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Boj proti nákaze koronaviru. 
 

Žijeme v době milosti, kdy Bůh si přeje, aby se věřící křesťané modlili, aby všichni lidé došli 

spásy a poznali pravdu.  

 

1 Timoteovi 2:1  Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 

za všechny lidi, 

2  za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem 

v opravdové zbožnosti a vážnosti. 

3  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, 

4  aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 

 

Proti této Boží vůli záchrany člověka bojuje satan s padlými anděly a démony. Jeho nenávist je 

vedena proti Bohu, ale i proti všem lidem na zemi. Ví, že jeho čas konce je blízko a brzo skončí 

v propasti a pak v hořícím jezeře. Proto se snaží všemožným způsobem zabránit Božímu 

záměru zachránit ty, kteří v Ježíše Krista ještě mají uvěřit.  

Ježíš přišel na svět také proto, aby zmařil činy ďáblovy 1.Janův 3,8 a všem lidem pomáhá, 

dokud je čas milosti - čas spásy. Až po naplnění plného počtu pohanů, bude spasen Izrael a pak 

proběhnou Boží soudy nad světem. Proto také Pán přikázal svým učedníkům: 

 

Matouš 10:8  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony 

vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.  

 

Učedníci Ježíše Krista a pak i ostatní lidé, kteří skrze ně uvěří mají dělat stejné skutky.  

 

Marek 16:17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět 

démony a mluvit novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

 

Před příchodem Ježíše Krista na zemi satan zvýší svoji aktivitu a bude vyvolávat nenávist mezi 

lidmi, bezbožnost, války, budou duchovní boje v ponebesích mezi Božími anděly a satanovými 

anděly.  Na zemi budou pohromy, zemětřesení, povodně, nadměrné sucho, budou se šířit různé 

zhoubné nemoci a choroby, které satan bude rozsévat s padlými anděly a démony mezi lidmi. 

 

Koronavirus je jednou z mnoha nakažlivých nemocí, které se budou na zemi v tomto i 

budoucím období rozšiřovat.  

Ďábel využije neznalosti lidí i křesťanů (kteří si mylně myslí, že to už jsou Boží soudy). 

Paralyzuje křesťany tak, že nebudou bojovat duchovní boje, budou jen přihlížet jak to dopadne, 

nepostaví se proti těmto zlým duchovním mocnostem a silám v povětří, kteří mají moc škodit 

zemi. Satan může tyto nemoci, choroby i viry rozsévat pro hřích člověka, který nečiní pokání a 

zatím odmítá Spasitele Ježíše Krista. Ďáblovi vadí, že dveře do nebeského království jsou stále 

otevřené a pokud se nenaplní počet spasených, tak nepřijde konec tohoto věku. Proto chce co 

nejdéle zůstat na svobodě, než bude uvržen na 1000 let do propasti a pak bude definitivně 

odsouzen do hořícího jezera s padlými anděly i démony.  

Ježíš Kristus na toto období upozornil na mnoha místech v Písmu a řekl, že přijdou zkoušky na 

celý svět  a prověří obyvatele země.  Mat 24, Mr. 13 řekl, že to musí být, ale to ještě není 

konec.  

 

Pro ty, kteří věří v Ježíše Krista, činili pokání ze svých hříchů, nechali se pokřtít ve vodě i 

v Duchu svatém platí, že se mají modlit a přimlouvat za všechny lid, za vládce a všechny kteří 
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mají v rukou moc 1.Tim 2 a dále že se mají vzepřít ďáblovi a všem mocnostem v povětří, 

protože nebojují proti lidem, ale proti zlému.  

 

Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a 

všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 

 

Věřící, znovuzrození křesťané si mohou u Boha vyprosit ochranu před zlem i před nakažlivými 

nemocemi. Dále mohou ve víře zastavit satana, padlé anděly i démony v šíření virových 

nemocí na svém území.  

Ten, který je v nás je větší než ten, který je ve světě. 1.Janův 4:4 

 

Každý ať se modlí k Pánu za ochranu od nákazy před koronavirem v tom místě, ve kterém žije. 

Za svůj dům, za svou vesnici, za své město a také za svou zemi.  

 

Nestačí se jen přimlouvat, nutné je jít do duchovního boje proti satanu, padlým andělům i proti 

démonům. Tyto mocnosti se musí oslovit ve víře a přikazovat jim ve Jménu Ježíše Krista, aby 

opustili naši zemi. Nevěřící, ustrašení a zbabělí věřící jen prosí o pomoc Boha, ale nikdy se ve 

víře nepostaví přímo proti ďáblovi. 

 

Každý ať svazuje - kdo není zbabělý a nebojí se - ve jménu Ježíše Krista Nazaretského satana, 

padlé anděly i démony, kteří roznášejí koronavirus na jeho území - vesnice, města, země.  

Doslova vyslovit: "Svazuji tě satane, svazuji vás padlí andělé, svazuji vás všechny démony, 

kteří roznášíte koronavirus v mé vesnici, v mém městě, v mé zemi ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského a svazuji zároveň veškerou vaši moc nad těmito místy."  

 

Každý ať ve víře vyhání satana, padlé anděly i démony, kteří roznášejí koronavirus ze svého 

města (vesnice), země. Platí rovněž pro odvážné, ne vystrašené a zbabělé křesťany.   

Doslova vyslovit: "Vyháním tě satane, vyháním vás padlí andělé, vyháním vás démoni, 

kteří šíříte koronavirus ze svého města (vesnice), ze své země ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského." 

 

Každý ať se modlí za vládu a v moci postavené. Zejména za premiéra Andreje Babiše, za 

ochranu od zlého, od napadání satanových lidí, od napadání zlých lidí a nepřejících lidí.  

Modli se za moudrá rozhodnutí premiéra a všech členů vlády v otázkách karantény a řízení 

země.  

Ďábel chce vyvolat chaos, chce odstranit fungující vládu a nasadit tam neschopné lidi. Ďáblovi 

vadí každá autorita, která usiluje o dobro pro lidi.  

 

Každý ať se modlí za ostatní lidi, kteří projevují solidaritu a různým způsobem pomáhají v boji 

proti šíření koronaviru u nás. Přimlouvej se u Pána aby poznali svého Spasitele Ježíše Krista, 

měli Boží ochranu a milost a mohli vykonat dobré skutky, které pomohou k zastavení šíření 

koronaviru.  

  

Každý ať se modlí za své nejbližší, aby byli ochráněni od nákazy koronaviru. 

 

Každý ať se modlí za Boží církev, aby byla schopna vést duchovní boj a byla ochráněna od 

zlého.  

Modlitby a duchovní boje nutno vést průběžně, denně až do úplného vítězství nad zlem. 

 

Karel Jureček 


