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Ako satan Prekazi Naše 

Motlitby. 
BOJ V NEBESKEJ OBLASTI 

 

Podľa John Mulinde,  Obsteig (Austria) Nov.  2000    www.DivineRevelations.info/SLOVAK 

Chcem vám povedať o niekom kto svedčil, bol zachránený, niekto kto slúžil diablovi. Nemohol 

som uveriť svedčenie toho chlapa. Musel som ísť 10 dní pred Pána s postom, pýtal som sa Ho, 

“Pane, je to Pravda?” A v tom čase ma Pán začal učit čo sa deje v duchovnej sfére keď sa 

modlíme. 

Ten chlapík sa narodil po zasvätení jeho rodičov luciferovi. Pokiaľ bola jeho mama ešte s ním 

tehotná, robili veľa rituálnych ceremonií a zasväcovali ho luciferovi. Keď mal štyri roky, začal 

praktizovať svoju duchovnú sílu. Jeho rodičia sa ho začali báť. Keď mal šest rokov, jeho otec ho 

odovzdal čarodejnicam aby ho vyškolili. V desiatich rokoch, už robil veľké veci v diablovskom 

kráľovstve. Báli sa ho normálne čarodejnice. 

Bol ešte mladý chlapec , ale robil hrozné veci.  Keď vyrástol, bol už v dvadciatich 

rokov s veľmi krvavými rukami. Zabil ako sa mu chcelo.  Bol schopný opustiť 

svojhe telo skrz metafyzickou (nadzmyselnou) meditáciou. Niekedy sa jeho telo 

zdvihlo zo zeme a zostalo vo vzduchu. A niekedy sa mohol dostať do tranzu, a 

opustiť svoje telo; a išiel do sveta, volá sa to astro-cestovanie. Tento chlapík bol 

pouižitý satanom zničiť veľmi veľa Kresťanov, kostoly a zničiť čo najviac 

pastorov.   

Jedného dňa mal íst zničiť Kresťanov v kostole ktorí sa práve veľmi modlili. Boli tam veľké 

rozdieli medzi nimi a veľký zmätok. A začal na nich pracovať. Ale v tom istom čase, pastor 

nakázal Kresťanom v kostole pôst. Keď začali postiť, tak bolo veľa pokaní a ľútostivých modlitieb 

o odpustenie hriechov a aj zmierenie s Bohom. A tak sa dali do kopy, začali sa modliť k Pánu aby 

bol medzi nimi. A tak sa ďalej prihovárali a plakali k Bohu aby sa nad nimi zmiloval a zasiahol do 

ich životov. Dni sa míňali, a tento chlapík sa vracial zase a zase s démonskymi strašidlami proti 

ním. Ale bolo tam slovo proroctva, povedalo Kresťanom že sa majú postaviť a bojovať proti 

démonskym silám, ktoré na nich útočia.  
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Jedného dňa, ten chlap nechal svoje telo v jeho izbe a šiel astro-cestovať. Viedol mohutnú sílu 

démonskych strašidiel proti nim. Teraz je to jeho svedectvo. Jeho duša sa pohybovala vo vzduchu 

nad ich kostolom a snažil sa ich napadnúť, ale zakrývala kostol svetelná pokrývka. A zrazu tam 

bola armáda anjelov ktorí napadli ich a bol zápas vo vzduchu, a všetci démoni utiekli, ale anjeli 

jeho zatkli.  

Áno, bol anjelmi zatknutý! Videl sa ako ho držali 

asi šest anjelov, a priniesli ho cez strechu priamo 

pred oltar.  Tak tam bol a ľudia sa modlili. Boli 

veľmi hlboko v motlitbách v duševnom boji, 

zaviazovali, rozbíjali a vyhadzovali démonske 

duše.  Pastor na platforme viedol motlidby a boj. 

Duša Pána prehovorila k pastorovi, "Bremeno je 

rozbité, a pred tebou je obeť.  Pomôž mu ho 

oslobodiť." Keď pastor otvoril oči, tak tam videl 

zrúteného mladého muža.  Bol vo svojom tele.  

Ten mladý chlapík povedal, že nevie ako sa 

dostal do svojeho tela; on nechal telo doma.  

Takže nevedel ako sa dostal naspäť do svojho tela, iba že anjel ho preniesol cez strechu.  

Tým veciam je ťažko uveriť, ale pastor utíšil Kresťanov a povedal im čo mu Pán povedal a spýtal 

sa mladého muža, "Kto si?" Mladý muž sa triasol ako z neho vychádzali démoni.  Tak sa modlili 

aby bol oslobodený, a potom všetkom začal rozprávať o svojom živote.  Ten mladý muž prijal 

Pána a stal sa evanjelist, káže svätú pravdu.  Pán ho ohromne použil v situáciach kde druhí ľudia 

boli oslobodení. 

V jeden večer som šiel na večeru, ja (John Mulinde). Šiel som iba kôli tomu že mi niekto povedal o 

tom mladom mužovi, chcel som ho vidieť a bol som veľmi zvedavý, či ten jeho príbeh je naozaj 

pravdivý.  Tak som si sadol k stolu a večer sa mu naskytla príležitosť porozprávať jeho príbeh. 

Rozprával o veľa veciach. Niekedy plakal kôli veciam ktoré on sám spôsobil.  Keď skončil, tak dal 

výzvu.  

V tej miestnosti bolo veľa pastorov.  A povedal, " Pastori, ja vás vyzývam.  

Prosím vás učte ľudí ako sa majú modliť.” Ľudia, ktorí sa nemodlia, môžu byť 

hoci ako vzatí, v hocičom vzatí diablom, a sú rôzne cesty, koré nepriateľ činí v 

ich životoch a v ich motlitbách. Nepriateľ dokonca vie ako využiť motlidby tích 

ľudí, ktorí sa nevedia modliť.  "Uč ľudí ako majú použiť duševný výzbroj, ktorý 
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Boh určil."  

Potom rozprával ako viedol ožarovanie do vzduchu. Išiel s inými satanickými agentami a s veľa 

démonskymi dušami do vzduchu. Bola to ako služobná smena, musíš ísť a pracovať svoju smenu. 

Ako obvykle v jeho čase musel ísť a viesť vojnu v nebeskej sfére. A povedal že v nebeskej sfére a 

v duševnej sfére, keď pozemok je pokrytý dekou temnoty, tá deka je tak hrubá ako kameň. A 

pokrýva celú plochu. A tieto duše sú schopné ísť na povrch deky a aj pod deku. A z tej úrovni, oni 

majú vplyv na udalosti na zemi.  

Keď zlé duše a ľudskí satanickí agenti skončia svoju smenu, tak idú dole na zem, na základoch 

zmluvy, dokonca vodiev alebo na základe zmluvy pozemku si chodia osviežit svoje duše.  A ako si 

osviežia svoju dušu? Obeťami, ktoré ľudia dávajú na týchto oltároch. Obete môžu byť ako 

napríklad keď niekto čaruje, obete v prelievani krvi vo všetkých typov ako napríklad potrat, 

vrátane bojov aj ľudskích obetí aj zvieracích obetí. Môžu obetovať sexuálne nemravnosti kde ľudia 

používajú sexuálnu perverznosť a mnoho iních promiskuits.  A tieto skutky im dávajú sílu.  Je 

veľmi veľa rôznych typov obetí.   

Povedal, že keď satanickí agenti sú v nebeskej sfére, a Kresťania sa začnú modliť na zemi, 

Kresťanské modlitby sa im ukážu v troch formách.  Všetky modlitby sa ukážu v podobe dymu, 

ktorý stúpa do nebies.  

 Niektoré modlitby sa ukážu ako dym, sa vznášajú a zmiznú vo vzduchu.  Tieto 

modlitby sú od tích ľudí, ktorí žijú v hriechu a nechcú s tým nič robiť.  Ich 

modlitby sú tak slabé, že vo vzduchu ich odfúkne a zmiznú. 

Druhý typ modlitieb je tiež ako dym ktorý stúpa až zasiahne ten 

kameň, ale neprerazia cez ten kameň.  To sú väčšinou ľudia 

ktorí sa snažia očistiť, ale majú nedostatok viery v tom čo sa 

modlia.  Oni totiž to ignorujú iné dôležité aspekty, ktoré sú 

potrebné keď sa niekto modlí.  

Tretí typ modlitby je dym naplnený ohňom. Pri stúpani hore je motlidba taká 

horúca, že keď zasiahne kameň, tak sa ten kameň rozpustí ako vosk. Rozbije ten 

kameň a prejde cez neho.  

Veľa krát, keď sa ľudia začnú modliť, ich modlitby vyzerajú ako prvý typ, ale 

keď sa neprestanú modliť a pokračujú, ich modlitby sa zmenia a nastanú ako 

druhý typ. Keď sa ešte ďalej modlia, tak zrazu začnú horieť ako oheň.  Tie ich 
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modlitby sú tak silné, že, prerazia cez ten kameň.  

Veľa krát zlí agenti si všimnú že modlitby sa menia už do toho ohnivého štádia, tak potom tí agenti 

sa spoja s inými dušami na zemi a povedia im, "Vyruš toho človeka čo sa modlí.  Zastav ho aby sa 

prestal modliť.  Vytiahni ho z toho."  

Veľa Kresťanov sa nechajú vyrušiť.  Veľmi sa modlia, prosia o odpustenie, nechajú si skontrolovať 

v dušiach Slovo, začane sa budovať Viera.  Začali sa sústrediť na svojich modlitbách.  Teraz diabol 

vidí ich modlitby ako sa zosilňujú a začne ich vyrušovať.  Telefony začnú zvoniť.  Niekedy sme v 

polovici veľmi intenzívnej modlitby, veľmi intenzívnej modlitby, telefon zvoní a myslíš si, že 

možeš ísť zdvihnúť telefon a vrátiť sa a pokračovať v modlitbe.  

Keď sa vrátiš, tak začínaš úplne od znova. A to je to čo diabol 

chce.  

Iné vyrušenie ti príde do cesty, dokonca aj keď by to znamenalo 

sa ťa dotknúť a spôsobiť niekde bolesť. Dokonca aj keď by to 

znamenalo ťa urobiť hladným a chceš si ísť pripraviť jedlo do 

kuchyne.  Pokiaľ ťa môžu dostať z tohoto miesta, tak ťa 

porazili.  A povedal pastorom, "Učte ľudí.”  Urobte si na to čas.  

Nie len pre nejaké bezvýznamné modlitby.  Potom sa môžu tak 

modliť.  Jeden krát za deň, nech si urobia čas a nech sa sústredia 

na Boha a nech sa modlia z celého srdca, nech sa nenechajú 

vyrušovať. 

Keď ľudia vydržia sa takto modliť a tak zaujato v duši a neprestanú a neprestanú , niečo sa stane v 

duchovnej sfére.  Oheň sa dotkne kameňa a rozpustí ho. A ten muž povedal, keď sa začne 

rozpúšťať, je to také horúce, že, žiadna démonova duša to nemôže vydržať. Žiadna ľudská bytosť 

to nemôže vydržať.  Všetci utečú.  

Otvorí sa tam duševná sféra.  Ako náhle sa to stane, všetky 

vyrušovania prestanú. Človek, ktorý sa modlí tu na zemi, tak 

zrazu cíti ako je príjemne v modlitbe, tak radostne, tak mocne 

a  intenzívne.  V tom momente som prišiel na to, že normálne 

stratíme vedomie času aj o ostatných vecí.  To neznamená že 

sa staneme neporiadní.  Boh sa postará o náš čas.  Je to ako, 

keď necháš všetko a si v spojení s Bohom.  Povedal aj to, že 

keď modlitby prerazia cez, v tom momente nie je žiadný odpor, a ten človek čo sa modlí, môže sa 

modliť ako najdlhšie sa mu chce. Nič ho nemôže zastaviť.   
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A potom povedal, že keď sa prestane modliť, tak diera zostane otvorená, a povedal, že keď ľudia 

vychádzajú z modlitieb, a odídu, tá otvorená diera sa pohybuje s nimi.  Už nie sú pod dekou. Sú 

pod otvoreným nebom.  A povedal, že v tomto štádiu diabol nemôže proti nim nič robiť. A 

prítomnosť Pána je ako opora z neba, ktorá odpočíva na ich životoch. Sú ochránení, a je tam taká 

veľká síla v tej opore, že keď sa pohybujú tak tá prítomnosť sa dotýka druhých ľudí.  Postrehne čo 

nepriateľ urobil druhým ľudom, rozprávajú k tím ľuďom pokiaľ ľudia pri nich stoja, tak prídu pod 

tú oporu. Pokiaľ zostanú pod tou oporou, tak sú oslobodení od všetkých zajatí, to všetko oslabne.  

Takže ľudia, ktorí majú ten duševný prielom  rozprávajú o Ježišovi 

Kristovi s hriešníkmi, a to odporovanie zlích duší je veľmi malé. Je 

velmi ľahko ich preniesť cez (ku Kristovi).  Keď sa modlia pre 

chorích ľudí alebo pre nejaké veci, tá prítomnosť robí veľký 

rozdiel. A ten muž povedal, že diabol takých ľudí nenávidí. A 

povedal, že keď sú miesta kde sa pravidelne modlia tak tá 

prítomnosť tam pride a nikdy neodíde. Takže dokonca ľudia, ktorí 

nepoznajú Boha, keď prídu do toho miesta, zrazu všetci sú 

oslobodení zo zajatia nepriateľa. 

Keď niekto opatrne s trpezlivosťou a láskou rozpráva k hriešníkovi, tak je to jednoduché ho 

preniesť, žiadnym prinútením alebo násilím, ale cez dušu Boha, ktorý je prítomný. Povedal tiež, 

keď si nikto nevšimne tích ludí, oni prídu do Jeho prítomnosti, cítia sa usvedčení, začnú premýšľať 

či sa majú poddať alebo nie, ale keď sa nedostanu cez, a keď odídu z toho miesta, to zajatie alebo 

otroctvo nastane silnejšie. A diabol urobí všetko čo je v jeho silách len aby sa tam už nikdy 

nevrátili do takého prostredia.   

To si viete predstaviť ako sme sa pozerali na toho chlapa. On hovoril o veciach, ktoré robieval a čo 

videl. Potom nám povedal čo robili ľuďom, ktorí sa dostali cez ich kameň v modlitbe. Povedal, že 

ich poznamenali a študovali ich.  Vypátrali o nich čo sa len dalo. Takže sa dozvedeli ich slabé 

stránky, a keď ich niektorí ľudia prekonajú v modlitbách, tak sa spoja s druhými dušami a povedia, 

"Napadni ho s tým a s tým a s tým.” To to sú jeho slabé stránky." Keď človek skončí modlitbu, 

duša modlitby je na ňom, prítomnosť je na ňom, jeho duša je povýšená, je posilnený s radovania 

Pána.  Keď sa pohybuje, tak nepriateľ sa snaží ho vyrušovať s tými vecami aby sa nesústredil na 

Pána.  

Keď ma slabý temperament, tak nepriateľ mu bude spôsobovať veci, ktoré ho budú zlostiť.  Keď 

nemá citlivosť k duchu svätému, a nechá sa rozčúliť, tak sa prestane dívať na Pána.  Je zlostný, 

zúri, a po pár minutách, chce na to zabudnúť a chce pokračovať v radosti Pána, ale už to viacej 

necíti.  Pokúša sa zase dobre cítiť; ale nejde to. Prečo? Tým, že sa rozčuľoval, oni ťažko pracovali 
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na tom aby zatvorili tie dvere hore. Keď sa im podarí renovovať kameň, tak prítomnosť Pána je 

prerušená. Ten človek neprestane byť dieťa Boha. Ale to extra pomazanie čo mal na svojom živote 

je odrezané, tá prítomnosť toho mu pomáhalo robiť veci bez žiadného manipulovania. Oni pátraju 

po slabostiach.  

Keď vidia slabosť v sexualite, tak nepriateľ pripravý ľudí, udalosti, niečo čo ich zrazu priláka aby 

vytvorili vášen a neodolali pokúšaniu. Keď ten človek povolí a začne o tom premýsľať, tak ich 

zabáva, keď to skonči a chce sa pohybovať v pomazaní, tak príde na to že to už ne existuje. Môžeš  

povedať, "To nie je spravodlivé." Pamätaj si iba čo Biblia hovorí, "Nasaď si helmu spásy. Oblečte  

si pancier spravodlivosti." My nevidíme normálne tú pozíciu tých bojových zbraní. Ale pamätaj si 

čo nám Ježiš povedal, modlite sa ku koncu Pánovej modlitby, "A neuveď nás do pokušenia, ale 

zbav nás zlého."  

Za každým keď máš pokrok v modlitbe, a prídeš na koniec, pamätaj si že si slabá ľudská bytosť.  

Pamätaj si že nie si perfektný. Spýtaj sa, "Pane, páčilo sa mi v tej modlitbe, ale keď odídem a 

pôjdem von do sveta, neuveď ma do pokušenia.  Nedovoľ mi vkročiť do diablovskej pasci. Ja 

viem, že nepriateľ tam pripravuje pascu. Neviem v akej forme tá pasca bude. Viem, že som slabý v 

niektorých miestach. Keď len budem na správnom mieste, tak povolím. Ochráň ma, Pane.  Keď 

vidíš že sa točím k tomu rohu tej pasci, otoč ma na druhú stranu. Zasiahni, O Pane.  Nenechaj mňa 

sa rozhodnúť.  Zbav ma od zlého."  

Boh je to schopný urobiť. On je schopný. Preto sa niekedy veci stanú, musíš iba povedať, 

“Ďakujem Ti, Ježiš.” Preto Apoštol Paul napísal v knihe Tesalonickým a povedal, “Ďakujem 

Bohovi vo všetkom lebo je to vôľa Boha pre mňa v Kristovi.” Niektoré veci nie sú dobré. Zraňujú 

nás a divíme sa prečo to Boh dovolil. Len keby sme vedeli z čoho On nás zachraňuje, tak by sme 

Mu ďakovali. Keď sa naučíme Pánovi dôverovať, tak sme Mu poďakovali za všetko.  

Milovaní, neviem či mám ísť hlpšie, nechcem začať niečo čo nemôžem dokončiť. Pokusím sa 

vziať teda iba jeden krok do predu. Ten muž povedal, že keď modlitba prejde cez kameň takto, 

odpoveď vždy príde. Povedal, že nevie prípad kde modlitba prešla cez a odpoveď by neprišla. 

Povedal, že odpoveď vždy prišla, ale v mnohých prípadoch nikdy neprišla k človekovi ktorý si ju 

pýtal. Prečo? Lebo je boj v nebesiach. Pokiaľ sa im podarilo prekaziť otvorené nebo a kameň je 

obnovený, oni pozorujú toho človeka a čakajú lebo vedia, že dpoveď definitívne príde.  

A potom ten muž povedal niečo čo naozaj potriaslo moju vieru. Pretože povedal ďalšiu časť svojho 

príbehu, ja som išiel a robil post 10 dní a modlil som sa a pýtal som sa Pane je to Pravda? Môžeš 

mi to dokázať? Ten muž povedal, že každý Kresťan má svojho anjela, ktorý mu slúži. My vieme, 

že Biblia hovorí, že anjeli nám pomáhajú. Povedal, že keď ľudia sa modlia, anjel nesie odpoveď v 

http://www.biblia.sk/sk/ekumenicky/1-tesalonickym/1
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rukách. Anjel prinesie odpoveď ako to môžme prečítať v knihe Daniel. Potom povedal niečo 

naozaj ťazké; keď ten človek, ktorý sa modlí a vie o duševnej výzbroji a oblečie sa do nej, anjel 

prinesie odpoveď, ktorý je tiež oblečený v celej duševnej výzbroji.   

Keď človekovi, ktorému nezáleží na duševnej výzbroji, jeho anjel príde bez duševnej výzbroje. 

Niektorím Kresťanom je jedno aké myšlienky ich napadnú. Nebránia sa proti špatným 

myšlienkam. Ich anjel príde bez helmy. Ktorú koľvek duševnú výzbroj ignoruješ na zemi, anjel ju 

nemá pri službe. Napríklad, naša duševná výzbroj neochraňuje naše fyzické telo; ochraňuje naše 

duševne hrdinské činy.  

Tento muž povedal, keď anjel prichádza, oni sa sústredia 

na neho a všímajú si nepokrytú časť a to je čo oni 

napadnú. Keď nemá helmu tak strieľajú mu do hlavy. Keď 

nemá pancier spravodlivosti tak strieľajú do hrudi. Keď 

nemá topánky, tak urobia oheň a on chodí v ohni. Ja iba 

opakujem čo ten muž povedal. Vlastne sme sa ho spýtali, 

“Môžu anjeli cítiť oheň?” A vieš čo nám povedal?  

Pamätajte si že toto je duševná sféra. To sú duchovia ktorí 

jednajú s duchami. Boj je intenzívny a keď anjela od Boha 

premôžu, tak prvú vec za ktorou idú je odpoveď ktorú nesie a vezmu mu ju. Preto potom oni 

dávaju to cez kulty, čarodejníctvo a ľudia povedia, že “Mám to cez čarodejníctvo.” 

Pamätaj si čo Biblia hovorí v knihe Jakubov? Všetko dobré je od Pána Boha. Takže, odkiaľ diabol 

dostane veci ktoré dáva svojím ľudom? Niektorí ľudia čo nemôžu mať deti idú k čarodejníckim 

doktorom a satanistom a otehotnejú! Kto im dal to bábätko? Je satan tvorca? NIE! On ukradne od 

tích čo sa nemodlia do konca. Ježiš povedal, “Modli sa bez prestania.” A potom povedal, “Keď 

Syn ľudstva príde, nájde vieru?” Nájde ťa tam čakať? Alebo si sa vzdal a nepriateľ ti ukradol 

všetko prečo si sa modlil?  

Potom ten muž povedal, že oni nie sú spokojní iba s ukradnutou odpoveďou. Oni chcú aj uväzniť 

anjela. A začnú s nim zápasiť. A povedal, že niekedy sa im podarí zadržať a zviazať anjela. A keď 

sa to stane tak Kresťan je obeť na zemi. Oni môžu robiť čo chcú s tým Kresťanom lebo nemá 

žiadného služobného ducha (duchovného pomocníka).  

Spýtal som sa ho, “To myslíš, že anjel môže byť uväznený démonovími silami? Ten muž nevedel 

ani verše v tom čase, keď to rozprával. On nevedel veľmi veľa veršov. On len rozprával z toho čo 

prežil. A povedal, že nedržali anjela veľmi dlho lebo iní Kresťania sa modlili inde, posila prišla a 

vyslobodila anjela. Keď Kresťan, ktorý je zodpovedný sa nemodlil, tak zostane vo väzení. Potom 
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nepriateľ pošle svojho vlastného anjela svetla tomu človeku a tak ho podvedú. Falošné zjavenie a 

falošné proroctvo. Falošné vodcovstvo, myslím vedenie, duševné rady, robiť zlé rozhodnutia 

vsetkých typov. A veľa krát je ten človek otvorený k hocijakým útokom a otroctvám.  

A spýtal som sa Pána. Odišiel som po tej večeri znepokojený, veľmi utrápený. Povedal som, “Pane, 

ani nechcem sa pokúsiť tomu uveriť.” To ma zbavuje z istoty a z bezpečia. Keď som prosil Pána, 

bolo desať dní, Pán urobil dve veci. Nielen že potvrdil veci čo som počul, ale aj otvoril môj rozum 

aby som videl viacej než ten muž čo nemohol nám povedať čo sa deje v duchovnej sfére. A za 

druhé mi ukázal čo máme robiť keď sa veci dejú aby sme nezdolali ale aby sme zvíťazili. 

Potrebujeme vedieť tri veci a naozaj prísť k uzavretiu tých troch veci.  

Prvá vec: ako máme obsluhovať naše vojnové zbrane. Biblia ich nazýva výzbroj Boha. Nie je to 

naša výzbroj; je to Bohova výzbroj. Keď ju použijeme Pán Boh bojuje za nás. Druhá vec:  musíme 

rozumieť vzťahu duchovních služobníkov-anjelov-k naším duchovným životom. A musíme byť 

citlivý čo sa deje v naších srdciach lebo to vedie k potrebám čo sa nás týka v duchovnom svete. To 

nás prinesie k tretej veci: to je Svätý Duch. 

Svätý Duch nemá prísť ako náš služobník, slúžiť nám a priniesť nám veci. On nepobehuje ku a od 

Otca a hovorí Mu čo potrebujeme. To je práca anjelov. Ale On stojí na našej strane. Čo robí? Riadi 

nás, učí nás, vodí nás, pomáha nám sa správne modliť. Keď sa tieto veci dejú v duchovnej sfére, 

On nám povie, niekedy nás zobudí v noci a povie, “Modli sa.” Ty povieš, “Nie! To ešte nie je 

môj čas.“ On povie, “Modlí sa teraz!” Prečo? On vidí čo sa deje v duchovnej sfére. Niekedy On 

povie, “Zajtra-postuj!” Ty povieš, Oh, nie, začnem v Pondelok!” 

Ale On rozumie čo sa deje v duchovnej sfére. Mali by sme sa naučit byť citliví k Svätému 

Duchovi. On nás vedie po správnej ceste počestnosti. Milovaní musíme tu prestať. Možno zajtra 

ráno môžeme rozprávať o tom ako sa modliť cez, vieme že bitka je v duchovnej sfére a ako 

môžme preraziť. Ako môžme udržovať naše prerazenie keď sme to už docielili. Ako náhle sa to 

naučíme, tak to bude veľmi príjemne. Potom sa naučíme jednu vec: bitka nie je naša; bitka je 

Pánova! Allelujah! 

Postavme sa. Pozri sa niekomu do očí a pomysli si koľko krát 

ten človek prepásol to čo má Pán Boh pre neho. Chyťte sa za 

ruky keď môžte, dvaja alebo traja a povedzte jeden druhému, 

“Nemusíme byť už viac porazení! My môžme zvíťaziť! Je 

dosť síly na víťazstvo! Ježiš už urobil všetko pre to. “Modlite 

sa jeden za druhého aby nám Pán pomohol zvíťaziť. Nemali 
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by sme stratiť. Máme dosť milosti, dosť síly na víťaztvo. 

Ďakujeme Ti, Ježiš.  

Nech ťa Pán Boh požehná 

Preložila a upravila Erika Slaninová 

 


