Utorok 18. októbra 2016
Text: Ef 6, 10 – 17
10
Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby
ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti
kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.
13
Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a
obstáť. 14Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15a obujte si
pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť
všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. 17Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je
slovo Božie.
Piesne: ES č. 475, 675
Zamyslenie nad Božím slovom:
Človek, ktorý je Kristom vytrhnutý z moci tmy a presadený do kráľovstva svetla, je terčom útoku
mocností zla a tmy. Chceli by ho získať späť na svoju stranu. Preto nám apoštol radí, aby sme sa
obliekli „do celej výzbroje Božej“. Tvorí ju šesť častí:
1.
Opasok držal pospolu tuniku a bol na ňom zavesený meč. Bedrá prepásané pevným
opaskom dodávali vojakovi pocit sily a istoty. Takýmto opaskom pre nás je pravda. Mali by sme
byť za všetkých okolností čestní. Pravda – to je aj čisté učenie evanjelia a úprimnosť srdca.
2.
Pancier chránil vojakovi hruď, ale nechránil mu chrbát. Z toho vyplýva, že musíme proti
nepriateľovi bojovať, a nie pred ním utekať. Pancierom je pre nás Kristova spravodlivosť. Skrze
vieru v Krista sme z Božej milosti oblečení do Kristovej spravodlivosti
3.
Sandále umožňovali vojakovi dlhé pochody, pevný postoj a bránili pošmyknutiu. Sú
obrazom pohotovosti k evanjeliu pokoja. Mali by sme byť pevní a vytrvalí v nesení svedectva
o Božom pokoji. Takáto stála pohotovosť má silný vplyv na stabilitu nášho vlastného života.
Pokojný kresťan je dobrým svedectvom o moci evanjelia, ktoré prináša pokoj duše.
4.
Štít zakryl celého vojaka. Bol vyrobený tak, aby odolal šípom, ktoré boli namáčané do
smoly a zapálené. Aké horiace šípy ten zlý strieľa na nás? Sú to zlomyseľné obvinenia, ktoré
trápia naše svedomie. Ďalšími šípmi sú pochybnosti, neposlušnosť, vzbury, lenivosť, žiadostivosť
alebo strach. No štít viery dokáže uhasiť všetky tieto horiace šípy.
5.
Prilba chránila hlavu vojaka. Prilbou kresťanského vojaka je nádej spasenia. Je to
vedomie, že nám Pán Boh pre Ježiša Krista odpustil naše hriechy, a nádej, že nám dá silu zvíťaziť
nad budúcimi pokušeniami a že v posledný deň prijmeme očakávané spasenie.
6.
Meč je poslednou časťou výzbroje. Je možné použiť ho na útok i na obranu. Mečom je
slovo Božie, ktoré je účinnou zbraňou v boji proti pokušeniam nepriateľa. Aj Pán Ježiš sa ním
bránil, keď Ho diabol pokúšal. Preto je dobré rásť v poznaní Božieho slova, dôverovať mu
a nechať sa ním v živote viesť.
Týchto šesť častí – opasok, pancier, sandále, štít, prilba a meč – tvorí kompletnú Božiu výzbroj,
ktorú Boh poskytuje. Oblečme si na seba celú výzbroj Božiu, lebo len tak máme nádej na
víťazstvo nad silami zla a mocou temnosti. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že ma nikdy nenechávaš samotného, ale si stále so mnou. Prosím
o silu Ducha Svätého, aby som víťazil nad Pokušiteľom, a tak bol dobrým svedectvom o Tvojej
moci, ktorá premáha každý hriech a zlo. Amen.
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