8,2
osvobozena  od  sedmi  ďáblů.  Po  svém  vysvobození  se  stala  Ježíšovou  opravdovou  učednicí.
Finančně podporovala jeho službu (Lukáš 8,3). Jako jedna z mála následovala Ježíše až na kříž (Jan
19,25). Přišla ke hrobu, aby pomazala Ježíšovo tělo (Mk 16,1). Byla první, kdo spatřil vzkříšeného
Pána, a první evangelistkou vzkříšení (Mk 16,9; Jan 20,18). Jaký skvělý příklad reakce,  kterou
můžeme očekávat od člověka osvobozeného od Satana.
Podívejte se znovu na příběh o šílenci z Gadary, nahém muži posedlém stovkami démonů, kteří si
říkali  "Legie".  Závěrečný  verš  tohoto  vyprávění,  Marek  5,18,  mě  fascinuje.  Jakmile  byl  muž
osvobozen, požádal Ježíše o dovolení jít s ním. Stejně jako Marie Magdaléna chtěl strávit zbytek
života následováním a službou tomu, kdo ho osvobodil.



Verš 19 říká, že místo toho, aby Ježíš muži dovolil jít s ním, jak žádal, poslal ho zpět, aby svědčil
svým vlastním lidem. Bývalý blázen tedy začal v Dekapoli kázat o velkých věcech, které pro něj
Ježíš udělal – "a všichni lidé se divili", jak uvádí Marek 5,20. Předtím lidé v Dekapoli požádali
Ježíše, aby odešel – nechtěli slyšet, co jim chce říct. Když Ježíš znovu přišel skrze mocné kázání
bývalého démonizovaného, byly zástupy připraveny ho přijmout.
Přiváděli k Němu hluchoněmé, aby je uzdravil – a když byli uzdraveni, nastalo obrovské nadšení.
Zástupy  lidí  byly  díky  tomuto  bývalému  démonizovanému  šílenci  vyučovány,  uzdravovány
a požehnány!
Ve skutečnosti se Ježíše nemohli nabažit. Dokonce i poté, co byl unavený a chtěl odejít odpočinout
si, šel za ním obrovský zástup lidí – ani se neobtěžovali vzít si s sebou něco k jídlu nebo pití.
Následuje příběh o nasycení pěti tisíc lidí, kdy Ježíš musel zázračně nasytit tyto lidi, kteří za ním
s touhou přišli.  Jaké svědectví o výsledcích osvobození člověka z démonské posedlosti.  Bylo to
probuzení "jeden člověk plus Duch svatý"!
Poučení pro vás: Měli bychom nejen osvobozovat lidi, ale také se starat o to, co se s nimi děje po
jejich osvobození. Když někoho osvobodíte, máte vůči němu dluh, že ho budete učit Božímu slovu
o tom, jak zůstat svobodný. Nedovolte jim, aby znovu upadli do posedlosti démony nebo útisku.
Berte  to  jako svou zodpovědnost,  abyste  jim pomohli  zůstat  svobodnými od satanova otroctví.
Držte se při nich. Vychovávejte je. Učte je. Pečujte o ně. Možná je budete muset pozvat k sobě
domů. Možná jim budete muset finančně pomoci. Je to příliš?
Upozorňuji vás, abyste si vzpomněli na příběh bohatého mladého vladaře z Matoušova evangelia
(19). Peníze a majetek pro něj byly důležitější než spravedlnost. Když mu bylo řečeno, aby všechno
prodal  a  rozdal  chudým,  odešel  zarmoucený  a  nedokázal  se  rozloučit  se  svým  milovaným
bohatstvím. Miloval věci více než Boha. Nebuďte vinni stejným způsobem.
Vím, že v dnešní době, kdy se potýkáme s přílišnou pozorností věnovanou blahobytu, je to snadné.
Bohatství se pro některé křesťany stává příliš důležitým. V poslední době jsem však mezi skutečně
zapálenými,  evangelizujícími věřícími zaznamenal nový pohyb. Vidí potřebu poskytovat  domov
a péči těm, kteří právě přišli k Ježíši – zejména těm, kteří přišli z naprosto příšerného prostředí.
Koneckonců,  pokud se  modlíte  za  vyhozené  dítě  z  ulice,  osvobodíte  ho  od  démona,  který  ho
posednul, a pak mladého teenagera přivedete k Ježíši, nemůžete mu jen popřát vše dobré a nechat
ho tam na ulici. Pokud přivedete k Pánu dívku z ghetta, nemůžete riskovat, co se s ní stane, když ji
prostě necháte vrátit  se do jejího starého hrozného prostředí.  Možná jí  budete muset  nabídnout
domov.
Lidé,  které  zasáhnete,  možná  viděli  hrozné  věci,  které  nedokážete  pochopit.  Alex  Kotlowitz,
reportér deníku The Wall Street Journal, píše ve své knize "Tady nejsou děti" o generaci amerických
mladých lidí, kteří zažili více zločinu, násilí a teroru než kdokoli předtím. Byli oloupeni o svou
nevinnost. V chicagských sídlištích vypráví o jedenáctiletém chlapci, který mu řekl: "Jestli vyrostu,
chtěl bych se stát řidičem autobusu." Všimněte si, že to dítě si nedovolilo říct "až vyrostu".
David Wilkerson v knize Nickyho Cruze Poslední varování popisuje New York, jaký jsem nikdy
nečekal,  že  uvidím  –  s  chodníky  přeplněnými  hulákajícími  bezdomovci,  odhozenými  dětmi
a ubohými muži nakaženými AIDS, vyhozenými z nemocničních lůžek, kteří žebrají, jako by byli
v Etiopii, Indii nebo Bangladeši.
Všude  vidím,  jak  věřící  přijímají,  že  v  těchto  hrozných  časech  je  skutečně  potřeba  přijímat
konvertity, milovat je a pomáhat jim postavit se na nohy jak duchovně, tak fyzicky. Tato Pánova
výzva  není  příliš  velká.  Ježíš  za  vás  dal  svůj  život.  Můžeš  se  vzdát  svého  gauče  pro  dříve
démonizovanou ženu bez domova, která díky tvým modlitbám už není běsnící blázen, ale zraněná,
slušná žena, která potřebuje křesťanskou lásku.
Ježíš šel na Kalvárii kvůli tobě. Tak jistě můžete ve svém srdci najít místo pro toho zraněného, který
u vás hledá odpovědi. Koneckonců jste se za ně modlili, aby byli vysvobozeni. Ukázali jste jim
Ježíše. Nyní jim musíte ukázat lásku – opravdovou, starostlivou, křesťanskou lásku. Stejnou, jakou
Ježíš miluje vás.



KAPITOLA IX.
PODIVNÝ PŘÍPAD CLARITY

Skutečný, zdokumentovaný příběh posedlosti

Clarita  Villaneuva,  sedmnáctiletá  dívka  z  ulice,  poznala  život  plný  tragédií.  Na  svého  otce  si
nepamatovala.  Nevěděla,  jestli  zemřel,  nebo  opustil  její  matku.  Tento  příběh  je  neuvěřitelný
a změnil duchovní klima na filipínských ostrovech poté, co po Claritině vysvobození přijalo 150
000 lidí Krista jako svého Spasitele.
Její matka byla spiritistka a profesionální věštkyně. Dívka vyrůstala tak, že sledovala, jak její matka
pořádá seance, komunikuje s démony vydávajícími se za mrtvé a pomocí jasnovidectví předpovídá
klientům, co mohou v budoucnu očekávat.
Když bylo Claritě  asi  dvanáct  let,  její  matka zemřela.  Clarita se stala dítětem ulice,  a nakonec
prostitutkou ve filipínském hlavním městě Manile. Jejími učitelkami se staly místní nevěstky. Když
jí bylo sedmnáct let, Clarita už pravidelně působila v manilských barech a krčmách.
Jednou ve dvě hodiny ráno na ulici v centru Manily udělala Clarita tu chybu, že nabídla své služby
policistovi v civilu. Byla zatčena a odvezena do věznice Bilibid, 300 let staré budovy, která dnes
slouží  jako  manilské  městské  vězení.  Postavili  ji  španělští  kolonisté  a  používali  ji  Američané
a Japonci, dokud Filipíny nezískaly nezávislost.
Dva dny po uvěznění Clarity došlo k nejpodivnějšímu úkazu, jaký se kdy ve věznici Bilibid v její
třísetleté historii stal. Tato mladá nevěstka byla silně pokousána na svém těle něčím neviditelným.
Zdálo se, že jde o dvojici – jedna obrovská příšera a jedna menší. Byly snad z jiné dimenze? Proč
trápily tuto dívku? Zabořily své tesáky hluboko do jejího těla a dělaly krvavé rýhy. Kousaly ji do
krku, zad, nohou i rukou současně. Z kousanců jí tekla krev, většinou pod kůží. Sedmnáctiletá dívka
křičela hrůzou a omdlela.
Strážní  a  zdravotníci  uslyšeli  rozruch  a  přiběhli.  Ostatní  vězeňkyně  ukázaly  na  svíjející  se
zmučenou dívku na lůžku. Dívka byla převezena do vězeňské nemocnice na pozorování a ošetření.
Tam všichni lékaři prohlásili, že nic podobného ještě neviděli.
Podivné záchvaty se začaly objevovat denně a mátly všechny, kdo je viděli. Doktor Mariano B.
Lara, vězeňský lékař, dovolil mnoha lidem, aby si podivný jev prohlédli. K analýze situace byli
povoláni filipínští, čínští a američtí lékaři, univerzitní profesoři a další odborníci.
Zpravodajská média vyslala  reportéry,  aby vše prošetřili.  Noviny,  rozhlasové stanice a  časopisy
zjistily, že jde o příběh, jaký je zajímá, a začaly jej zveřejňovat. Dokonce i karikaturisté brzy kreslili
obrázky bytostí  z  Claritiných popisů,  protože  kousání  pokračovalo  den za  dnem.  Zde je  jeden
z popisů, převzatý z deníku Daily Mirror.
"Vězeňkyně z městské věznice zmátla policii i lékaře svou historkou o dvou ďáblech, kteří ji včera
v noci pokousali.  Seržant Guilermo Abad, který je podrobně obeznámen s událostmi včerejšího
večera v městské věznicí, uvedl, že dívka tvrdila, že ji kousli dvacetkrát a že při každém zranění
křičela.
Clarita mluvila a na otázky odpovídala před zástupem pozorovatelů slabě, ale rozumně. Náhle se
její výraz tváře měnil v úzkost a hrůzu, když se střetla s 'Věcí'. Pak její usilovný odpor ustával a ona
se zhroutila do náruče těch, kteří ji drželi, slabá a napůl v bezvědomí.
Když se vzpamatovala, řekla, že jeden z ďáblů byl velký a tmavý s kudrnatými chlupy na hlavě,
hrudi a pažích. Měl velké ostré oči a dva tesáky. Jeho hluboký hlas zněl jako ozvěna. Byl zahalen
do černého pláště.
Clarita byla naposledy kousnuta do pravého kolena. To bylo první kousnutí na spodní části jejího
těla. Další kousance se jí objevily na krku, pažích a ramenou. Pozorovatelé trvají na tom, že ji měli
celou dobu na očích."
Podobná svědectví se objevila i v listu Manila Chronicle. Zde je výňatek:
"Nejméně 25 kompetentních osob, včetně manilského policejního náčelníka Cesara Lucera, tvrdí,
že  jde  o  velmi  realistický  případ  vyděšené  ženy,  kterou  'neviditelné  bytosti'  pokousaly
k nepříčetnosti. Po celém těle měla několik kousanců, které jí nikdo nezpůsobil, nakolik 25 svědků



mohlo vidět..."
Následujícího dne bylo napsáno v The Manila Times:
"Clarita  Villanueva  byla  včera  mezi  14.  a  16.  hodinou  opět  dvakrát  pokousána  před  zraky
ohromených lékařů a třiceti lékařských praktikantů, kteří ji studovali. Později v noci spoluvězni
dívky uvedli, že dostala prudký záchvat vzteku, když jí odmítli dát vodu. Řekli, že Villanueva pak
vzala hliníkový kelímek stojící dnem vzhůru na okně a napila se z něj. (Pila z prázdného kelímku.)
Spoluvězni řekli, že Villanueva náhle popadla sošku svaté rodiny a chtěla ji hodit na betonovou
podlahu, když ji zadrželi a obrázek jí vytrhli. O deset minut později policista vytáhl zásobník ze své
pistole a křikl na Villanuevu, aby vyřídila svému 'imaginárnímu zlému duchovi', že ho vyzve na
střelecký souboj. Pak se Villanueva znovu rozzuřila, pokusila se policistu napadnout a uklidnila se
až poté, co byl poslán pryč.
Už  bez  zděšeného  výrazu  ve  tváři,  ale  stále  slabá  a  roztřesená,  svěřila  se  Villanueva  svým
spoluvězňům, že 'Věc' bude dnes ve dvě hodiny ráno u její postele.
Druhý útok byl o to záhadnější. Doktor Cabreira řekl, že Alfonso Aquino, pomocník z márnice, ji
držel za ruce, zatímco ostatní se na něj dívali. Najednou se podívala vlevo od sebe a pak na strop
a začala mlátit pažemi.
Když se probouzela z mdlob, zamumlala k Aquinovi: 'Tata, nasa ilalim ng kamay mo' (je to pod
tvou rukou). Aquino sundal ruku a v zadní části Villanueviny ruky, řekl doktor Cabreira, byly stopy
po zubech, které byly stále vlhké slinami a zanořovaly se do kůže.
Jeden ze studentů byl schopen kousnutí vyfotografovat bezprostředně po útoku. Přiložil k němu

[Na tomto místě v anglickém textu, zveřejněném na internetu, chybí dvě strany.]

stěžoval a ztrácel na váze, byl poslán na venkov, aby si odpočinul. Tam kapitán jednoduše zvadl
jako květina na slunci a zemřel. Nikdy se nenašel žádný fyzický důvod – jeho duch v něm zemřel.
Když se ta zpráva roznesla po městě, lidé byli vystrašeni. Říkalo se, že ta dívka byla nejen nevěstka,
ale také čarodějnice, která dokázala vyslovit nad lidmi kletby a ti pak umírali.
Co se to vlastně děje? Co to bylo za zlé duchy?
Ten velký, jak říkala Clarita, měl velikost obludy. Byl černý a velmi chlupatý. Měl tesáky na obou
stranách tlamy. Lékaři si její popis ověřili podle stop po zubech na těle. Menší bytost byla téměř
jako trpaslík. Šplhal po jejím těle, aby se jí zakousl do horní části trupu. Oba duchové ji nejraději
kousali tam, kde bylo hodně masa, například do zadní části nohy, do zadní části krku, do masité
části horních končetin. Zakusovali se do ní hluboko a zanechávali ošklivé, bolestivé modřiny.
Doktor Lara a jeho lékařští asistenti povolali nejrůznější pozorovatele, lékaře, chirurgy, psychiatry
a profesory z Dálnovýchodní univerzity a Univerzity Santo Thomas. Nikdo nikdy nebyl svědkem
tak podivného a démonického chování. Neznali ani žádné řešení problému. Všechny zajímalo, kdo
bude další obětí jejího prokletí.
Doktor Lara a jeho zaměstnanci rozeslali všude zprávu: "Přijďte nám pomoci. Prosím, pomozte
nám."  Obdrželi  tři  tisíce  dopisů  z  pohanských  zemí  s  návrhy  možné  léčby,  ale  ani  jeden
z křesťanské země.
Vidíte, jak jsme my křesťané zaspali? Zpráva se rozletěla do celého světa. Přišlo tři tisíce telegramů,
většinou z Japonska a Indie, v nichž se psalo, co mají dělat s neviditelnou kousavou příšerou. Ale
ani jeden křesťanský národ neměl žádné řešení problému.
V Manile žádali, aby někdo přijel a pomohl. Jediná skupina, která se objevila, byli spiritisté, kteří
tvrdili, že ji kouše Jan Křtitel. Úředníci požádali spiritisty, aby odešli.
Dalším, kdo přišel na scénu, jsem byl já. Pracoval jsem jako misionář na Filipínských ostrovech. Po
třech  strašlivých  týdnech  tohoto  mučení  přijel  do  Bilibid  rozhlasový  reportér  a  natočil  sezení,
zatímco lékaři s Claritou zápasili. Reportér svou reportáž zveřejnil v místní rozhlasové stanici, hned
po desáté hodině večerní ve zprávách.
To bylo poprvé, co jsem o pekle ve věznici Bilibid slyšel. Noviny o tom psaly na prvních stránkách,
ale já jsem byl příliš zaneprázdněn stavbou kostela,  než abych četl  noviny. Po poslechu tohoto
pořadu  jsem  nemohl  usnout.  Chodil  jsem  a  volal  k  Bohu,  aby  vysvobodil  tu  ubohou  dívku



z městského vězení. Čím déle jsem se modlil, tím těžší břemeno leželo na mé duši. Říkal jsem:
"Bože, jestli je v té dívce ďábel, Ty ho můžeš vyhnat! Udělej to, prosím!"
Když jsem se dlouho modlil, Bůh promluvil k mému srdci: "Jestli půjdeš do vězení a budeš se za ni
modlit, vysvobodím ji."
Bez přemýšlení jsem odpověděl: "Ne, Bože. Tam nemohu nikdy jít. Té dívce se snažili pomoci
vědci,  profesoři,  právní  experti,  a  dokonce  i  spiritisté  –  a  všichni  měli  nepříznivou  publicitu
v novinách. Nemohu tam jít."
Pán mi neodpověděl, ale řekl: "Když tam půjdeš a budeš se za ni modlit, vysvobodím ji!"
Nakonec jsem se rozhodl, že druhý den ráno půjdu a budu se za tu dívku modlit.
Ve městě velikosti Manily a ve vězení mamutích rozměrů Bilibid není snadné získat rozhovor s tak
notoricky známou osobou.
Druhý den ráno jsem se cestou do města zastavil u svého architekta Leopolda Coronela. Je přítelem
manilského starosty Lacsona.  Na mou žádost  zatelefonoval  starostovi  a požádal  ho o rozhovor.
Starosta byl ochoten, abych se za Claritu modlil, ale řekl, že on osobně ji už nikdy nechce vidět!
Jeho  jedinou  podmínkou  bylo,  aby  Dr.  Mariano  Lara,  hlavní  lékařský  poradce  manilského
policejního  oddělení,  dal  svolení.  Pan  Coronel  doktora  Laru  neznal,  ale  jiný  jeho  přítel,  pan
Domingo Sapeda, stavební podnikatel, ho znal a požádal o rozhovor. Ten nám byl poskytnut.
Dorazili jsme do věznice Bilibid a byli jsme eskortováni do márnice. První, čeho jsem si všiml, byla
mrtvola na desce. Okolí bylo strašidelné. Další mrtvola byla zabalená v dece na nosítkách a čekala
na vyšetření. Na stole stálo tucet nebo více sklenic s náhradními částmi lidských bytostí v alkoholu.
Později jsme se dozvěděli, že jsou určeny pro studentské demonstrace.
Seděli jsme na lavičce v dlouhé, šedé márnici a slyšeli jsme doktora Laru, profesora a vedoucího
katedry  patologie  a  soudního  lékařství  na  Manilské  ústřední  univerzitě  a  profesora  soudního
lékařství na Univerzitě Santo Tomas, jak přiznává, že za třicet osm let své lékařské praxe provedl
přes osm tisíc pitev a že nikdy nepřijal teorii, že ve vesmíru existuje nehmotná síla. Nicméně toto
záhadné dítě, které bylo pokousáno ďábly, změnilo jeho filozofii života. Obrátil se ke mně a řekl:
"Reverende, jsem natolik pokorný, že přiznávám, že jsem vystrašený člověk."
Uvědomil jsem si, že mým prvním cílem je přesvědčit doktora Laru, že vím, co dělám, a že vím, jak
této  dívce  pomoci.  Začal  jsem pomalu:  "Doktore  Laro,  ve  vesmíru  jsou  jen  tři  síly.  Existuje
'Pozitivní síla' neboli síla tvořivého a laskavého Boha. Existuje 'Lidská síla' neboli síla lidí zde na
zemi. Pak je tu "negativní moc" neboli zlovolná a zlověstná moc ďábla. Tyto síly jsou skutečné
a zjevné kolem nás. Myslíte si, že Clarita jedná pod vlivem Boží moci?"
Doktor Lara pomalu zavrtěl hlavou a odpověděl: "Ne, pod Boží mocí ne."
"Pak tedy máte pocit, se svými zkušenostmi s lidskými bytostmi, že jedná jako každá jiná lidská
bytost?"
"Ne, jednání této dívky neodpovídá lidské bytosti."
"Zbývá už jen jedna moc. Ona musí jednat pod vlivem démonické moci!"
Doktor Lara pak vysvětlil, že jeho bohaté zkušenosti lékaře ho nepřipravily na toto setkání s něčím,
co bylo nade vší pochybnost – "nadpřirozené".
Pokračoval  jsem:  "Doktore  Laro,  kdyby  ve  vesmíru  existovala  'negativní'  síla,  nad  kterou  by
'pozitivní' síla neměla kontrolu, náš vesmír by se rozpadl. Pokud existuje zlo, které žádné právo
nemůže napravit,  pak je zlo mocnější  než právo.  To není  možné.  Pokud má tato dívka v sobě
démonickou sílu, pak ji Ježíš Kristus může od této síly osvobodit". Četl jsem z Marka 16,17: 'A tato
znamení budou provázet ty, kdo uvěří: V mém jménu budou vyhánět ďábly.' Věříte tomu?"
Doktor Lara se na mě podíval a řekl: "Věřím. Kdo nám teď pomůže?" (Římskokatolický kaplan ve
věznici  Bilibid,  římskokatolický  biskup  Filipín,  kněží  z  římskokatolického  léčebného  centra
v Baclaranu, ti všichni se za ni odmítli modlit – proto si myslel, že pomoc ze strany náboženství
nepřichází v úvahu.)
Řekl jsem mu, že bych se za dívku rád přišel pomodlit, kdyby mi to dovolil. Lékař řekl, že mě uvítá.
Požádal jsem, aby po dobu, kdy se za dívku budu modlit, nebyly dívce podávány žádné léky a aby
se za ni nesměly modlit ani nabízet jakoukoli pomoc žádné jiné skupiny. Pokud ji Ježíš uzdraví,
musí mu patřit všechna sláva. On s tím souhlasil. Čas modlitby jsme stanovili na následující ráno



v 8:30 hodin.
Od  předešlého  večera  jsem nejedl,  a  tak  jsem se  po  zbytek  dne  postil  a  trávil  čas  o  samotě
v modlitbě a četbě Božího slova. Následujícího rána jsem dorazil do věznice Bilibid. Při vstupu do
jejích  ponurých  zdí  jsem  měl  pocit,  že  se  zde  bude  konat  zápas  mezi  Eliášovým  Bohem
a Baalovými proroky – a pozorovatelé poznají, zda Hospodin je Bůh. Starobylý Bilibid, se svými
staletími  krvavé  historie,  měl  být  svědkem nového druhu bitvy.  Španělé  zde  věznili  své oběti,
Japonci zde prováděli nesčetná zvěrstva, američtí misionáři trpěli hladem až do dne osvobození.
Nyní jsou za jeho palisádami stovky těch, kteří porušili zákon. Přinejmenším je to nevábné místo
pro modlitbu za osvobození.
Toho  prvního  rána  mě  doprovázel  architekt  našeho  kostela  Leopoldo  Coronel,  římský  katolík.
S doktorem  Larou  přišel  profesor  z  Dálnovýchodní  univerzity.  Když  jsme  se  vydali  směrem
k ženskému bloku, uviděl jsem policisty,  novináře zastupující  místní i  zahraniční tisk, fotografy
a další.
Ďábel řekl: "Přesně jak jsem ti říkal! Teď ze sebe uděláš blázna!"
Když jsme s  doktorem Larou prošli  po prašné vězeňské  cestě  skrz bránu z  ostnatého drátu za
strážemi ve službě, měl jsem skoro pocit, že je to konec všeho. Za mnou šel pestrý dav, který neměl
nejmenší tušení, co uvidí. Byl jsem jediný protestant v celé skupině. Když jsme se shromáždili
v malé kapli pro vězeňkyně, muselo tam být asi sto diváků. Zjistil jsem, že byli přátelští a dokonce
sympatizovali.  Většina z nich už viděla kousance zubů na dívce. Už viděli a pozorovali selhání
lékařů, psychiatrů a spiritistů. Nikdy neslyšeli modlitby za nemocné a posedlé démony. Nebyli mi
nijak duchovně nápomocni.
Malá  kaple  měla  okna  s  ocelovými  mřížemi.  Na jednom konci  místnosti  byl  velmi  primitivní
římskokatolický oltář. Bylo v ní dřevěné lůžko a několik malých ručně vyrobených židlí. Jinak to
bylo ponuré a pusté místo.
Když jsme se všichni shromáždili v kapli, doktor Lara přikázal, aby Claritu přivedli dovnitř. Když
dívka vstoupila do dveří, pomalu a pozorně si prohlížela každého člověka. Předpokládal jsem, že
hledá doktory, kteří chtěli, aby ji ďáblové znovu kousli. Když se dostala ke mně, rozšířily se jí oči
a upřela na mě pohled se slovy: "Nemám tě ráda!" To byla první slova, které ďábel pronesl jejími
ústy ke mně. Skrze její rty mě démoni neustále proklínali, proklínali Boha, proklínali Kristovu krev.
Dělala  to  v  angličtině  –  přesto  jsem  s  ní  po  jejím  osvobození  musel  hovořit  prostřednictvím
tlumočníka, protože neuměla anglicky.
Poté, co promluvila, jsem ji nechal sednout na dřevěnou lavici, přitáhl jsem si před ni židli a začal
jsem říkat: "Clarito, přišel jsem tě vysvobodit z moci těchto ďáblů ve jménu Ježíše Krista, Syna
Božího." Dívka náhle dostala záchvat vzteku. "Ne! Ne! Oni mě zabijí!" křičela. Její tělo ztuhlo
a ztratila vědomí. To zmátlo lékaře, kteří se snažili analyzovat její případ, ale já jsem už dříve měl
s ďábly co do činění a některým jejich trikům jsem rozuměl. Uchopil ji oběma rukama za hlavu
a zvolal: "Vyjděte z ní, zlí a ničemní duchové. Vyjděte z ní ve jménu Ježíše!"
Okamžitě začala znovu zuřit. Bylo to poprvé, co se okamžitě vrátila z transu. Se slzami stékajícími
po tvářích mě prosila, abych ji nechal na pokoji – a ukázala mi strašlivé stopy na rukou a krku, kde
ji v tu chvíli kousli. Byl jsem v šoku. Byly tam strašlivé stopy po zubech tak silné, že některé malé
cévy pod kůží byly porušené. Místo toho, že bych pomýšlel na konec, jsem prostě zapomněl, že
jsem obklopen nevěřícími a pustil se do největší bitvy svého života. Nikdy jsem nic podobného
nepoznal. Ďáblové proklínali Boha a já jsem po nich požadoval, aby toho nechali, a říkal jsem jim,
že Bůh je svatý. Pak proklínali Ježíšovu krev a já jsem je pokáral a připomněl jim, že On je Pánem
nad  každou  zlou  mocí  –  a  že  Jeho  krev  je  svatá.  Proklínali  mě  těmi  nejodpornějšími  výrazy.
Prohlásili,  že nikdy neodejdou. Zdálo se, že mocnosti temnoty a mocnosti spravedlnosti jsou ve
smrtelném konfliktu. Já jsem byl pouze mluvčím spravedlnosti. Clarita byla mluvčím ďábla. Není
pochyb o tom, že hluk byl ve vězení slyšet na velkou vzdálenost.
Nakonec se zdálo, že se dívce ulevilo. Ďáblové se mnou odmítli mluvit a ani ji nekousali. Někteří
z přítomných si mysleli, že byla vysvobozena, ale já jsem jim řekl, že tomu tak není. Bylo už skoro
poledne a já byl celý zpocený a téměř vyčerpaný. Když jsem se podíval kolem sebe, viděl jsem
několik lidí se slzami v očích. Velká bitva je dojala.



Řekl jsem doktoru Larovi, že chci jít domů, postit se a modlit a vrátit se následujícího rána. Byl
bych rád, kdyby se publikum omezilo pouze na tři nebo čtyři lékaře a policisty. Souhlasil.
Moje  návštěva  samozřejmě  vzbudila  pozornost  tisku.  Titulek  v  deníku  The  Daily  Mirror
následujícího dne zněl: "Věc vzdoruje protestantskému pastorovi." Zde je výňatek z článku:
"Věc a protestantský pastor, Dr. Lester F. Sumrall, se dnes ráno v kapli pro vězeňkyně v městské
věznici utkali v boji na život a na smrt."
Zbytek dne jsem strávil ve společenství s Bohem. Bylo to vzácné. Hodinu po hodině jsem cítil, jak
se nade mnou vznáší Boží přítomnost a nabádá mě, abych se nebál.
Byl jsem však téměř poražen, protože večerní noviny měly na titulní straně mou fotografii, širokou
tři sloupce, a titulek říkal: VĚC VZDORUJE PROTESTANTSKÉMU PASTOROVI. Přesto mě Bůh
stále nabádal, abych se vrátil.
Ten  večer  nás  doma navštívili  reverend  Arthur  Ahlberg  a  reverend  Robert  McAlister,  kteří  se
nabídli, že následující den půjdou se mnou a budou stát mezi mnou a davem, aby se ke mně během
modlitby příliš nepřiblížili.
Po našem příjezdu do Bilibidu nám kapitán věznice řekl, že Clarita nebyla od modlitby pokousána.
Věděl  jsem,  že  ještě  nebyla  vysvobozena.  To se ukázalo,  když mě  ďáblové uviděli.  Jejími  rty
křičeli: "Jdi pryč! Jdi pryč!"
Sedl jsem si před ni na stejnou malou židli jako předchozího dne a se strhujícím pocitem autority
jsem jí odpověděl: "Ne, já neodcházím, ale ty odcházíš! Toto děvče bude dnes vysvobozeno!"
Pak jsem požádal všechny přítomné, aby poklekli, bylo jich tam stejně jako předchozího dne, nebo
i víc. Varoval jsem je, aby se neposmívali a nesmáli, protože až ďáblové vyjdou z Clarity, určitě
zaútočí na další oběť. Lékaři, novináři, policisté a profesoři pokorně poklekli, když jsem se modlil.
Ve vedlejší cele však byla vězeňkyně, která si z celé záležitosti dělala legraci, a po vysvobození
Clarity byla sama pokousaná a okamžitě upadla do bezvědomí. Její příběh se ještě ten den objevil
v novinách.
Bitva začala znovu. Ďáblové si uvědomili, že je to jejich poslední boj. Proklínali a hráli si se svou
obětí, ale tento den to bylo jiné. Den půstu a modliteb navíc něco změnil. Cítil jsem uvolnění, že
odešli. Clarita se uvolnila, z očí jí zmizel démonický pohled a usmála se.
Rozhlédl jsem se kolem sebe a uviděl muže z novin, kteří plakali, v očích lékařů se objevily slzy,
jinak tvrdí věznitelé plakali. Až teď jsem viděl, jak strašná bitva to vlastně byla! Začal jsem tiše
zpívat a bratři Ahlberg a McAlister se ke mně přidali, a napodruhé se přidali ke zpěvu i ostatní:
"Ježíšova krev, Ježíšova krev, Ježíšova krev, Ježíšova krev. Umývá čistě jako sníh!"
Atmosféra uvnitř vězení se zdála být opravdu čistá.
Zeptal jsem se Clarity, jestli už jsou pryč, a ona odpověděla: "Ano."
"Kam šli?"
"Támhle tím oknem," odpověděla a ukázala na okénko s ocelovými mřížemi.
Už jsme se chystali k odchodu, když se najednou jako blesk z čistého nebe ďáblové znovu objevili.
Dívka vykřikla a oči se jí zaleskly démony.
Vykřikl jsem na ně: "Proč jste se vrátili? Vždyť víte, že musíte odejít a nevracet se."
Mluvili anglicky jejími rty a odpověděli: "Ale, ona je nečistá a my máme právo s ní žít."
Odpověděl  jsem jim rozhodným hlasem: "Ale Marie  Magdaléna byla nečistá  se sedmi jako vy
a Ježíš vstoupil do jejího života a ona se stala čistou jeho mocnou silou. Proto vás nyní žádám,
abyste odešli, a Ježíš ji očistí."
Chyběla jim síla  k odporu.  Odešli  a  ona se stala  opět  normální.  Vysvětlil  jsem jí,  co se stalo,
a přiměl jsem ji, aby se se mnou modlila za odpuštění svých hříchů. Opět se zdálo, že je v pořádku.
Když jsme se chystali znovu odejít, opakovala se ta samá věc. Tentokrát jsem byl velmi rozrušený
a neobrácení novináři nemohli pochopit, co se děje.
Ptal jsem se démonů, proč se vrátili, a oni jejími ústy promluvili anglicky: "Ale ona nás neprosila,
abychom šli. Ona nás chce. To jenom vy si přejete, abychom odešli."
Znovu jsme požadovali, aby ji opustili. Okamžitě odešli. Opět řekla, že odešli oknem. Nyní jsem jí
vysvětlil, proč se vrátili, a žádal jsem, aby jim řekla, aby odešli a nevraceli se. To udělala a pak jsem
ji naučil, aby se modlila a hájila se proti nim Ježíšovou krví.



Bylo opět kolem poledne. Clarita byla z toho utrpení zesláblá. Řekl jsem jim, aby jí dali odpočinout
a potom jídlo. Když jsem odcházel, řekl jsem: "Clarito, jsem si jistý, že se ti ďáblové zase vrátí. Až
odejdu, přijdou znovu. Pak musíš požadovat, aby odešli, i když s tebou nebudu, abych ti pomohl.
Musíš říct: 'Jděte, ve jménu Ježíše', a oni poslechnou." S těmito slovy jsem opustil areál.
Mrzí mě jedna věc, a to, že jsem novinářům nenabídl pomoc. Požádali jsme je, aby o této aféře
nepsali. Reverend McAlister za nimi zašel místo mě a požádal je, aby nic nepsali. Jejich odpovědí
bylo, že jsou povinni to udělat. Příběh vycházel dva týdny a bylo třeba v něm pokračovat až do
konce. Protože metodistická církev je nejstarší protestantskou církví na ostrovech, předpokládali, že
jsem metodista, a tak to dali do novin. Nevěděli, jak se o takové události píše, proto to, co uvedli,
nemuselo být správné. Cítím se za to zodpovědný, protože jsem jim neposkytl  žádný rozhovor,
a druhý den jsem odjel z města na venkov, abych se vyhnul publicitě.
Z bitvy, kterou jsme s těmi dvěma ďábly zažili – v tom smyslu, že se třikrát vrátili, aby si vyžádali
svou oběť, jsem věděl, že se pokusí vrátit, až budeme pryč. Claritě jsem jasně řekl, co má dělat,
kdyby se vrátili, a ujistil ji, že má sílu se jim nyní postavit.
Téhož večera v osm hodin zavolala Clarita na dozorce, který měl službu: "Pane Pangane, mám
velmi dlouhé nehty, mohu si půjčit váš kapesní nůž, abych si je zkrátila?"
Dozorce odpověděl:  "Rád bych,  ale  vězeňský řád říká,  že žádný vězeň nesmí mít  u sebe ostrý
nástroj."  Dozorce,  který sledoval to strašné vysvobození,  pokračoval:  "Ale já vám je zkrátím –
pojďte sem."
Než stačil zkrátit  dva nehty,  Clarita spustila hrozný výkřik: "Pomoc, vrátili  se pro mě! Stojí za
tebou!"  Vyděšený dozorce vyskočil  na stůl,  aby se pokusil  ďáblům uniknout,  a  sledoval  to,  co
nazval největším zápasem, jaký kdy viděl.  Útočníky neviděl,  ale viděl dívku ve smrtelném boji
hystericky křičící. Když se zdálo, že je zajata a má svázané ruce, křičela na dozorce: "Ach, co mi
ten americký otec (duchovní) řekl, abych udělala? Řekni mi to rychle!"
Dozorce, který byl stále ještě na stole, volal zpět: "Řekni: Ach, Bože, vysvoboď mě ve jménu Ježíše
a krví Ježíše."
Clarita  vykřikla  tato  slova  na  své  neviditelné  nepřátele,  a  přitom se  vyřítila  dopředu a  chytila
rukama něco neviditelného. Upadla do bezvědomí. Vedení věznice, které bylo v areálu, a mnoho
vězňů se shromáždilo. Položili ji na stůl, ale její ruce se neotevřely. Lékař jí ruce rozpáčil a k jeho
největšímu úžasu tam byly nějaké dlouhé, černé, hrubé chlupy. Měla je v dlani a pod nehty. Doktor
Lara vložil tyto chlupy do obálky a uložil ji na střežené místo. Pod mikroskopem doktor Lara zjistil,
že chlupy nepocházejí z hlavy ani z žádné části lidského těla. Osobně jsem tento chlup viděl pod
lupou. Byl asi dva palce dlouhý, hrubý, neměl kořínek a nejevil žádné známky toho, že by byl
odstřihnut.
Lékař na tuto záhadu nemá odpověď. Jak mohla neviditelná bytost, pravděpodobně ďábel, přijít
o chlupy z hrudi tím, že je viditelná bytost vytrhla, je jednou z nejpodivnějších skutečností historie!
Tento jev musíme prozatím ponechat bez odpovědi.
Když jsem se následující  týden vrátil  do města,  Clarita byla před soudkyní Natividad Almedou
Lopezovou u prvoinstančního soudu v Manile, aby se zodpovídala z obvinění z tuláctví a vysvětlila
své neobvyklé chování. Klidným a vyrovnaným způsobem vypověděla: "Od minulého pátku, kdy se
za mne americký misionář modlil, se ďáblové nevrátili!"
Vítězství bylo jisté. Kristus se opět ukázal jako Odpověď!
Ve chvíli, kdy byla Clarita vysvobozena, mě doktor Lara požádal, abych s ním šel do kanceláře
starosty.  Ve společnosti  univerzitního profesora jsem šel s ním. Prošli  jsme přímo kolem houfu
sekretářek do vnitřní  kanceláře a  tam Dr.  Lara s  tónem skutečného triumfu oznámil  starostovi:
"Clarita byla vysvobozena. Ďáblové jsou pryč. Reverend Sumrall právě skončil modlitby za ni!"
Starosta Lacson nám z celého srdce potřásl rukou a poděkoval nám, že jsme mu v tom pomohli.
Řekl,  že  cokoli  pro  nás  může  udělat,  velmi  rád  udělá.  Místní  noviny,  časopisy  a  rádia  o  tom
samozřejmě informovaly nesmírně podrobně. Jeden z titulků zněl: "Zemřel – ďábel je mrtev!"
Zde je zpráva z Manila Chronicle: ''VĚC JE MRTVÁ! To nyní může prohlásit každý věřící, protože
Clarita  Villanueva  včera  prohlásila,  že  Věc  byla  konečně  vyhnána.  Podle  dívky  to  dokázaly
modlitby amerického duchovního, doktora Lestera F. Sumralla, který ji navštívil se záměrem, aby



ďábla vyhnal."
Podrobnou  zprávu  otiskl  list  The  Philippines  Free  Press:  "Podivný  případ  'Věci'".  Zpráva  je
poměrně obsáhlá, ale zde je výňatek, který podává verzi tohoto vlivného listu o mém zapojení:
"Právě když jsme stoupali po schodech do přízemní betonové budovy, vyděsil nás zevnitř křik, při
kterém tuhla krev v žilách. Ta 'Věc' znovu udeřila! V cele jsme našli Claritu sedět na dřevěné posteli
a  po  tvářích  jí  stále  tekly  slzy.  Na  betonové  podlaze  před  postiženou  dívkou  klečel  americký
civilista, o němž jsme se později dozvěděli, že je to Lester Sumrall, protestantský duchovní. Držel
obě  Claritiny ruce  za  zápěstí.  Modlil  se.  Hlavní  lékař  manilského policejního  oddělení,  doktor
Mariano B. Lara, stál po straně a utíral si slzy z očí. Vězeňský důstojník kapitán Antonio Ganibi stál
beze slova za doktorem Larou. V cele bylo ještě několik dalších lidí, ale právě v tu chvíli jsme byli
příliš zaměstnáni strhující scénou, než abychom si jich všimli.
Okamžitě  jsme  viděli,  že  kromě Clarity  prošli  i  ostatní  lidé  v  cele  zážitkem,  na  který  jen  tak
nezapomenou. Měli zvláštní výraz v očích, snad ze strachu a z pocitu zmatení. Doktor Lara, který
byl  zvyklý pitvat mrtvoly v márnici  manilského policejního oddělení bez mrknutí  oka,  se třásl.
Držel levou ruku Clarity a ukazoval nám čerstvé kousnutí na ní. Jako by nás obviňoval z nedůvěry,
zeptal se třesoucím se hlasem: 'Nevěříte tomu?'
Přistoupili jsme blíž a pořádně si kousnutí prohlédli. Při tom pohledu nám přeběhl mráz po zádech.
V žádném případě se nepodobalo lidskému kousnutí. Především bylo na lidské zuby příliš velké. Za
druhé bylo kousnutí úplně kulaté. (O tom, že lidské kousnutí je eliptické, se může každý přesvědčit
sám zkouškou na ruce.) A nakonec jsme s údivem zjistili, že všechny stopy po zubech byly zřejmě
vytvořeny stoličkami.  Clarita vypadala vyčerpaně a stejně tak i  reverend Sumrall.  Byl viditelně
otřesený a ruce se mu třásly. Zdálo se, že 'Věc' vyhrála první kolo.
Brzy ráno následujícího dne jsme se vrátili, abychom o 'Věci' zjistili víc. Reverend Sumrall měl
s sebou dva další protestantské duchovní, když se v devět hodin objevil. Než vešel do Claritiny cely,
prosil lidi kolem, aby se drželi dál, protože vymítání zlých duchů není žádná show. Do cely šel
s duchovními pouze doktor Lara. Po chvíli jsme se tam vplížili i my.
Reverend Sumrall poklekl před dívkou a vzal její ruce do svých. Zeptal se jí, jestli ho zná, a ona
odpověděla, že ano. Ale po chvíli, zatímco duchovní vzýval Pána, aby 'osvobodil toto malé stvoření
od ďábla',  se Claritin výraz změnil.  Její oči zdivočely a křičela na duchovního před sebou, aby
odešel.
Duchovní střídal modlitbu a svatou píseň se vzýváním Pána na pomoc a napomínáním ďábla, ale
Clarita dál křičela. Když se zdálo, že se Clarita před ním v neovladatelném strachu krčí, zakryl jí
rukama oči a řekl jí, aby se nebála, protože dnes ráno 'sváže ďáblovi ruce a nohy'.
Zápas pokračoval. Clarita byla chvílemi krotká jako beránek a na pobídku duchovního řekla, že má
ráda Ježíše Krista. Hned vzápětí se však rozzuřila, proklela Boha a řekla duchovnímu, aby odešel.
V jedné fázi jednání byla Clarita tak prudká a hysterická, že omdlela.
Pak se duchovní otočil a oznámil přítomným, že by měli raději padnout na kolena a modlit se 'za
své vlastní spasení'. Všichni byli na kolenou v mžiku. Zpocený a svým úsilím viditelně unavený
reverend Sumrall pokračoval v práci. Několikrát Claritu plácl a ona se probrala, ale vzápětí už zase
křičela.
Asi po hodině se zdálo, že Claritina tvář zjemněla. Začala být pozornější k duchovnímu, kterého
měla před sebou. V odpovědi na otázku mu řekla, že má ráda Ježíše Krista. V této fázi duchovní
odříkal modlitbu Páně a Clarita ji opakovala.  Poté se duchovní zeptal  Clarity,  zda se stále bojí
'Věci',  a  ona  odpověděla  záporně.  Naznačila,  že  'Věc'  odešla  z  okna.  A tři  duchovní  zazpívali
radostné Haleluja. Clarita vypadala vyčerpaně a pomalu se natáhla na dřevěnou postel, aby usnula."
Nebylo to zrovna věcné vyprávění, ale bylo plné svědectví o Boží moci – což vynahradilo některá
vynechání.
Pán mocně využil veškerou publicitu. Když jsme potřebovali stavební povolení, náš nový přítel
starosta vydal zvláštní městskou vyhlášku, aby nám ho dal zdarma – což noviny vychvalovaly.
Zvláštní  nařízení  vyžadovalo  souhlas  všech  členů  oficiální  rady  manilské  městské  rady.  Přes
veškerou publicitu se proti nám nikdo neozval – v téměř represivně tradiční katolické společnosti,
kde byli úředníci vůči protestantům velmi podezřívaví. Bethel Temple byl prvním protestantským



kostelem ve  městě,  který  získal  bezplatné  stavební  povolení.  Tento  akt  laskavosti  nám ušetřil
spoustu peněz.
Když mi starosta předával povolení, řekl: "Jste první protestant, který kdy v tomto městě dostal
něco zdarma. Chcete ještě něco jiného?"
Odpověděl jsem: "Ano, něco bych chtěl."
"Co to je?"
Řekl jsem: "Chtěl bych kázat v parku Roxas, v Sunken Gardens, naproti přes ulici."
Toto  krásné  místo  v  zahradách  starého  španělského  města  Intramuros  je  místem  pro  zvláštní
shromáždění. Je to nejcentrálnější místo v zemi.
"Na jak dlouho?" zeptal se starosta.
"Ach, asi šest týdnů," odpověděl jsem.
"Šest týdnů! To je dlouhá doba."
"No, bude to trvat dlouho, než řeknu všechno, co mám na srdci."
"Dívka se uzdravila," řekl náhle, "můžete si vzít park tak dlouho, jak budete chtít."
Tak  jsme  se  začali  připravovat  na  naše  velké  shromáždění  probuzení.  Způsob,  jakým to  Bůh
uspořádal, byl prostě velkolepý. Gordon Lindsay, aniž by věděl, co děláme, poslal nám z Texasu
tisíce  časopisů  se  svědectvími.  Oral  Roberts,  také  aniž  by  věděl,  co  děláme,  poslal  mi  film
o uzdravování, včetně promítačky, plátna a všeho, co k tomu patří.
Prostřednictvím Rubena Candelarii, superintendenta metodistické církve v oblasti Manily, nám Bůh
zázračně otevřel kostely ve městě pro bohoslužby. Jezdil jsem kázat do všech hlavních kostelů,
promítal film a rozdával časopisy. Než jsme se vydali na shromáždění do parku, celé město bylo
v plamenech.
Metodistická církev v Taytay mi zaplatila vysílání v rádiu. Zaplatili patnáct minut po večerních
zprávách na silné stanici, která pokrývala celý národ. Každý večer jsem hned po zprávách mluvil
o tom, co se děje v Manile. Na setkání se sjížděli lidé z celé země. Ani jedno město nechybělo.
Přicházeli, aby viděli zázraky, které se děly. Byli svědky všech možných zázraků. Každý večer jsem
patnáct minut jen vyprávěl, kolik zázraků se ten den stalo, co Bůh dělá pro druhé, a zval jsem lidi,
aby se přišli podívat na vlastní oči.
Evangelistou byl reverend Clifton Erickson a viděli jsme, jak se zástupy rozrostly na 60 000 lidí.
Mezi těmito lidmi Bůh zachránil 150 000 lidských bytostí! Byli jsme svědky největšího probuzení,
jaké kdy tento národ poznal. Probuzení tam přetrvává dodnes, po celé té zemi.
Pozoruhodné  na  tom je,  že  to  všechno  vzniklo  díky vysvobození  malého  človíčka,  pouličního
děvčete ve vězení. Těmto krásným lidem, z nichž někteří byli v nejvyšších společenských kruzích,
se změnila srdce a životy, protože byla vysvobozena mladá dívka. To dává smysl osvobozování lidí.
Osvobozujeme je nejen kvůli nim, ale také proto, abychom pohnuli národy pro Boha.
Když mluvíme o těchto zlých duchách, má to svůj účel. Když Bůh někoho osvobodí, je tu nějaký
účel. Tím účelem je nesmrtelná duše, abychom mohli vést lidi k Bohu, abychom mohli vést lidi do
nebe.
Naše  práce  se  okamžitě  stala  známou  po  celých  Filipínách.  Díky  mé  fotografii  na  titulních
stránkách novin a v článcích v časopisech nás lidé poznávali, když jsme vstoupili do obchodů nebo
na ulici. Díky tomu jsme získali uznání, což by jinak trvalo mnoho let.
Co se stalo s  Claritou?  Soudkyně Almeda Lopezová ji  umístila  do Welfareville,  do ústavu pro
problémové dívky,  na  pozorování.  S  doktorem Larou jsem ji  dvakrát  navštívil.  Měla  z  našeho
příchodu velkou radost. Spěchala za námi a říkala, že se obává, že už nás nikdy neuvidí. Spěchala,
aby nám přinesla židle k sezení. Posadila se a dlouze s námi hovořila.
Když  jsme  byli  ve  Welfareville,  požádali  jsme  o  povolení  uspořádat  pro  všechna  děvčata
bohoslužbu. Bylo nám vyhověno a o několik dní později se skupina našich hudebníků a zpěváků
vydala na bohoslužbu. Bylo to velkolepé sloužit asi 200 dívkám. Clarita byla středem pozornosti.
Nemohla udělat víc pro to, abychom se cítili vítáni.
Ti, kdo měli na starosti ústav, říkali, že je to normální dívka. Dali jsme jí ke čtení Bibli, kterou
začala denně číst. Nevypadala jako ta dívka, kterou jsme znali z věznice Bilibid, sužovaná ďábly,
s pokřiveným obličejem a křičící z plných plic.  Byla to úplně normální dívka, která se zotavila



z noční můry posedlosti démony.
Se svým právníkem, advokátem Pedrem Jacintem, jsem absolvoval soudní řízení a podal žádost
o propuštění Clarity z Welfareville. Bylo nám vyhověno a Clarita byla umístěna do domu jedné
z našich nejlepších křesťanských rodin, Sadorraových. Pan Sadorra byl v té době na stáži a nyní je
lékařem. Zde ale nebyla šťastná, protože pokaždé, když se objevila na veřejnosti, lidé ji poznali
a chtěli  s  ní  mluvit.  Jednoho dne  odešla  a  vydala  se  na  sever  Luzonu,  aby tam žila  v  malém
městečku. Podle posledních zpráv se vdala, žije prostým životem a působí v místním sboru.
Co se z tohoto neuvěřitelného příběhu můžeme naučit  ty a já? Všimněte si několika důležitých
skutečností o démonické posedlosti.
Po mém příchodu ďáblové v Claritě okamžitě poznali, že jsem Boží služebník. Ďáblové se mě báli,
ačkoli  před  mým příchodem se  nebáli  nikoho.  Dr.  Lara  mi  řekl,  že  když  se  mnou  přišel  do
přítomnosti  Clarity,  bylo  to  poprvé,  co  se  jí  nebál,  protože  mě  slyšel,  jak  s  démony  mluvím
s autoritou.
Tito démoni uměli proklínat a rouhat se v anglickém jazyce. Ačkoli Clarita po svém vysvobození
nebyla schopna vést se mnou rozhovor v angličtině, v době, kdy byla posedlá démony, vehementně
mluvila proti Bohu, Kristu a Ježíšově krvi v angličtině. To slyšeli všichni přítomní.
Démoni se se mnou pokoušeli diskutovat o její duši. Uvědomovali si, že nemají žádnou moc, aby
zůstali,  když byli  pokáráni  v  Ježíšově  jménu,  přesto  se  snažili  uvést  důvody,  proč v ní  zůstat.
Novináři tomuto rozhovoru nerozuměli.
Tito démoni byli žárliví. Kousali ji, když dostala od muže dárek – ale když ho položil na stůl, mohla
ho zvednout, aniž by ji kousli.
Zde je sedm pravd, které si zapamatujte:
1. Kristus má větší moc než ďáblové.
"Nechte nás na pokoji, co máme co dělat s tebou, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím,
kdo jsi, Svatý Boží," křičel démon v Markovi 1:24.
2. Kristus dal svým učedníkům moc nad ďábly. "Sedmdesát se jich s radostí vrátilo: Pane, i  ďáblové
se  nám  podřizují  skrze  tvé  jméno,"  podle  Lukáše  10,17.  Také  poslední  Kristův  příkaz  jeho
nástupcům zněl: "A tato znamení budou následovat ty, kdo uvěří: V mém jménu budou vyhánět
ďábly..." (Marek 16,17)
3. Démoni se bojí  pravých učedníků Krista.  "Když jsme se šli  modlit,  potkala nás jedna dívka
posedlá věšteckým duchem, která svým pánům přinášela věštěním velký zisk. Ta šla za Pavlem a za
námi a křičela: Tito muži jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří nám ukazují cestu spasení." (Sk
16,16-17)
4. Démoni poznávají pravé Boží služebníky, ale podvodníků se nebojí. "Zlý duch odpověděl: Ježíše
znám a Pavla znám, ale kdo jste vy?" (Sk 19,15)
5. Démoni vědí, že jejich čas na práci je krátký. "Běda obyvatelům země a moře, neboť k vám
sestoupil ďábel, který má velký hněv, protože ví, že má jen krátký čas." (Zj 12,12)
6. Démoni vědí, že je čeká soud. "Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od
propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej
spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší
těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn." (Zj 20, 1-3)
7. Démoni vědí, že jediná síla na světě, která je schopna je porazit, je Ježíšova krev. "A přemohli ho
krví Beránkovou a slovem svého svědectví – a nemilovali svůj život až do smrti." (Zj 12,11)

KAPITOLA X.
VÝZVA, KTERÁ JE PŘED VÁMI

Jděte vpřed v síle a autoritě!

V zapadlé části Brazílie jsem cestoval autobusem. V jednom městečku autobus zastavil, aby nechal
vystoupit cestující. Před autobusovou zastávkou stál muž přivázaný ke sloupu. Byl to šílenec. Byl



jako rozzuřené zvíře, které se vrhá na své mučitele, a sprostě křičel. Muž byl velký, téměř nahý,
s dlouhými, neupravenými vlasy. Byl špinavý, jak žil ve špíně jako zvíře. Děti po něm házely věci,
zatímco dospělí  stáli  opodál  a smáli  se.  Lidé říkali,  že  nemá rodinu.  Říkali,  že  je nebezpečný,
a proto ho přivázali, na veřejnou podívanou.
Zatímco náš starý autobus drkotal dál po červené prašné cestě, stále jsem prožíval tu scénu. Ten
večer,  když jsem kázal, jsem na toho muže nemohl zapomenout. Byla to lidská bytost, a přece
nebyla. Měl nesmrtelnou duši, ale nyní ho ovládal démonický duch. Měl Bohem dané právo být
svobodný a normální, ale byl snížen na úroveň divokého zvířete.
Jen ďábel mohl z takové smutné situace mít radost. Ten pohled na šíleného muže se mohl odehrát
v tisíci městech a vesnicích našeho současného světa. Navzdory tomu, co se náboženství snaží učit
ve své neschopnosti řešit emocionální potřeby této generace, je to právě taková konfrontace, jako
byl ten šílený muž na autobusové zastávce, která mě nutí říkat spolu s listem Židům 13,8: "Ježíš
Kristus je stejný včera i dnes i navěky."
Vrátil jsem se a modlil se za toho muže? Ne, byl jsem cizinec v autobuse uprostřed ničeho – na
cestě na přednášku. Od té doby se modlím, aby Pán poslal někoho, kdo by toho ubohého muže
osvobodil.
Také si s hlubokou lítostí vzpomínám na jednu stařenku v Chicagu. Jel jsem tam, abych promluvil
pro Výbor křesťanských podnikatelů v jejich poledním rozhlasovém pořadu. Když jsem stál u dveří,
abych opustil vysílací prostor, ta malá žena se ke mně přiblížila a opatrně mi řekla: "Všichni jsou tu
proti mně."
"Kdo?" soucitně jsem se zeptal.
"Všichni," odpověděla se švihnutím ruky. O kom to ta sešlá stařenka mluvila? Věděl jsem, že ti, na
které ukázala, jsou milé křesťanské dámy a pánové. Byl tam například známý duchovní, doktor
Oswald J. Smith z Toronta. Byl to jeden z nejslitovnějších lidí, jaké jsem kdy poznal. Byli tam
místní obchodní manažeři, kteří zaplatili vysílání a kteří milovali duše. Byla tam také vdova po
velkém evangelistovi Billym Sundayovi, jedna z nejmilejších dam, jaké si dokážete představit.
"Proč jsou proti tobě?" zeptal jsem se tiše.
S velkým strachem odpověděla: "Nenávidí mě."
Řekl jsem: "Ale ne, oni tě milují."
Drobná žena  zavrtěla  hlavou a opatrně  odcházela  a  rozhlížela  se  nalevo a  napravo,  zda  ji  její
imaginární nepřátelé nepronásledují. Tito velcí křesťanští vůdci možná ani nevěděli, že tato malá
stařenka existuje. Ale zlý duch v jejím nitru jí hnal dál.
To byla další osoba, na kterou jsem nemohl přestat myslet. Nemohl jsem na ni zapomenout! Říkal
jsem si: "Bože, někdo tu ženu musí vysvobodit."
Možná se zeptáte: "Proč jsi to neudělal ty?"
Protože jsem musel v záležitosti vyhánění démonů dospět. S touto znalostí a schopností jsem se
nenarodil.  Musel jsem ji objevit,  stejně jako vy. Musel jsem se vnitřně rozrušit,  než jsem mohl
objevit pravdu o zlých duchách a o své moci a autoritě nad nimi jako křesťan. Vyzbrojen touto mocí
jsem začal pozorovat úžasné věci.
Povím  vám  příběh  o  neviditelném  chlapci.  Mladého  filipínského  chlapce  více  než  rok  trápil
démonický duch. Způsoboval, že mizel ze třídy ve škole nebo ze svého domova. Corneliův otec
přibíjel  dveře  a  okna,  ale  Cornelio  nepotřeboval  přirozené  otvory,  aby se  dostal  dovnitř  a  ven
z domu.
Kvůli jeho mizení ze třídy se chlapcova učitelka ve škole nervově zhroutila a už se nikdy nezotavila
natolik, aby mohla znovu učit. Osobně jsem mluvil s ní i s Corneliovými rodiči. Navštívil jsem také
Corneliův domov. Najal jsem si lidi, aby ověřili pravdivost příběhu, včetně policistů, kteří o tom
měli podepsaná místopřísežná prohlášení. Celou záležitost jsme velmi pečlivě prošetřili. Nechtěli
jsme, aby v ní byla sebemenší možnost nepravdy nebo zkreslení, protože jsme o ní natáčeli film. Je
to jistě jeden z nejlépe zdokumentovaných případů v našich spisech.
Je zajímavé, že ze Spojených států na Filipíny odcestoval náboženský vůdce, reverend H. A. Baker,
aby  si  fakta  o  tomto  případu  ověřil.  Byly  pro  něj  neuvěřitelné.  Poté,  co  hovořil  se  všemi
zúčastněnými a zjistil fakta, mi napsal: ''Aniž jsem vás znal, navštívil jsem Filipíny. Kontaktoval



jsem Cornelia, učitelku, rodiče a jejich sousedy. Zjistil jsem, že to, co popisujete o tomto zázraku, je
naprostá pravda."
Dále uvedl: "Není pochyb o tom, že se jedná o největší zázrak mimo Bibli a že je stejně velký jako
jakýkoli zázrak v Bibli."
Pan Closa, Corneliův otec a vysloužilý příslušník amerického námořnictva, mi řekl: "Když jsem si
poprvé všiml,  že s Corneliem není něco v pořádku, zůstal  dlouho venku po škole.  Když přišel
domů, vypadal ustaraně a zamlkle.
"Když jsem žádal vysvětlení, kde byl a kdo s ním byl, neodpověděl. Když jsem naléhal, zavrčel na
mě. Chytil jsem ho, ale bránil se mému sevření a já ho musel pustit. Pak jsem si uvědomil, že můj
syn není ve své kůži. Poprvé se se mnou pral.
To mě bolelo, protože Cornelio byl obzvlášť láskyplné dítě. Teď se mi nejen bránil, ale vzpomínám
si, že na mě vrčel jako zvíře. Byl jsem úplně bezradný. Nevěděl jsem, co se s Corneliem děje."
To vše se stalo, když bylo Corneliovi asi třináct let. Corneliova matka vzpomíná: "S každým dalším
dnem se Cornelio stával  méně ovladatelným. Zkoušela  jsem všechno možné.  Byla jsem na něj
hodná. Zkoušela jsem na něj být tvrdá. Věděla jsem jen, že jsem nad ním ztratila kontrolu. Říkala
jsem si, že to nejspíš bude špatnou společností, se kterou se schází, a tak jsem se rozhodla, že ho
doma  prakticky  uvězním.  Cornelio  se  odmítl  učit.  Seděl  v  jednom koutě  svého  pokoje,  sám,
zamyšlený. Vždycky jen tak seděl, zíral do talíře a odmítal jíst.
Jednoho večera  byl  Cornelio  obzvlášť  zarudlý  a  nemocný.  Když  byly v  domě zamčené  dveře
a okna, Cornelio se vypařil přímo před mýma očima! Byla jsem zděšená!"
Když to začalo, Cornelio a jeho kamarád se jednoho odpoledne vraceli domů a kráčeli přes velké
prostranství. Najednou se Cornelio zastavil. Oči mu vylézaly z důlků. Ukazoval před sebe a říkal:
"Vidíš tu dívku v dlouhých bílých šatech? Je nádherná. Volá mě." Cornelio opustil svého přítele
a vykročil  vpřed.  Najednou jeho přítel  viděl,  jak Cornelio zmizel.  Vyděšený chlapec se rozběhl
domů.
"Cornelio začal ve škole dělat výtržnosti," řekla mi jeho učitelka. "Zvláštní na těchto rvačkách bylo
to, že Cornelio, jak byl malý, se pustil do tří nebo čtyř chlapců větších než on a dohromady ho větší
chlapci nedokázali udržet. Měl nadlidskou sílu. O několik dní později jsem si ho zavolala před třídu,
abych mu dala lekci. Přistoupil k tabuli, chvíli tam stál a pak se prostě vypařil."
Jeho učitelka pokračovala: "Tyto události ve třídě mě strašně zasáhly. Rozhodla jsem se, že než se
úplně zblázním, měla bych dát výpověď. Vzpomínám si, jak ten řetězec událostí Cornelia rozesmál.
Byl to odporný druh smíchu. Nepatřil k žádnému chlapci. Vlastně ani nepatřil lidské bytosti."
Cornelio řekl: "Spánek pro mě byl téměř nemožný. Nikdy jsem nebyl sám. Hodně jsem se potil.
Zdálo se mi, že mi hoří šaty. Když jsem pak otevřel oči, viděl jsem tvář své přítelkyně, která se na
mě dívala a vyzývala mě, abych ji následoval. Pokaždé, když se mě dotkly její ruce, měl jsem pocit,
že se vznáším ve vzduchu. Pak jsem se na několik dní ztratil z domova. Nedokázal jsem rodině
vysvětlit, co se děje. Dívka mě donutila slíbit, že to neprozradím. Jen jsem cítil obrovské horko
v těle.
Kdykoli  na mě někdo,  a  to  včetně  rodičů,  promluvil,  odpověděl  jsem hrubě nebo jsem křičel.
Nechtěl jsem vrčet, ale nemohl jsem si pomoct. Když mě otec potrestal, bránil jsem se. Věděl jsem,
že se mu to nelíbí, ale zdálo se, že je mi to jedno.
Když se mnou v domě nikdo nezabýval, jen jsem seděl a čekal. Nevěděl jsem proč, ale prostě jsem
čekal na tu dívku. Často jsme chodili do kina a já věděl, že nás nikdo nemůže vidět. Jindy jsme jedli
v restauracích, a když nastal čas, kdy jsme měli platit, pohodlně jsme zmizeli.
Když jsem si byl jistý, že mě nikdo nevidí, schovával jsem otcovy brýle. Bez brýlí otec neviděl ruku
před očima. Když rodiče dlouho hledali, nacházeli své věci na těch nejpodivnějších místech. Když
otec našel brýle na příčce, našel také své pantofle, které jsem schoval před více než týdnem.
Při všem tom cestování, které jsem podnikal, jsme asi hodně vyhladověli. Ráno rodina nacházela
ledničku úplně prázdnou.  To otci  na krevním tlaku nepřidávalo.  Byli  si  jistí,  že  tam byl  jejich
neviditelný chlapec, protože stůl byl prostřený pro dva.
Jednou mi rodiče odpustili, ale pak jsem jim začal krást peníze. Začal jsem brát peníze sousedům,
dokonce i cizím lidem. Když mě chytili, bránil jsem se.



Začínal jsem být nemocný a bledý. Měl jsem hlad, ale už jsem nemohl jíst. Dával jsem si jídlo do
úst a vyplivoval jsem ho. Začal jsem rozbíjet nádobí a sklenice. Chtěl jsem rozbít všechno, čeho
jsem se dotkl. Věděl jsem, že otec je v koncích. Znovu se na mě pokusil mluvit, ale já jsem odmítal
odpovídat. Předstíral jsem, že je mi špatně. Pak jsem náhle divoce a nekontrolovaně vyskočil. Otec
si myslel, že jsem se zbláznil, a tak mě odvezl do psychiatrické léčebny na vyšetření.
Lidi v nemocnici jsem zmátl. Lékaři byli laskaví – ale zatímco mi říkali, že mám být hodný chlapec,
myslím, že jsem je neposlouchal.
Později  mě  otec  přivedl  do  nápravného  ústavu  pro  mladistvé  delikventy.  Tady jsem okamžitě
způsobil potíže. S každým jsem se pral, dokonce i s úředníky. Kvůli své prudké povaze jsem byl
často přivázán k posteli. Nakonec jsem byl vrácen domů. Zdálo se, že moji rodiče se smířili s tím,
že žijí s monstrem."
To trvalo celý rok a  situace se stále  zhoršovala.  Rodiče mi řekli,  že  celá  rodina byla v přední
místnosti  jejich domu a jejich děti  si  hrály dole na  podlaze.  Najednou,  když se všichni  dívali,
Cornelio  prostě  zmizel.  Ostatní  děti  začaly  kašlat  a  zvracet  kvůli  zápachu,  který  za  sebou
zanechával. Když zmizel, mohl být pryč dva dny i déle. Pak se mohl znovu objevit v posteli a spát.
Přicházel do domu, aniž by použil okna nebo dveře. Prostě se tam najednou objevil.
"Paprsek naděje svitl," říká Cornelio, "když za otcem pracovně přijel metodistický pastor a zůstal na
oběd. To dalo otci příležitost zeptat se ho, jak by mi mohl s mým problémem pomoci. Pastor si mě
dlouze prohlédl a já se na něj zamračil. Byl jsem si jistý, že se otci velmi nelíbí, jak se před jeho
přítelem chovám.
Za domem jsem slyšel zlý smích. Byl to démonický duch. Byl to hlas té dívky, která mi říkala, že
mám utéct. Pastor řekl mému otci, že zná někoho, kdo by mi pomohl, někoho, kdo pomohl jiným.
Řekl, že nutně potřebuji pomoc a že se za mě musí okamžitě modlit. Řekl mi, že v mém těle je sám
ďábel.
Rodiče mě přivedli do církve za Lesterem Sumrallem. Tam se s námi setkal pastor. Byl jsem velmi
nesvůj a chtěl jsem utéct. Dívka se objevila hned za dveřmi kostela. Vypadala jinak,  už nebyla
hezká, vypadala ošklivě. Když mi pokynula, skryl jsem si obličej. Podíval jsem se znovu a ona se
proměnila v něco jednoznačně příšerného a nevypadala jako dívka, ani jako žena.
Reverend Sumrall mluvil s metodistickým duchovním a zeptal se: 'Pastore, co je s tím chlapcem?'
Pastor řekl: 'Utíká a mizí.'
'Když jsem byl kluk, taky jsem utíkal, ale pak jsem za to dostal výprask.'
'Je jiný,' odpověděl pastor. 'Může zmizet, přímo když ho držím ruce.'
'Pak je to ďáblova moc,' řekl reverend Sumrall. 'Budu se za něj modlit.'
'Pane Ježíši, prosíme o tvou svatou krev. Přikazujeme ďáblu, aby z něj vyšel. Lámeme ďáblovu
moc, aby ho ten ďábel už neovládal. Ať je obklopen krví Ježíše Krista. Ať je svobodný ve jménu
Ježíše Krista. Věřím tomu. Amen.'
Pak mi reverend Sumrall řekl: 'Podívej se nahoru. Usměj se. Ať tě obklopí Kristova krev. Duch tě
nemůže nechat znovu zmizet, dokud budeš žít.'
Cítil jsem se čistý, očištěný a mé tělo bylo opět moje. Připojil jsem se ke svým rodičům. Když píseň
v kostele stoupala ve slávě, zaujal jsem místo mezi lidmi.
Reverend Sumrall mi připomněl, že je opravdu za co děkovat. Byl jsem v domě ďábla a byl jsem
jeho otrokem. S jeho pomocí mě Ježíš Kristus a celá jeho moc učinily opět zdravým a dobrým.
Skrze krev Ježíše  Krista,  skrze jeho nezměrnou a  nekonečnou moc mě zachránil  před věčným
zatracením."
To bylo Corneliovo svědectví a výpověď. Tím však příběh nekončí. Nikdy nepouštím situace, jako
je tato.  Nikdy nenechávejte takové lidi  po jejich vysvobození samotné.  Pokud to uděláte,  bitvu
určitě prohrajete.
Druhý den jsem vzal s sebou pastora a šli jsme k chlapci domů. Podívali jsme se na Cornelia. Znovu
se neztratil. Už nikdy nezmizel. Opět jsme se nad ním modlili.
I když byl ještě malý, začal jsem ho učit o Bohu. Četl jsem mu v Bibli, kde byli lidé vysvobozeni
z moci démonů Boží mocí. Řekl jsem mu, že to, co ho posedlo, není nic jiného než démon.
Řekl: "Teď už tomu věřím, protože jsem viděl její tvář. Jinak jsem si myslel, že je to anděl. Když



jsem viděl její tvář naposledy, byla tak démonická, tak zlá, tak nenávistná. Měl jsem takový strach,
že jsem si dokonce dal ruce před obličej, abych ji už nikdy neviděl."
Promluvil jsem s rodiči. Poklekli a došli ke krásnému a úžasnému spasení. Poté už nikdy neopustili
naši církev, ale stále s námi uctívali.
V tomto křesťanském domově z chlapce vyrostl muž. Ta věc ho už nikdy netrápila. Samozřejmě, že
jsme tento příběh nikdy nedali do novin, ale měl by obrovský dopad, protože to byl jeden z těch
největších  zázraků  naší  generace.  Kdyby  se  to  dostalo  do  zpravodajských  médií,  bylo  by  to
pozoruhodné kvůli jeho věrohodnosti. Bylo tu tolik ověřených informací, že bylo nemožné, že by si
ten příběh jen tak někdo vymyslel.
Navštívil jsem Cornelia o několik let později, když už byl ženatý. To už měl vlastní malé děti. Bylo
pro mě skutečným potěšením vidět, že zůstal v pořádku. Pracoval pro filmovou společnost jako
kameraman, pro stejnou společnost, která natočila náš film o jeho příběhu. Byl šťastný a jeho život
byl dobře zajištěný.
Bůh ho skutečně osvobodil. Bůh je schopen udělat totéž v naší zemi, ve vašem městě, i v mém.
Kristus je dnes stejný. On může zlomit a zničit ďáblovu moc a osvobodit vás od všech satanských
zranění, která přišla do vašeho života. Vyzývám vás, abyste Ježíše Krista nechali to udělat. Může si
vás také použít k osvobození druhých.
Jsou ještě tisíce, možná miliony lidí,  kteří potřebují vysvobození. Lid Ježíše Krista byl pověřen
a zmocněn,  aby toto  vysvobození  přinesl.  V Janově evangeliu  14,12 Ježíš  řekl:  "Amen,  amen,
pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu
k Otci."
Pán nás vyzývá, abychom lidi osvobodili. Velmi konzervativní evangelista, který se objevil v našem
televizním pořadu, si mě poté vzal stranou a řekl: "Bratře Sumralle, četl jsem všechno, co jste na
toto téma napsal. Chci, abyste něco věděl: Vyháníme ďábly." Začal mi vyprávět o lidech, za které se
modlil a z nichž vyhnal zlé duchy. Byli osvobozeni. Jsem Bohu tak vděčný, že může lidi osvobodit,
když máme víru a odvahu jednat na základě své autority a moci nad démony.
Jednou jsme s mým synem Stephenem letěli  letadlem na západ.  Seděl  vedle muže, kterému se
z kapsy ven tlačila kniha. Byla to jedna z mých knih s názvem Démoni: Kniha odpovědí. Stephen
tomu muži řekl: "Máte v kapse knihu, pane."
Muž ji vytáhl a řekl: "Ano. Znáte doktora Sumralla?"
Můj syn se na mě uličnicky zašklebil. Mrkl jsem na něj a představil se muži. Zdá se, že byl členem
velmi konzervativní evangelické církve v Michiganu. Řekl: "Mám bratra ve státě Washington a ten
je posedlý ďáblem. Přečtu si tuhle knihu během cesty a vyženu z něj ďábla."
Amen!  Pokud byť  jen  jeden člověk,  který  si  přečte  tuto  knihu,  získá novou odvahu,  pak byla
úspěšná! Věřím, že to je to, co Bůh chce, aby každý z nás udělal. Vyhnat ďábla všude, kde ho
najdeme!
Všechny  autority  a  mocnosti  jsou  podřízeny  Ježíši  Kristu.  Když  jsme  v  Ježíši  Kristu  a  když
mluvíme pro Ježíše Krista, není žádná moc nad námi. Jak úžasné je, že máme v Bohu autoritu
a moc vyhánět nečisté duchy. Máme moc a autoritu. Démoni jsou nám podřízeni. Uchopte moc
a autoritu, která je vaše v Ježíši Kristu, a začněte ji používat! Můžeme změnit svět!
Před mnoha lety ke mně Bůh promluvil na misijním poli a řekl mi, abych se vrátil domů. Řekl, že
přijde čas, kdy bude třeba osvobodit sto milionů Američanů. Pokud tento temný den ještě nenastal,
pak už je určitě na obzoru. Zlo se šíří. Mnoho křesťanů se odmítlo postavit problému zlých duchů.
Odmítají s tím mít cokoli do činění.
Nyní však znáte pravdu. Zatímco čtete tento text, satan a jeho království bylo oslabeno. Jak? Díky
vašemu novému poznání. Díky vaší nově nabyté autoritě! Díky moci, kterou nyní víte, že v sobě
máte! Znáte pravdu o Satanovi. Už se ho nebojíte. Jste pro něj více než rovnocenným soupeřem!
Nemůžeme prohrát! Pán chce, abyste se toho drželi. 
Jdi vpřed, příteli – s autoritou. V moci a vítězství, osvobozuj zajatce!


