
PÔSTNY MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ 2014 
 
 

VIERA V TRPIACEHO KRISTA POMÁHA NÁM K VÍŤAZSTVU: EF 6, 10-18  
 

1) STARÝ A NOVÝ ŽIVOT (4,17-24) 
Potrebujeme pochopiť kontrast medzi starým a novým životom 
Je nevyhnutné vidieť zásadný rozdiel medzi tým čo bolo vo svete /čo je vo svete – život a hodnoty sveta a medzi tým, 
čo je nové v Kristovi/ 
ŽIVOT POHANOV 
Z čoho pochádza temnota pohanov? – zatvrdilosťou ich sŕdc.  – je to výsledok ich dobrovoľného odmietnutia 
morálneho svetla, ktoré majú vo svojej mysli a vo svojom svedomí.   
ako pohania žijú 

1) v márnosti svojej mysle, /podľa svojich márnych predstáv/ 
2) zatemnení na rozume 
3) odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich 
4) zatvrdilosťou svojich sŕdc 

to VŠETKO ICH VEDIE O OTUPENOSTI SVEDOMIA, HODNÔT, MORÁLKY, PRIRODZENÝCH ĽUDSKÝCH ZÁBRAN. Prirodzený následok 
toho je, že sa „oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu“ 

Pavel  tu, tak ako aj na mnohých iných miestach vo svojich listoch, dáva dôraz na myseľ. Pokladá za kľúčové strážiť 
si myseľ a srdce. Je nesmierne dôležité to, čím si myseľ plníme, komu dovolíme, aby formoval a ovplyvňoval naše 
myslenie a myšlienky. 

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia“. 
Oproti pohanskej tvrdosti, tme a neviazanosti stavia Pavol celý proces kresťanskej morálnej výchovy: používa 

tri paralelné výrazy -  UČILI, POČULI, POČULI – všetky tri smerujú ku Kristovi.  Tieto výrazy vyvolávajú obraz školy 
a zmieňujú katechetické vyučovanie. Efezania potrebujú pochopiť, že Ježiš Kristus je sám podstatou kresťanského 
učenia. Učili sa chápať a prijímať nielen „slovo, ktoré sa stalo telom, jedinečného Bohočloveka, ktorý zomrel, vstal 
a vládne. NÁŠ TEXT UKAZUJE, ŽE MUSÍME KÁZAŤ A ŽIŤ JEHO PANSTVO, KRÁĽOVSTVO, VLÁDU SPRAVODLIVOSTI, 

KTORÚ PRINIESOL A VŠETKY MORÁLNE POŽIADAVKY NOVÉHO ŽIVOTA. Kristus, ktorého sa Efežania učili ich volal 
k normám a hodnotám úplne odlišným od ich predchádzajúceho pohanského života.  
„Pravda je v Ježišovi“ 
„zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach,“ /odložte starý spôsob 
života – starého človeka, ktorý hynie klamnými vášňami/ 

• dať ho úplne preč, ako dávame na jar zimné veci, z dohľadu, lebo zavadzajú, sú na nič 

• zahodiť ho preč – to je ale naša úloha 

• starý človek je skazený, v procese rozpadu, na ceste do zatratenia – nový je novo-stvorený podľa Božieho 
obrazu 

• starý človek je ovládaný žiadosťami a nekontrolovateľnými vášňami  - nový je stvorený v spravodlivosti 
a svätosti pravdy 

• žiadosti starého boli podvodné – spravodlivosť nového je pravdivá. 

• Tieto protiklady sú absolútne nezlučiteľné, ukazujú na to, čo je staré a čo nové, čím sme boli v Adamovi a čím 
sme teraz v Kristovi.  

obnovte sa duchom svojej mysle 
• Byť kresťanom znamená rozhodné odmietnutie starého a prijatie nového. Tiež každodenná premena 

mentálneho pohľadu. Ak úpadok pohanov bol následkom ich myslenia, potom spravodlivosť kresťanov vyplýva 
z neustálej premeny našej mysle 

a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ 
• Ináč povedané: „keďže ste odhodili svoje staré ja raz a navždy, teraz musíte odhodiť všetko správanie, ktoré 

patrilo k vášmu starému životu. Vaše nové správanie musí byť v plnom súlade s typom človeka, ktorým ste sa 

stali. 

• Aký druh oblečenia nosíme, závisí od úlohy, ktorú plníme. Na svadbe sme oblečení ináč ako pri práci 
v záhradke. Keď teda meníme svoje poslanie, meníme aj oblečenie. Keď sú väzni prepustení z väzby na 
slobodu, stávajú sa slobodnými občanmi, vymenia si oblečenie.  

• Pre nás to znamená jasne vymeniť staré normy a prijať nové. Naša nová úloha bude znamenať 
nové oblečenie, náš nový život bude znamenať nový etický životný štýl 
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2)  POSILŇUJME SA V PÁNOVI (v.10) 
„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ 
 
 Život, ktorý žijeme, je často zraňujúci, neustále nám do cesty kladie prekážky a ťažké rany, mnohokrát ne nefér 
a nespravodlivý. Pre kresťana je tu ešte jedna dôležitá a žiaľ často zabúdaná rovina zápasu – v našom nasledovaní 
Ježiša Krista máme silnú a výkonnú opozíciu – moci a sily temna na čele s kniežaťom temnoty, diablom. Jeho hlavným 
zámerom je „zabíjať, hubiť  a ničiť“J.10,10; zvádzať veriacich do lži a na scestie lžou a klamstvom, tak ako ho nazýva 
sám Pán Ježiš ako toho, ktorý – „Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“J.8,44. 
Podobne sa vyjadruje aj apoštol Pavol: „A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou 
vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti.“2Kor.11,14-15 
 Kde nájsť silu a moc odolať, obstáť, kde sa posilniť a povzbudiť, motivovať? Pavol o duchovných zápasoch 
a útokoch vie svoje a preto Efezským kresťanom radí, aby sa „posilňovali v Pánovi a moci Jeho sily“. Znie to správne 
kresťanský, ale veríme, že Boh je mocný, všemohúci v každej oblasti aj nášho života? Sme HO tam ochotní vpustiť 
a úplne Mu dôverovať? Veríme, že Jemu nič nie je nemožné? Máme s tým osobnú skúsenosť, či sme o tom len počuli 
ale je to pre nás príliš teoretické, nábožné? 
 Sme príliš slabí a naivní, aby sme obstáli sami. Práve naša hlúpa sebadôvera je na príčine mnohých – ak nie 
všetkých – našich porážok a prehier, keď zabúdame, alebo neveríme, akí sú naši duchovní nepriatelia silní. 
 Potrebujeme si čím skôr uvedomiť, že v duchovných zápasoch, ktorým sa nemôžeme vyhnúť je naša vlastná, 
ľudská sila úplne mizerná, je nanič, nemáme šancu odolať a obstáť.  
 Preto sa musíme čím skôr oprieť o moc kríža o víťazstvo, ktoré nám práve na dreve kríža vydobil Boží Syn. 
Pamätajme, že práve tam „dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a 
odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc 
nad nimi.“Kol.2,14-15 
 Diabol a jeho služobníci urobia všetko preto, aby sme zlyhali, začali o Bohu a Jeho láske a odpustení 
pochybovať, aby sme sa vrátili naspäť do sveta, ktorý mu patrí, jednoducho aby nás stiahol zo sebou do večného 
zatratenia  - na nás je upriamený jeho pohľad, nepodceňujme to. To by mala byť pre nás dostatočná motivácia žiť 
tento život tak, že náš pohľad bude neustále upretý na Božieho Syna, Pána Ježiša. V ňom je naša sila, istota, posilnenie 
a moc. Sám nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite 
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje 
jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“Mt.11,28-30 
 

Netráp sa nad ľuďmi, ktorí sa ťa snažia stále zhadzovať a ponižovať. Oni sú už aj dávno pod tebou... 
 
 

3)   OBLEČME SA DO BOŽEJ VÝSTROJE! (V. 11.13)  
 
„Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Preto vezmite na seba celú výzbroj 
Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“Ef.6,11.13 
 

Pri pohľade na dnešnú bezmocnosť cirkvi sa môže zdať, že žijeme v kresťanstve, ktoré je naivné, a nemá žiadne 
prostriedky a nástroje, ako sa v dnešnej nekompromisnej dobre presadiť, nevie byť so svojou jedinečnou zvesťou 
relevantná.  

Často v našich mysliach vládne predstava, že ak máme vybavené všetky povinné „cirkevné záležitosti“ – krst, 
konfirmácia, sobáš, viac menej pravidelná účasť na SB, prispievanie milodarov a platenie si cirkevného príspevku – tak 
nám už nič nehrozí, sme v bezpečí, veď Boh sa o všetko stará. 

Áno, je absolútna pravda, že víťazstvo veriaceho je zaistené samotnou smrťou Pána Ježiša na kríži. On 
vybojovať víťaznú bitku proti satanovi, odzbrojil zlé mocnosti  a autority – Kol.2,15 /J.12,31/ 
 Nesmieme ale zabúdať (čo sa žiaľ často stáva), že v tom momente, ako sme sa stali kresťanmi, sme vstúpili do 
duchovného boja, ktorý neprestane, kde máme jasne zadefinovaného nepriateľa, ktorý má reálnu moc a vládu.  

Niektorí kresťania sú veľmi sebaistí až arogantní v pristupovaní k duchovným zápasom. Mnohí zase ani 
nevedia, že je potrebné bojovať, vôbec na to nie sú pripravení ani vyučení. Preto sú ľahkou korisťou a neustále svoj 
duchovný život prehrávajú.  
 Tiež mnohí podceňujú Pavlovo varovanie, že je potrebné mať oblečenú „celú výzbroj Božiu“, kompletnú. 
Nestačí mať pancier spravodlivosti a meč ducha, ak nestojíme a nechodíme v pravde a pochybujeme o svojom spasení 
v Ježišovi Kristovi. V našej cirkvi si žiaľ pravidelne zabúdame obúvať „ pohotovosť k evanjeliu pokoja.“, ako by sme to 
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vôbec nepokladali za potrebné a dôležité. Buďme sebakritickí a pravdivo zhodnoťme, aké časti Božej výzbroje chýbajú 
v našich zboroch, a v prvom rade nám samým. Ak s tým niečo neurobíme a „Božie oblečenie“ si čím skôr 
neskompletizujeme, nič sa k lepšiemu nezmení. Budeme stále prehrávať. Pavol tieto slová myslel smrteľne vážne – 
„Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ Zlý deň môže 
pre nás nastať  o hodinu, ráno, keď sa prebudíme, či o týždeň – nevieme, kedy nastane, ale buďme si istí, že príde 
a preto bdejme a majme stále celú Božiu výzbroj, aby sme mohli naozaj všetko!!! prekonať a v Božej moci, plní Ducha 
svätého obstáť.  
Tento boj vedieme v rôznych oblastiach 

1) Proti hriešnym žiadostiam v nás samých – „Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa 
zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši“1Pt.2,11; tiež Gal.5,17 

2) Proti bezbožným túžbam sveta a pokušeniam všetkého druhu – „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak 
niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha 
života, nie je z Otca, ale je zo sveta.“1J.2,15-16; tiež Jak.1,14-15; Mt.13,22 

3) Proti satanovi a jeho mocnostiam – „Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého.“1J.5,19; tiež 
2Kor.4,4 

Tento zoznam diablových úkladov zďaleka nie je včerpávajúci, určite mnohí z nás si tam vieme doplniť svoje 
skúsenosti a svedectvá. 
 
„Lebo aj my sme boli kedysi nerozumní [a] neposlušní; blúdili sme a slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam, trávili 
sme život v zlobe a v závisti; boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli. Ale keď sa zjavila dobrota a 
láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho 
milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze 
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného 
života.“Tit.3,3-6 
„Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; vzoprite sa mu, 
pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete!“1Pt.5,8-9 
 
 
 

4)  NEBOJUJME LEN PROTI TELU, ALE PROTI ZLÉMU DUCHU! (V. 12)  
 
„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti 
zlým duchom v nebesiach.“Ef.6,12 
 

Uvedomujeme si, že sme v duchovnom zápase? Že máme proti sebe reálneho nepriateľa, ktorý má reálnu 
moc? Že primárnou úlohou diabla je, aby sme skončili s ním vo večnom zatratení a odsúdení?  
Smutné je, že často stretávame kresťanov, ktorí majú problém týmto pravdám Písma veriť. Vtedy diabol víťazí, lebo pri 
kresťanoch uplatňuje svoju najväčšiu zbraň – klamstvo. Sám Boží Syn povedal veľmi jasne: „ 

Pričasto v živote bojujeme proti „krvi a telu“, proti ľuďom, o ktorých si myslíme, že sú naši nepriatelia 
a nevidíme za tým pôsobenie zlého. Nevidíme, že títo ľudia jednoducho žijú v kráľovstve tmy ako otroci. Samozrejme, 
oni si to neuvedomujú. Inteligentný otrokár je taký, ktorý dovolí veľmi veľa, necháva ľuďom fiktívnu slobodu, dovoľuje, 
aby si užívali /chlieb a hry/, ale pomaly cez médiá, zábavu formuje a formátuje ich myslenie. Vôbec ho nemusia fyzicky 
uctievať /satanisti, kulty, okultizmus/, stačí, keď nevybočujú z radu, keď neplávajú proti prúdu, ktorý on určil. Pavel to 
vystihuje: „Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ 
neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“2Kor.4,3-4 

„Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku 
tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj 
my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu 
ako aj ostatní.“Ef.2,1-3 

Boj je proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach“ 
Náš Pán a majster, od momentu ako začal účinkovať bol s týmito mocnosťami neustále tvrdo konfrontovaný. 

Vidíme to od času pôstu na púšti..... 
Obstál nielen preto, že Bol Boží Syn. Nezabúdajme, že bol aj dokonalý človek. Bol ale neustále v úzkom spojení 

so svojím Otcom a plný Ducha Svätého. práve ten Ho viedol na púšť. 



 4

 Proti kresťanom stojí silná armáda, ktorej hlavnou úlohou je zničiť kresťanskú cirkev. sily nepriateľa urobia 
všetko preto, aby nás odvrátili od Krista a strhli späť do hriechu. Hoci víťazstvo Pána Ježiša máme zabezpečené, 
musíme vytrvať až do konca, ako hovorí Pán Ježiš – „Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“Mt.24,13 
 Tieto mocnosti temnoty sú duchovné sily zla – „Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho 
Zlého.“1J.5,19 
 
 

5)  STOJME V PRAVDE, SPRAVODLIVOSTI A POKOJI! (V. 14.15)  
Ako obstáť v tomto boji, ktorý je nevyhnutný a nie je možné z neho utiecť, ak chceme prísť do Božieho 

kráľovstva? Samozrejme prvoradé a kľúčové je byť v neustálom kontakte s Pánom a Kráľom, žiť v Božej blízkosti, 
hľadať Božiu tvár v Písme a v modlitbe. Potrebujeme kráčať v poslušnosti a byť plní Ducha Svätého – „Preto nebuďte 
nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení 
Duchom.“Ef.5,17-18  
 Pavol v týchto niekoľkých veršoch zdôrazňuje nutnosť „stáť a obstáť“. Poukazuje tým na nevyhnutnosť 
kresťanskej stability. Rozkolísaní kresťania, ktorí nemajú pevné zakotvenie v Kristovi, sú pre diabla ľahkou korisťou. 
Apoštol Pavol chce vidieť kresťanov takých silných a pevných, že ostanú pevní a silní aj pri diablových útokoch, aj v 
„zlých dňoch“, t.j., v čase zvláštneho tlaku, pokušení, súžení. Na dosiahnutie takejto stability charakteru je potrebná 
Božia výzbroj. 
 Pavol detailne vymenúva šesť hlavných častí výzbroje vojaka. 
„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou“ 

Máme dva pohľady na pravdu 
1) „Pravda je v Ježišovi“ – Ef.4,21 

• „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa.“J.14,6 

• Určite je to pravda, ktorá dokáže odhaliť diablove lži a nás vyslobodiť – J.8,31-36 „...a poznáte pravdu 
a pravda vás vyslobodí...“ 
2) Tiež tu môže ísť o pravdu v zmysle integrity a úprimnosti. Kresťan musí byť za každú cenu čestný 

a pravdivý. „Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom 
údmi,“Ef.4,25; tiež Ef.4,15 

• Podvádzať, upadnúť do pokrytectva, intrigovať, či byť úskočný znamená hrať diablovu hru a my nedokážeme 
poraziť diabla v jeho vlastnej hre. Čo on nenávidí je jasná, priehľadná pravda. Miluje tmu, ale pred svetlom sa 
dáva na útek. 

 
„oblečte si pancier spravodlivosti“ 
 V Pavlových listoch veľmi často „spravodlivosť“ znamená „ospravedlnenie“, teda Božiu milostivú iniciatívu pri 
zmierení hriešnikov so Sebou skrze dielo a obeť Ježiša Krista.  

• Určite žiadna duchovná ochrana  nie je väčšia ako spravodlivý vzťah s Bohom. Byť ospravedlnený z Jeho milosti 
skrze vieru v ukrižovaného a vzkrieseného Krista, byť oblečený do spravodlivosti, ktorá nie je naša /poškodená 
a špinavá/, ale Kristova.  

• Stáť pred samotným Bohom neodsúdený, ale prijatý – toto je základná obrana proti žalujúcemu svedomiu 
a proti ohováračským útokom zlého. Svedčí nám o tom aj meno zlého, ktorého titul v gréčtine /diabolos – 
diabol/, znamená „ohovárač“. /satan v hebrejčine – „protivník“/ 

• „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa 
ducha]“Rim.8,1; „Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je 
to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás.“Rim.8,33-34 – toto je 
kresťanská istota spravodlivosti, to znamená správneho vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista. Je to silný pancier 
na ochranu pred satanovými obvineniami. 

• Nezabúdajme tiež na pancier spravodlivosti charakteru a správania. Lebo tak, ako pestovanie „pravdy“ je 
spôsob, ako poraziť diablove podvody, tak aj pestovanie „spravodlivosti“ je spôsob, ako vzdorovať jeho 
pokušeniam.  

 
 
„a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.“ 
 Apoštol Pavol mal na mysli „poločižmy“ rímskeho legionára, ktoré boli vyrobené z kože, mali otvor na prsty a 
ťažké okované podošvy, boli priviazané k členkom a holeni. Toto vojakovi umožňovalo dlhé pochody a pevný postoj... 
hoci nebránili pohyblivosti, bránili pošmyknutiu. 
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 „Vojenské čižmy“ kresťana sú výstrojom evanjelia pokoja. „výstroj“ je prekladom slova he toimasia, čo 
znamená „pohotovosť, pripravenosť alebo pevnosť.“  

1) Môže tu ísť o pevnosť a vytrvalosť, ktorú dáva evanjelium tým, ktorí ich nosia. Nový anglický preklad prekladá: 
„Evanjelium pokoja nech je topánkami na vašich nohách, aby ste mohli pevne stať.“ Ak stojíme pevne 
v evanjeliu a tešíme sa s pokoja s Bohom, ktorý „prevyšuje každý ľudský rozum“, vieme že sám Boh bude 
„hájiť naše srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi.“Fil.4,7 To je pre nás tá najlepšia pôda pod nohami, z ktorej 
môžeme bojovať proti zlu. 

2) Druhý pohľad na tieto slová si môžeme vysvetliť ako „pohotovosť ohlasovať Dobrú správu.“ /GNB/ musíme byť 
pripravení stále niesť evanjelium – svedectvo o Ježišovi Kristovi ako Božom tvorcovi pokoja – „Lebo On je náš 
pokoj...“Ef.2,14-15 a tiež potrebujeme dať múdru a správu odpoveď na otázky, ktoré sú nám kladené tými, 
„ktorí sú mimo“ – „Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. Vaša reč nech je vždy milá, 
duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.“Kol.4,5-6 

„Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvesťov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria 
Sionu: Tvoj Boh je kráľom.“Iz.52,7 ako napísal J. Blauw: „Misijná práca je ako pár sandálov, ktorý cirkev dostala na 

to, by sa vydala na cestu, neustále išla a oznamovala tajomstvo evanjelia.“ 
 V každom prípade sa diabol bojí evanjelia a nenávidí ho, lebo je to Božia moc na záchranu nás, ktorí sme ho 
prijali a na záchranu tých, ktorým toto evanjelium prinesieme.  
 Sami si ale priznajme, čo to pre nás osobne znamená „hovoriť evanjelium tým, ktorí ho nepoznajú?“ záleží 
nám na tom, aby ľudia okolo nás, ktorí žijú v tme a otroctve diabla /väčšinou si to samozrejme nepriznajú alebo to 
ani nevedia/,  aby títo ľudia počuli jasné evanjelium, ktoré budú zároveň aj vidieť na našom živote? Máme obuté 
svoje čižmy evanjelia?   

 

6) BRÁŇME SA ŠTÍTOM VIERY, PRILBOU SPASENIA A MEČOM DUCHA! (V.16.17)  
 
„Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka.“ 
Ďalšou /štvrtou/ časťou výzbroje je štít viery, ktorý máme mať nie nadovšetko v zmysle, ako by to bola najdôležitejšia 
zo všetkých zbraní, ale skôr „okrem všetkého“, či „pritom pri všetkom vezmite štít viery“ ROH, ako nevyhnutný 
dodatok. 
 Slovo, ktoré Pavol používa, neoznačuje malý, okrúhly štít, ktorý ponechával väčšiu časť tela nechránenú, ale 
dlhý, oválny štít, ktorý meral 2,1x0,75 m a zakrýval celého človeka. Pozostával z dvoch vrstiev dreva, ktoré boli zlepené 
a najskôr pokryté plátnom a potom kožou. Navrchu aj dole bol spojený železom. Bol osobitne vytvorený na hasenie 
nebezpečných horiacich striel, ktoré sa vtedy používali.  
 Čo sú to ale „všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka“? 

Diablove šípy zahŕňajú jeho zlomyseľné obvinenia, ktoré zasahujú naše svedomie obviňovaním, že nie sme 
dosť dobrí pre Boha, že sme zlí, neschopní, slabí, Boh nás takých odporných určite nemôže milovať. Ďalšie šípy môžu 
byť pochybnosti v Božie Slovo, Božiu moc.  

Ak nemáme vieru, diabol nad nami ľahko zvíťazí. Je oveľa inteligentnejší ako my. Sami proti nemu nedokážeme 
nič. O čo sa diabol usiluje? Útočí na našu vieru, chce ju zničiť alebo oslabiť. „Nikdy ma neporazíš!“ – šepká nám 
ustavične do uší. A niekedy mu žiaľ často uveríme, takí sme hlúpi! Nikto z nás nemá moc poraziť ho, ale nezabúdajme, 
čo povedal Pán Ježiš: „Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“Mk.9,23 
Boh nám dal štít viery, ktorý má moc uhasiť VŠETKY!!! ohnivé šípy. Všetky, nikdy o tom nepochybujme. 
„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou 
aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.“Rim5,1-2 
„Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.“Prísl.30,5 
 
„Vezmite si aj prilbu spasenia“ 

Prilba rímskeho vojaka je predposledná časť výstroje, ktorú menuje Pavol. Obyčajne bola vyrobená z tvrdého 
kovu, ako je bronz alebo železo. Vnútorná výplň z plsti alebo špongie spôsobovala, že jej váha bola znesiteľná. Na 
prerazenie ťažkej helmy bolo treba prinajmenšom sekeru alebo kladivo. V niektorých prípadoch bola tvár chránená 
pohyblivým priezorom. Prilby boli často ozdobené nádhernými perami alebo známymi červenými chocholmi.  
 Podľa skoršieho Pavlovho výroku je prilbou kresťanského vojaka „nádej spasenia.“ – „Ale my (ako synovia) 
dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie.“1Tes.5,8 
 Tu čítame, že je to „prilba spasenia“. Ale či už je  prilba tou časťou spasenia, ktorú sme už prijali (odpustenie, 
vyslobodenie z moci diabla, prijatie za Božie deti Gal.4,6-7), alebo je to s istotou očakávané spasenie v posledný deň 
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(vrátane slávy vzkriesenia a podobnosti s Kristom v nebi), nemusíme pochybovať o tom, že Božia spasiteľná moc je 
našou jedinou ochranou proti nepriateľovi našich duší.  
 Pri ochrane našej hlavy je potrebné ešte poukázať na jednu dôležitú vec a síce, že musíme ochrániť náš spôsob 
rozmýšľania. Práve apoštol Pavol vo svojich listoch na mnohých miestach upozorňuje na to, že si musíme dávať pozor 
na svoju myseľ. Len sa zamyslime, čo všetko púšťame do svojej „hlavy“, koľko vecí sveta a koľko Božích veci? Potom sa 
nečudujme, že tak často prehrávame boj o myseľ, že diabol nás odvádza od pravdy, že Duch Svätý nám nemá vo 
chvíľach pokušení a skúšok čo pripomínať, keď nemáme v mysli Božie slovo, žehnanie ale ustarostenosť a to všetko, 
čím žije tento svet.  
„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, 
o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“Fil.4,8 
„Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, 
duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“Kol.3,16 
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je 
dobré, milé a dokonalé.“Rim.12,1-2 

„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov 
nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“Ž.1,1-2  
 Nespasená osoba nemá šancu odolávať Satanovým útokom, pretože nemá prilbu spasenia a jej myseľ 
nerozlišuje duchovnú pravdu a duchovnú lož. My však rozlišovať musíme. 
 
 
„meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ 

Často sa pri tejto „duchovnej zbrani“ hovorí, že je to jediná časť výzbroje, ktorá je určená na útok. Samozrejme 
je to tak, lenže útok, ktorý sa tu myslí, vyžaduje osobný boj zblízka, lebo grécke slovo pre meč – Macharia – označuje 
krátky rímsky meč. je to meč ducha, ako to Pavol pomenúva a meč ducha je „slovo Božie.“ V Zjavení Jána ho vidíme, 
ako vychádza z Kristových úst – „V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal 
ako slnko, keď svieti v plnej sile.“Zjav.1,16 
 Toto slovo môže zahŕňať slova obrany a svedectva, o ktorých Ježiš sľúbil, že ich Duch Svätý  vloží do úst jeho 
nasledovníkov, keď ich budú predvádzať pred úrady, pred vladárov  – Mt.10,17-20. 
 Výraz „slovo Božie“ má však oveľa širší  záber. Veľmi dôležitý je fakt, že tu ide aj o Písmo, Božie písané slovo, 
inšpirované Duchom Svätým. Ešte aj dnes je to Jeho meč, ktorý stále používa na prenikanie cez obranu človeka, na 
bodanie do svedomia a na prebudenie z duchovného spánku z lží nepriateľa. „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, 
čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím 
rozumnosť rozumných.“1Kor.1,18-19 Je pre nás Božou mocou na spasenie.   
 Na druhej strane Boh dáva toto slovo do našich rúk, aby sme ho používali aj na boj proti pokušeniu /ako to 
robil Ježiš, keď citoval Božie slovo diablovi na púšti/. Tiež je potrebné Božie slovo používať pri evanjelizácii. Každý 
evanjelista, či už je to kazateľ alebo kresťan, ktorý vydáva svedectvo, vie, že Božie slovo má moc a schopnosť rezať, 
lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a 
ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.“Žid.4,12  
 Pamätajme ale na to, že Božie slovo je živé a mocné v našich životoch vtedy, keď ja, ako kresťan, som s tým 
slovom zrastený, keď mnou preteká, keď ním žijem. „Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa 
zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, 
kamkoľvek vkročíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa 
snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“Joz.1,7-8 Nič sa nedeje 
automaticky, len preto, že prečítam pár veršov. Boh sa nenechá zneužívať. Józua dostal jasný pokyn /vidíme to aj 
v Žalme 1/, aby o Božom slove premýšľal vo dne v noci, stále s ním žil, mal ho v mysli i ústach. Až potom mohol uchopiť 
zasľúbenia  - „lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ Pán Ježiš k tomu hovorí: „ak zostávate vo mne a 
moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“J.15,7 
  

To je šesť súčastí, ktoré spolu tvoria celú Božiu výzbroj, ktorú Boh poskytuje. Je to ale na našej zodpovednosti, 
aby sme si ju obliekli, aby sme ju nosili a proti mocnostiam zla vo viere s istotou aj používali. Lenže je nevyhnutné 
používať každú časť Božej výzbroje a nič nevynechať.  
  

7) CVIČME SA V MODLITBÁCH!  
„V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; bdejte pritom vytrvalo a proste za všetkých 
svätých.“  
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 Na koniec slov o Božej výstroji pridáva apoštol Pavol modlitbu. Určite nie preto, že by bola modlitba ďalšou 
súčasťou výzbroje, ale preto, že práve modlitba musí prenikať celý náš duchovný boj. „oblečenie“ si Božej výzbroje 
a vystrojenie sa do boja nie je mechanická záležitosť, ako keď si rytieri obliekli brnenie a mohli ísť bojovať. Je to hlboké 
vyjadrenie našej závislosti na Bohu, čo vlastne znamená, že je to vyjadrenie intímneho vzťahu s Pánom v modlitbe. 
Práve modlitba a Božie slovo sú dve hlavné zbrane, ktoré nám Duch Svätý vkladá do rúk. 

Víťazná kresťanská modlitba je úžasne obsažná. Obsahuje štyri univerzálne výroky, ktoré sú označené 
štvornásobným použitím slova „každý“ (všetko, všetci“). 1) Máme sa modliť v „každom čase“ („pravidelne neustále“ 
„neprestajne sa modlite, za všetko ďakujete, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“1Tes.5,17-18) 
2) Máme sa modliť každou modlitbou a prosbou (pretože modlitba má mnoho foriem); 3) S každou vytrvalosťou (lebo 
ako dobrí vojaci Ježiša Krista musíme stále bdieť , nevzdávať sa a nezaspať); 4) Prihovárať sa za všetkých svätých (lebo 
v našich modlitbách sa musí odrážať jednota Božej novej spoločnosti, o ktorej je v tomto liste viacero dôležitých 
zmienok) 
 Veľmi dôležité v tomto verši je slovíčko „bdejte“. Vedie nás to späť k učeniu Pána Ježiša. ON zdôrazňoval 
potrebu bdelosti či už so zreteľom na Jeho návrat – „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde 
čas.“Mk.13,33, alebo zo zreteľom na útoky pokušenia – „a povedal im: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte 
tu a bdejte!“Mk.14,34-38. 

Pán Ježiš túto výzvu často opakoval a taktiež je počujeme z úst, či pera apoštolov  – „Bdejte, stojte vo viere 
zmužilí a silní!“1Kor.16,13. Tá výzva o bdelosti bola /a rovnako je aj pre nás/ potrebná preto, lebo diabol neustále 
obchádza „ako revúci lev, a hľadá koho by zožral.“1Pt.5,8 a žiaľ tiež sú tu falošní učitelia ako „draví vlci“ (Sk.20,31), 
ktorí chcú zviesť mnohých, či už zo ziskuchtivosti alebo túžbe po moci. Výzva „bdejte“ znie tiež preto, aby nás Pánov 
návrat neprekvapil nepripravených (1Tes.5,1-8) a v neposlednom rade preto, že máme sklon spať vtedy, keď by sme sa 
mali modliť – „V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.“Kol.4,2 

Práve skrze modlitbu očakávame na Pána a obnovujeme svoju silu – „Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! 
Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“Ž.27-14. Bez modlitby sme príliš slabí, aby sme obstáli proti moci 
síl zla.  

Nemôžeme zanedbať modlitbu, keďže je to spôsob, akým získavame duchovnú silu. Bez modlitby a spoliehania 
sa na Boha je naše úsilie v boji márne. Kompletná zbraň Božia – pravda, spravodlivosť, evanjelium, viera, spasenie, 
Slovo Božie a modlitba – je náčinie, ktoré nám Boh dal, aby sme boli duchovní víťazi, aby sme odolali Satanovým 
pokušeniam a útokom. 
 

Mgr. Stanislav Kocka 
 


