Seminář Křesťanské misijní společnosti s Pieterem Bosem (Serving the Nations) z Nizozemí
www.kmspraha.cz – www.servingthenations.org
Praha, 9.–10. listopadu 2007

Hlavní poslání semináře:
Porozumět národům z Boží perspektivy
a vytvořit tak základ pro modlitbu
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- OD JEDNOTLIVCE K NÁRODU,
OD INDIVIDUÁLNÍHO K (MEZI)NÁRODNÍMU
CO ŘÍKÁ BIBLE A CO TO ZNAMENÁ DNES
Identifikovat se se svým národem
PONEBESÍ – místo, kde je člověk
duch člověka > působí v ponebesí
(identita / komunikace / budoucnost / svědomí / tvořivost / pohlaví / autorita nad sebou)
a jedná ve viditelné sféře skrze ”tělo”: duši (mysl / vůle / city) a tělo

BŮH MÁ S NÁRODY ”NĚCO ZA LUBEM”
Bůh stvořil národy, určil jim místo a budoucnost (5M 32,8; Sk 17,26–27)
Bůh jedná se všemi národy (kmeny, národy a státy) (Ž 117,1; Iz 52,10; Jr 31,10; Sof 2,11; Jr 25,22;
Iz 66,19; Iz 42,4; Ž 72,11)
staví před ně výzvy, všechny je trestá (rebukes), napomíná, varuje, zve, soudí, osvobozuje.
Národy v novém stvoření: Zj 21,24+26

NÁRODY / MĚSTA: VYMEZENÍ A HODNOTA
Navrhovaná terminologie: tři stvořené struktury
- kmen  příbuzenská struktura
)
- národ  kulturní struktura
) obecně: národ  vládne mu město
- stát  vládní struktura
)
Ž 117,1-2; Ž 67
Význam a hodnota města: Žd 11,9-10;16; Žd 13,14; Zj 21,1-2; Joz 19,50; 1Kr 9,11; 2Par 8,2; L 19,17;
5M 6,10; Joz 24,13; 4M 35,1-8

NÁRODY / MĚSTA JSOU (KORPORATIVNÍ) OSOBY
Iz 2,3; Jr 2,1; Oz 2,19; Zj 21,2; Ezech 29,9; také Abd 3; Iz 23,4+12; Iz 23,7-8+15-17;
Iz 47,1-10; Zj 14,8; 17,1-5; 18,3; 19,2; Ezech 23,30

NÁROD JE VEDEN MĚSTEM
JERUZALÉM: Ezech 26,2; 16,26-28; 23,7+30; Iz 60,3 i Ž 110,2; Zj 21,24+26
JINÁ MĚSTA: Iz 47,5+7; Zj 17,18; 18,3+23; Iz 23,3+8+17 i Ezech 26,16-18; Iz 27,33
MODERNÍ MĚSTA: Před 2. světovou válkou vedly svět Londýn, Paříž a Berlín, pak Washington a Moskva.
Burzy v New Yorku a Frankfurtu vedou svět po finanční stránce.

NÁRODY / MĚSTA JSOU OSOBY > PŮSOBÍ V PONEBESÍ
-- OSOBY HRAJÍ ROLI V PONEBESÍ
-- NÁRODY HRAJÍ V PONEBESÍ MATEŘSKOU ROLI
-- MĚSTA HRAJÍ V PONEBESÍ VEDOUCÍ ROLI

PONEBESÍ – úplnost, všechny osoby a nástroje
SMLOUVA SE VŠEMI NÁRODY?
•
•
•

5M 32,8; Jr 1,5; 28,8; Zach 8,22; Ž 98,9; 99;1
Zach 9,10; Iz 42,4; Ž 9,17+20; 67,4; Iz 2,4; 3,13; 42,1; Jr 50,2; 51,9; Mt 10,15; 11,22; 12,18; L 10,14;
Zj 18,5-6; Jr 48,47; 49,6; 49,3; Ezech 16,53
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•

Iz 47,1

SMLOUVA SE VŠEMI NÁRODY!
Zach 11,4-10

SMLOUVA SE VŠEMI NÁRODY POJIŠTĚNA
Nejvyšší pastýř není jen pastýřem našich duší, ale také pastýřem národů!
2S 5,2; 7,7; Zj 12; Jr 23,2; Ezech 34,2; Mich 5,6; Zj 7,17; 12,5; 19,15

SMLOUVA JMÉNEM PŘÍZEŇ, KRÁSA, MILOST, PŘÁTELSTVÍ, NĚŽNÁ LÁSKA
Smlouva, kde silnější smluvní partner vychází vstříc slabšímu smluvnímu partnerovi, aby za něj převzal plnou
zodpovědnost – navěky, s tím, že jedinou podmínkou je poddání se slabšího partnera (to s sebou vždy nese
požehnání: zaslíbení ochrany a prosperity, nebo prokletí: v případě porušení smlouvy)
”Já, všemohoucí Stvořitel, se skrze smlouvu vztahuji ke stvoření, které se od svého Stvořitele vzdálilo. Navěky ti
slibuji zabezpečení a ochranu.”
Zestručněno: Jsem tvým Bohem a ty jsi mým lidem.
Nebo: Jsem tu pro tebe.

TATÁŽ SMLOUVA V SZ I V NZ
Iz 2,2-4; 24,1+3-6a; 25,6,7; Mt 25,31-32; L 24,47; Zj 21,24b-26

ŠESTERO ”SUMMITŮ” DUCHOVNÍCH VEDOUCÍCH:
1) 1M 12,3 * 2) Ž 2 * 3) L 4,5-6 * 4) Mt 28,19; L 24,47 * 5) Zj 10-11 * 6) Zj 14,16
>> Národy jsou červenou nití dějin!
V dějinách jde o to získat státy / národy pro Boží záměry.
To hlavní, o co se bojuje, jsou národy.

DVANÁCTIBODOVÁ ČASOVÁ OSNOVA BITVY O NÁRODY
1) Zach 11,10 * 2) 1M 10-11 * 3) 1M 12,3 * 4) Jr 28,8; Iz 51,5 * 5) L 4,5-6
6) Po 3 letech je Ježíš zrazen za 30 stříbrňáků = jako Pastýř národů je odmítnut
(Mt 26,15; 27,6+9-10; Zach 11,8+12-13)
7) Velké poslání = velké vyhlášení totální války (Mt 28,18-19)
8) Sk 19,26 * 9) Ž 2; Mt 24,7; Sk 4,24-26; Zj 13,1-2; 17,15 * 10) Zj 2,27; 12,5; 19,11-16; 20,1-6
11) Iz 66,18-19; Ezech 32,16-30; Mt 25,31-32 * 12) Zj 21,3+24+26; 22,2

ŠESTIBODOVÁ MEGAHISTORICKÁ / KOSMOLOGICKÁ ČASOVÁ OSNOVA
ZA CO SE MODLIT
Mluvte s Bohem i spolu navzájem o následujících tématech:
. Dotklo se tě, o jak obrovskou perspektivu se jedná?
. Seznámil ses s pojmem ponebesí?
. Miluješ svůj národ stejně vášnivě jako Bůh?
. Jsi na svůj národ hrdý, nebo se za něj stydíš (včetně srovnávání se, ponorkové nemoci, obranářství?
. Identifikuješ se se svým národem (s jeho silnými i slabými stránkami)?
. Cítíš, že národ je pro tebe tak trochu jako matka?
. Existuje určitý národ, kterému závidíš?
. Identifikuješ se s nějakým v Bibli zmiňovaným národem (nikoli s Izraelem)?
. Byl tvůj národ někdy v minulosti veden k učednictví? Jak se to vytratilo?
. Je ve tvém národě určitá oblast, kde probíhá učednictví? Podílíš se na tom?
. Projevuje se v současnosti nejaký ”národní prorok”? (Jr 1,5; 28,8; Zj 11,10)
. Co tvému národu brání v tom, aby měl smlouvu s Bohem?
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ÚLOHA CÍRKVE V NÁRODĚ
duchovní boj za národy
CÍRKEV ZPROSTŘEDKOVÁVÁ SMLOUVU
Církev musí působit na rovině města: mezidenominačně, mezinárodně, mezirasově
ZEZHORA DOLŮ:
Církev zprostředkuje smlouvu mezi Bohem a národem
ZDOLA NAHORU:
Věřící prosycují národ hodnotami Božího království

POSTAVENÍ CÍRKVE
Ti, kdo ”bydlí” v ponebesí budí zájem a určují, co se bude dít
>> kříž zcela změnil situaci v ponebesí
>>zároveň: Církev je jediným Božím partnerem v bitvě o národy
>>klíčový úkol: učinit učedníky z lidí svého národa = být prostředníky smlouvy mezi Bohem a národem!
>>duchovní boj NENÍ boj s Ďáblem, ale O NÁRODY / MĚSTA

KLÍČOVÉ ÚKOLY CÍRKVE
ZEZHORA DOLŮ: Církev zprostředkuje smlouvu mezi Bohem a národem
• pamatujte na vztahy církev - stát
ZEZDOLA NAHORU: Věřící prosycují národ hodnotami Božího království
• služba milosrdenství > příklad > evangelizace > přímluvná modlitba > proroctví

ZEZHORA DOLŮ 1: CÍRKEV ZPROSTŘEDKUJE SMLOUVU
Každý národ dostal církev, aby v něm činila učedníky tak, že povede představitele státu k tomu, aby v modlitbě
vyznali hříchy.

ZEZHORA DOLŮ 2: CÍRKEV UPLATŇUJE SMLOUVU
Církev je ”sůl SVĚTA”, jediná sůl, kterou má Bůh k dispozici
Nicméně: pamatujte na vztahy církev - stát >>Mt 5,13 >> šest ”summitů” duchovních vedoucích (1. předn.)!

ZDOLA NAHORU 1, 2, 3 = PŘÍPRAVA NA SMLOUVU
Věřící prosycují národ hodnotami Božího království >
1) ukazovat moc Království (Mt 10,8) * 2) společensko sociální aktivita (zjevovat Boha) * 3) sdílení evangelia

ZDOLA NAHORU 4a: PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Věřící prosycují národ hodnotami Božího království > 4a) přímluvná modlitba
modlitba (… dej nám dnes)
< > přímluva (ať se naplní tvá vůle…)
modlitba = naše agenda
< > přímluva = Boží agenda
Bůh se ztotožňuje s naší stranou
< > my se ztotožňujeme s Boží stranou
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA = PARTNERSTVÍ S BOHEM = JEDNAT PODLE SMLOUVY!
= ZPROSTŘEDKOVÁVAT = S POSTOJEM OBĚTI SE ZTOTOŽŇOVAT S BOŽÍM PLÁNEM a tak být
prostředníkem = NEDOPŘÁVAT BOHU POKOJE

ZDOLA NAHORU 4b: MODLITEBNÍ HNUTÍ
Věřící prosycují národ hodnotami Božího království > modlitební hnutí (mn. č.)
modlitební hnutí je jako řeka, jako Debora, jako strážný

ZDOLA NAHORU 4c: ZÁSTUPNÉ VYZNÁVÁNÍ HŘÍCHŮ MINULOSTI
Věřící prosytí národ hodnotami Božího království > 4 přímluvná modlitba
a. zástupné vyznávání hříchů minulosti
b. vzrůstající míra zastoupení: začíná to ”danielem”, jedním přímluvcem, to otevírá cestu ”ezdrášovi”,
duchovnímu vedení, to otevírá cestu skutečnému a konečnému pokání ”nehemjáše”, politického
představitele
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ZDOLA NAHORU 4d: ‘NÁSTROJE / KRAJINA’ V PONEBESÍ
Boží nástroje: svatost, láska a †
Boží, lidské a Ďáblovy nástroje: smlouvy (včetně zákonů / kleteb), trůny, symboly, zázraky
Ďáblovy nástroje: lidský hřích, pevnosti, strach, okultní zázraky
Některé pevnosti působí na korporativní rovině: diskriminace, nacionalistické předsudky, výlučnost, tabuizace;
věda a technika jsou neutrální
Strhnout pevnost: 1) když se o lži řekne, že je to lež 2) činit pokání ze života ve lži 3) mluvením pravdy
4) tím, že pravdu vyznáváme v modlitbě 5) tím, že pravdu žijeme

ZDOLA NAHORU 5: PROROCTVÍ
Věřící prosytí národ hodnotami Božího království > 5) proroctví
Příklad Eliáše: 10 minut prorokování > tři roky přímluvných modliteb!
Církev má prorokovat národům: Jr 1,5; 28,8; Mt 28,18-20; Zj 10,11; 11,10.
- ”týlové zabezpečení”, profesionální přímluvci a vědci mohou vytvořit stínové kabinety a stínové výbory.
Pokud mají Boží inspiraci, mohou prorocky promlouvat k národu
- ”duchovní boj”

CÍRKEV NESE ZODPOVĚDNOST ZA ”SVŮJ” NÁROD
CÍRKEV JE DUCHOVNÍM MĚSTEM POVĚŘENÝM VLÁDNOUT S KRISTEM
.
pokud správně chápeme, jak svůj národ REPREZENTOVAT a jak ZÁSTUPNĚ JEDNAT
.
pokud je církev jednotná
.
pokud je církev svatá

ZA CO SE MODLIT
•
Modli se za odvahu měnit svá očekávání a teologické pohledy, pokud to vyplývá z Bible
•
Modli se, aby církev měla jistotu ohledně svého místa a úlohy v ponebesí
•
Modli se za jednotu a svatost církve
•
Modli se, aby ti církev byla matkou, odlož bolest, kterou ti způsobila
•
Modli se za zjevení moci svatého Ducha, aby tuto církev vytřepala z jejích budov, struktur, tradicí a
rozpočtů
•
Modli se, aby se prioritami církve stala služba městu / národu
•
Modli se za čerstvé pomazání pro přímluvce a za jejich pokornou spolupráci s vedoucími v církvi
•
Modli se, aby se s láskou ztotožňovala se svým městem / národem. (Pray for loving identification with
and identifying love for her city/nation.)
•
Modli se, aby bez předsudků ztělesňovala korporativní rovinu (město / národ) a aby na této rovině
jednala
•
Modli se za sbory přistěhovalců a za jejich integraci
•
Modli se za pomazané šikovné zaměstnance s Boží perspektivou
•
Modli se za svaté a Bohu vydané podnikatele, kteří budou zaměstnávat mnoho lidí, aby byli dobrými
správci a aby měli požehnání.
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IDENTITY JEDNOTLIVÝCH NÁRODŮ
Citlivé stránky vztahů mezi národy
IDENTITY JEDNOTLIVÝCH NÁRODŮ
Národy (kmeny / národy / státy) jsou stvořeny k Božímu obrazu.
Definice č. 2:
Korporativní identita národa je tvořivá a osvobozující pravda o Bohu, která platí o daném národě.

JAK NAJÍT IDENTITU NÁRODA
Identitu jednotlivých národů jsem nacházel:
především při společných modlitbách, čekání na Boha, přijímáním zjevení a jeho rozsuzováním

PŘEDSTAV SI, ŽE SE BŮH PROJEVÍ SKRZE TVŮJ NÁROD / MĚSTO *
Dobrodružný vedoucí
Služebník, který je k dispozici
Krása srdce
Pouto služebníka (Bondservant)
Statečný voják
Pečující sestra
Útočištné město *
Odvážný hrdina
Tvořivý přítel
Tvořivý myslitel
Vedoucí kultury
Precizní (determined) učitel
Slavný vládce
Jemný dělník
Obránce Boží brány
Boží trubadúr
Dobrý partner
Hlava rodiny
Veselý otec
Zakladatel mezinárodní zahrady *
Mezinárodní soudce *
Mezinárodní zásobovatel *
Ušlechtilá hostitelka
Poslušný guvernér
Vášeň pro harmonii
Vášnivý tanečník
Vášnivý hledač Boha
Trpělivý dědic *
Vytrvalý dělník
Prorok
Královna krásy
Královský prostředník
Vizionářský vedoucí (Seerleader) *
Vyslaný služebník
Zpívající matka *
Duchovní pravomoc
Duchovní otec
Král učitel
Uctívač *
Služebník, kterému byla svěřena důvěra
Pravdivý doplňovatel (Implementor)
Vitální bratrství
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NAŠE KORPORATIVNÍ IDENTITA, TO JSME MY
Tento seznam používej, abys na modlitbách do národů vnášel naději a naplnění jejich určení.
Porozumění původní Bohem dané identitě národů, jejich narušení a tomu, že je možné je obnovit
resp. vykoupit, otevře nové dimenze komunikace, jednoty a spolupráce.

ČTVERO PŘÍKLADŮ
Arabské národy:

Životné bratrství?

Česká republika:
Tvořivý myslitel?
< > Hrdý sofistikovaný intelektuál.
•

Kulturní úspěchy, zvláště filozofie a teologie, zprostředkované mnoha výraznými osobnostmi. Proti stojí zahanbení z
období komunistického útlaku

Praha:
Vizionářský vedoucí
< > Neochotný, ošidný vedoucí.
. ”Vizionářský vedoucí” vidí neviděné, počínaje Janem Husem k Václavu Havlovi se to stalo viditelným. Proti se staví
okultní důrazy v dějinách města.

Rusko:

Slavný vládce, Král učitel

UZDRAVENÍ KORPORATIVNÍ IDENTITY SKRZE CÍRKEV
Církev musí být mezidenominační, mezinárodní, mezirasová (Ga 3,28; Kol 3,11)
• Žid–Řek: národnostní přehrady
• otrok–svobodný: sociální přehrady
• muž–žena: pohlavní bariéra
• obřezaný– neobřezaný: teologická a/nebo tradicionalistická přehrada
• barbar–Skyt: kulturní přehrady.

ZÁPAS O KORPORATIVNÍ IDENTITU
Nejvíce církev škodí, když je porušená, protože byla vytvořena jako nástroj uzdravení!
Vůdcovské národy
Národy s důrazem na vztahy
Národy typu služebníka
Pokořené národy

MILUJ SOUSEDNÍ NÁROD JAKO SVŮJ VLASTNÍ
ZA CO SE MODLIT
• Pros o pokoru postavit se svým vlastním předsudkům
• Učiň pokání z národní pýchy a / nebo národního pocitu méněcenosti
• Pros o odvahu čelit rozdílnostem a přijímat je
• Pros o lásku a radost ve svém korporativním já, v českém národě, v městě Praze
• Pros, abys mu dovolil, aby se ti ”stalo matkou” a zbav se bolesti, kterou ti způsobilo
• Děkuj Bohu za jeho obraz ve tvém národě a v okolních zemích a modli se za to, aby jejich korporativní
identity byly obnoveny
• Veřejně vyznávej přednosti všech národů, kterých se to týká
• Veřejně vyznávej přednosti svého národa
• Učiň pokání z národních negativních rysů, které pronikly do církve
• Pros o odvahu a vizi mít mezidenominační, mezinárodní, mezirasové vedoucí církve
• Pros za menšiny ve své zemi a proti diskriminaci, která je trápí
• Pros za miliony utečenců, kteří nemají svou vlast
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NÁRODY (A EU) V POSLEDNÍCH ČASECH
Důraz na státy a mezinárodní politiku v posledních časech
JEŽÍŠ A NÁRODY
Připomeňme si šestero ”summitů” duchovních vedoucích
Ježíš je Král králů a Pán pánů (Zj 19,6)
>> Národy jsou červenou nití dějin!
V dějinách jde o to získat státy / národy pro Boží záměry.
To hlavní, o co se bojuje, jsou národy.

NÁRODY VE ZJEVENÍ JANA
kapitoly 1-3: pozdní dějiny (církve)
kapitoly 4-10: dějiny pokračují = ”odpočítávání”
kapitoly 11-15: sám závěr dějin: ”hrdlo láhve dějin”
kapitoly 15-19: konfrontace: padl ”během hodiny…”
kapitola 20: milénnium a poslední soud
kapitoly 21-22: nové nebe a nová Země
21,3+24-26; 22,2 nová smlouva se všemi národy

[ zde nejde o představu ”Království teď”]
”Sklizeň” národů není zaslíbení, ale úkol; Je to nejvyšší úkol, který bude naplněn s použitím nejvyššího
úsilí včetně utrpení, v ”hrdle láhve dějin”. Naplní ho Ježíš pro milénium.

OPOZIČNÍ STRATEGIE: DEVATERO FALEŠNÝCH SMLUV
neboli světový plán anti-smluv

1. EU JE SMLOUVA, OSN ROVNĚŽ!
-- absence (stálé oslabování) státní zahraniční politiky, absence státních armád
-- stále více záležitostí lze řešit jen na mezinárodní úrovni
-- zákonodárství států je podřízeno mezinárodním zákonům
-- nevypověditelné dohody s přísnými sankcemi
--”cílem a zárukou smlouvy” pro EU je něco jako: ”trvalý mír a lepší příležitosti pro každého”

2. SMĚŘOVÁNÍ K CELOSVĚTOVÉ VLÁDĚ
Židé * křesťané * islám * buddhismus * new age
>> Od doby celosvětové vládní věže v Babylónu nic nového

SMĚŘOVÁNÍ OSN K CELOSVĚTOVÉ VLÁDĚ
Čtyřčetná agenda OSN
EU, Kanada a USA (jako demokracie) jsou hlavními podporovately politiky OSN

3. ODLUKA CÍRKVE OD STÁTU
Vztahy ”církev”–stát a jejich (ne)tolerantnost * judaisté * křesťané * islám *
buddhismus * new age Remytologizace mezinárodní politiky je nasnadě!

VZTAH CÍRKVE A STÁTU?
Konstantin > Augustin > byzanc > středověk > ”koho vláda, toho náboženství”
= narůstá zatemňování Boha (teologické! > politické).
(zajímavé: křesťanské skupiny mimo hlavní teologické proudy, raná církev, keltské křesťanství, valdenští,
Jednota bratrská, anabaptisté, jasně rozuměli poslání církve a reálně co se týče učednictví ovlivnily
společnost.)
Remytologizace mezinárodní politiky je nasnadě! (náboženství znovu na scéně)
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4. NACIONALISMUS A ÚLOHA IZRAELE
Mt 24,6-8; 2K 5,16-21; Zach 12,2

HLAVNÍ ÚKOLY CÍRKVE
! od vztahu církev-stát ke vztahu Bůh-stát
přičemž církev je třetí, duchovní partner

ABSOLUTNÍ VYVRCHOLENÍ MILÉNIA:
Iz 25,6+7; Zach 3,8-9
Ježíš, jako Král králů a pánů 1000 let řídí celosvětovou vládu, Království Pokoje, Spojené království izraelské!

ZA CO SE MODLIT
• Proste za zjevení významu národů (national vision) v Církvi, aby se sjednotila a přijala zodpovědnost vždy
za své město a národ
• Proste za odhalení každého projevu nacionalismu v Církvi
• Proste za nové myšlení v Církvi, aby se stala duchovním tělem a tím se osvobodila od materialismu a
jednala a vládla v ponebesí
• Proste za zjevení pro Církev ohledně duchovní podstaty EU a dalších nadnárodních struktur
• Proste za moudrost pro Církev, aby se věnovala tématu poslední doby z perspektivy boje o národy
• Proste za to, aby Církev pochopila, jak strategicky růst v práci pro společnost, v tom, aby byla příkladem pro
společnost, v evangelizaci, přímluvě, proroctví
• Proste za duchovní otce a matky zralé vést učednictví národa
• Čiňte pokání z jakéhokoli odporu v církvi k tomu, aby byla znovu promýšlena úloha a postoje církve
k dějinám, které chce Bůh skrze Církev uskutečnit

*
Znázornění jsoucna, včetně ponebesí
Nejvýraznější hráči v ponebesí neboli ”duchovní bitevní pole”: OSOBY - nástroje
vítězná strana

BŮH

co je v sázce

strana, která prohraje

OTEC
_____________________________________ třetí
jednota, svatost, láska, kříž

nebe; trůní sál

SYN
SVATÝ DUCH

.

ponebesí
smlouvy,zákony,kletby,symboly,trůny,zázraky

STVOŘENÍ

ARCHANDĚLÉ
MOCNÍ ANDĚLÉ
ANDĚLÉ

MĚSTA (CÍRKEV)
DUCH BAB./NINIVE/TÝRU/SIDONU
KMENY/NÁRODY/STÁTY (IZRAEL) BOHOVÉ NÁRODŮ/CIZÍ BOHOVÉ
DUCHOVÉ (NE-)VĚŘÍCÍCH
PADLÍ ANDĚLÉ /DÉMONI
____________________________________hříchy,pevnosti,strach,okultismus____________
DUŠE
mysl
vůle
city

TĚLO
ZEMĚ

Tento průřez:

Nebe
živočichové
rostliny
věci
čísla

- znázorňuje (částečné) vymezení ”ponebesí” jako duchovního bitevního pole
- ukazuje mnoho různých osob, které se této bitvy účastní na korporativní úrovni
- zdůrazňuje, že nejde o bitvu mezi Bohem a Satanem, ale o lidstvo
- zdůrazňuje, že lidstvo (jednotlivci / národy / města) není automaticky na vítězné straně
- zdůrazňuje, že Církev musí zaujmout svou pozici, aby vůbec mohla plnit svou úlohu
- zdůrazňuje, že se bojuje duchovními nástroji a že snaha je odzborojit!
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