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Radikálna ochrana – časť 2
Rozhodnutie pre radikálnu ochranu
Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University
(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto)

Časť písma:

Ef. 6. 11, 13 „Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti
úkladom diabla. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla
odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť.“

Téma:

Prečo sa máme rozhodnúť pre radikálnu ochranu?

Výsledok:

aby sme obstáli proti diablovej stratégii.

Exegetická myšlienka:

Mali by sme sa rozhodnúť pre radikálnu ochranu aby sme mohli obstáť proti
diablovým úskokom.

Homiletická myšlienka: Rozhodni sa pre prijatie radikálnej ochrany, ktorú môže poskytnúť iba Boh.
Účel:

povzbudiť poslucháčov aby prijali radikálnu ochranu, ktorú chce poskytnúť Boh vo
veľkom kozmickom boji medzi dobrom a zlom.

Úvod
Dovoľte mi pokračovať skúsenosťou
jedného z našich kazateľov.
Stále si pamätám ten hlboký
chrapľavý hlas: „Ona mi dala svoj život!“
Jedna vec bola istá: Bol som uprostred
intenzívneho kozmického konfliktu.

ktorá mi preblesla mysľou je zaznamenaná
vo zvitku listu Efežanom 6. kapitole od
verša 10.
„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v
sile jeho moci.11 Oblečte sa do plnej Božej
výzbroje, aby ste mohli obstáť proti
úkladom diabla.12 Veď náš boj nie je proti
krvi a telu, ale proti kniežatstvám,

Okamžite mi preblesla mysľou jedna

mocnostiam, vládcom tohto temného

pasáž z Písma. Som vďačný Bohu, že ma

sveta a nadzemským duchom zla.13 Preto

obdaroval nádhernou kresťanskou ženou,

si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v

ktorá ma povzbudzovala k tomu, aby som

ten deň zla odolať a tým, že všetko

si memoroval Biblické verše. A teraz Duch

prekonáte, obstáť.“

Boží mi pripomenul Slovo. Časť Písma,
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V prvej časti tejto série kázaní sme
prišli k poznaniu, že mi všetci sme v strede
intenzívneho boja medzi dobrom a zlom.
Sme dokonca zapojení do vojenského
zápasu proti kniežactvám, mocnostiam,
vládcom tohto temného sveta a
nadzemským duchom zla. Dnes by som
chcel spolu s vami objavovať ako nám
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nás Pavol urguje aby sme sa obliekli „...do
plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť“
Tento termín „plná výzbroj“ je
v gréčtine iba jedno slovo. Grécke slovo
„panoplia“ je vytvorené z dvoch slov:
množné podstatné meno „hoplon, hopla“,
čo znamená zbrane a „pan“ vo význame
všetko. Panoplia znamená všetky zbrane.

chce Boh poskytnúť ochranu, ale my sa
musíme rozhodnúť ju prijať.

A túto panopliu, túto výzbroj, si
netvoríme sami. Toto je Božia panoplia,

Pavol nás povzbudzuje aby sme boli
posilnený v Pánovi a v sile Jeho mysle.

ochrana, ktorej zdrojom je Boh. Pavol nám
v 2 Kor 10:3-4 pripomína:

Pozrime sa opäť do Ef. 6:11. Pavol nás
upozorňuje v Ef. 6:11

„Veď hoci žijeme v tele, nevedieme
boj podľa tela. 4 Zbrane nášho boja nie sú

„Oblečte sa do plnej Božej výzbroje,
aby ste mohli obstáť proti úkladom

telesné, ale od Boha majú moc zboriť
hradby.“

diabla.“
Naše zbrane sú Božie zbrane, a ak sa
Ten veľký drak zo Zjavenia 12, ten
starý had, ktorý sa volal diabol a Satan,
nás chce zničiť.“ Diablove úskoky

zakryjeme plnou Božou výzbrojou,
budeme ochránený pred všetkými
diablovými zvodmi.

alebo úklady sú starostlivo naplánované
aby nás strhli preč od Boha a viedli na istú

Ale chcem aby ste si všimli veľmi

a večnú smrť. To isté slovo úskok alebo

dôležitý bod na začiatku Ef. 6:11. Táto

úklad sa používa iba na jednom ďalšom

ochrana nie je automatická. Musím sa

mieste v NZ v Ef 4:14, kde sa hovorí o

rozhodnúť prijať túto ochranu. Všimnime

„ľudskej úskočnosti, chytráctve a ľstivom

sloveso „oblečte sa“ alebo dajte si tú

zvádzaní na blud“. Zápasíme s kozmickými

výzbroj na seba. Táto ochrana nie je na to

silami, zamerané na našu záhubu. Preto

aby sme sa na ňu pozerali, premýšľali
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o nej, obdivovali ju. Musíme si obliecť
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Toto sloveso je v imperatíve: príkaz

plnú Božiu výzbroj. Toto je to isté sloveso,

alebo apelácia. Obleč si! Daj si to na seba!

ktoré sa použilo v podobenstve

Možno si pamätáte zo školy, že príkaz,

o márnotratnom synovi, kde otec povedal

imperatív, sa môže vyjadriť dvoma

v Luk 15:22,

spôsobmi. Myšlienkou nepretržitej akcie:

„Prineste rýchlo najlepšie šaty a
oblečte ho!“

„pokračuj v robení, neprestávaj“ alebo tzv.
aorist imperatív, ktorý obsahuje myšlienku
novej akcie: rob niečo, čo si ešte nikdy

Presne tak rovnako sa to použilo

nerobil. Príklad aorist imperatívu, nájdeme

v obraznom zmysle v Gal 3:27, kde Pavol

v Ján 11:44, kde Lazar vstal z mŕtvych bol

hovorí:

stále zabalený v látke a Ježiš povedal,

„Veď všetci, čo ste boli pokrstení v
Krista, Krista ste si obliekli.“

„Rozviažte ho a nechajte ho odísť!“
Vykonajte akciu, ktorá ešte predtým
nebola vykonaná.

Toto sloveso „obliecť si“ sa 3x
použilo v spojitosti s radikálnou ochranou.

Verím, že toto je významný fakt v Ef

Tu v Ef 6:11, kde sme napomínaní obliecť

6:11. Keď nás Pavol napomína aby sme si

si plnú Božiu výzbroj, v Rim 13:12, kde sme

obliekli plnú Božiu výzbroj, používa na to

povzbudzovaní obliecť sa „do výzbroje

ten druhý imperatív, „aorist“ imperatív.

svetla“ a v 1 Tes. 5:8, kde sme

Ešte nie si zakrytý, nie si oblečený do

upozorňovaní aby sme si obliekli „pancier

Božieho brnenia, takže si to obleč, nasaď si

viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia.“

to, prijmi dar radikálnej ochrany, ktorú ti
ponúka Boh! Ak sme zapojení do veľkého

V každom z týchto odkazov musíme
urobiť rozhodnutie. Radikálnu ochranu
nám ponúka náš Veľký a Hrozný Boh.
Musíme sa rozhodnúť prijať túto ochranu.
Pozrite sa späť na Ef 6:11.
„Oblečte sa do plnej Božej
výzbroje,...“

vesmírneho konfliktu, bojujeme proti
kozmickým silám bojujúcim proti Bohu,
prečo si nenasadiť výzbroj od Boha?
Existuje niekoľko možných príčin.
Nemusíme ani vedieť o výzbroji, ktorú Boh
ponúka, ba až dychtí po tom tom aby nám
ju poskytol. Preto vlastne študujeme túto
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tému. Nie len pre vlastný benefit, ale na

4/8

V tejto pasáži Písma je použité iné

požehnanie tých, ktorých poznáme

sloveso, sloveso „vezmite“. Toto je bežné

a milujeme. Potrebujete sa nimi zdieľať

sloveso, ktoré sa používa, keď si vojak

o radikálnej ochrane. Boh dychtí aj po tom

vezme svoju zbraň. Vezmite si. Ozbroj sa.

aby ju mohol ponúknuť aj im.

A toto sloveso je tiež v tvare aorist

Čo je druhým dôvodom prečo si
nenasadíme Božie brnenie? Stali sme sa
ľahostajní, zaneprázdnení starosťami
tohto života. Môžeme predpokladať, že
nakoniec sa všetko obráti na dobré. Ale
toto je nebezpečné myslenie. Pavol
vyjadril veľmi jasne, že sme vtiahnutý do
boja muž proti mužovi, hoci je to skôr

imperatívu. Je to niečo čo musíš začať
robiť, vezmi si Božiu výzbroj. Nie sme
povolaní aby sme si ju vyrobili alebo
opravovali, požičali si ju alebo kúpili.
Výzbroj je od Boha a je to Boží dar.
Jednoduchú sme povolaní aby sme si ju
vzali.
„Keď som si v rodine svojho priateľa

proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom

pokľakol na koberec, v strede intezívneho

tohto temného sveta a nadzemským

kozmického boja, ten hlboký chrapľavý

duchom zla, ktorý operujú na

hlas mi stále zvučal v mojich ušiach. „Dala

nadprirodzenej úrovni. Je to osobný zápas,

mi svoj život! Začal som sa modliť aby Boh

jeden na jedného. Nemôžeme si dovoliť

mohol prikryť túto mladú ženu Božou

ľahostajnosť. Musíme si zvoliť radikálnu

výzbrojou, opaskom pravdy, pancierom

ochranu. Boh dychtí po tom aby nám ju

spravodlivosti.“

dal a nie iba nám, ale aj tým, ktorých
milujeme.
Dôležitosť urobiť rozhodnutie prijať
radikálnu ochranu od Pána je zdôraznená
opäť v 13. verši, Ef. 6:13:
„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby

Nabudúce budeme podrobne
študovať jednotlivé časti Božej výzbroje.
Každá z nich je veľmi dôležitá.
„A keď som sa modlil aby Božia
výzbroj zakryla túto mladú študentku,
stalo sa niečo nadprirodzené. Začala

ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že

dosvedčovať, že, keď sa rozhodla prijať

všetko prekonáte, obstáť.“

každú zložku výzbroje, vošla do nej nová
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sila. Haleluja. Hoci boj stále prebiehal,

tým ako si vezmeš plnú Božiu výzbroj?

našla svoje miesto v bunkri Najvyššieho.

Toto sú dôležité otázky. Aká je odpoveď?

Nakonec volala k Ježišovi a bola voľná.

Poďme sa započúvať do Božieho slova.

Hneď potom sa stretla s niekoľkými
svojimi priateľmi a začala dávať vďaky
a chvály Bohu. A zatiaľ čo sa oni modlili,
cítila ako sa prítomnosť zla opäť priblížila.
Najprv mala pokušenie sa báť, ale potom
začala chváliť meno Pána, pretože zistila,
že moc zla nemohla do nej vstúpiť.

Pavol na tieto otázky neodpovedá v našej
pasáži v Ef. 6. Tam jednoducho hovorí,
„Oblečte si celú Božiu výzbroj. ... Vezmite
si celú výzbroj.“ Ale počúvajte Pavlovo
napomenutie zaznamenané v Rim. 13:1113.
„A toto robte, veď viete, aký je čas,

Obliekla si Božiu výzbroj a nepriateľ

že už nastala hodina, aby ste sa prebudili

nemohol preniknúť za Boží ochranný

zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie,

pancier.

ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila a

Priatelia, bratia, sestry, chcem
zdôrazniť dôležitosť rozhodnutia prijať
radikálnu ochranu, ktorú nám chce Boh
poskytnúť. Boj je reálny, je tu a teraz.
Kozmický konflikt je intenzívny a naberá
na obrátkach. Každý z nás musí zápasiť

deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy
a oblečme si výzbroj svetla. 13 Kráčajme
slušne ako vo dne, nie v obžerstve a
opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v
hádkach a závisti.“
Takže čo je odpoveďou na našu

s kozmickými silami, ktoré sú v opozícii

otázku? Musíte niečo vyzliecť pred tým

proti Bohu. Musíme si obliecť plnú Božiu

ako si nasadíte Božiu výzbroj? Áno.

výzbroj. Potrebujeme si vziať na seba Boží

Musíme si vyzliecť skutky tmy. Znamená

pancier. Musíme sa rozhodnúť prijať

to, že máme byť perfektný? Nie. Ale

ochranu, ktorú len samotný Boh môže

máme byť perfektne odovzdaní Bohu.

poskytnúť.

Kompletne oddaní Bohu ako Pánovi nášho

Niekto sa môže spýtať. Musíš niečo
vyzliecť aby si si mohol obliecť plnú Božiu
výzbroj? Musíš zo seba niečo zhodiť pred

života.
Táto časť písma v Pavlovom liste
Rimanom nám tiež dáva vodítko ako to
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vyzerá v duchovnom svete, keď si človek
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Nemám žiadne pochyby, že nebeský

oblečie Božiu výzbroj. Ak by sme videli

anjeli sa radovali, keď boli svedkami

duchovnú realitu, videli by sme, kto sa

týchto scén. Muži a ženy prijímali pravdu

rozhodol prijať radikálnu ochranu, ktorú

o Ježišovi s radosťou. Ale Satan bol

môže poskytnúť iba Boh. Mohli by sme

nahnevaný. Vládol tomuto ostrovu

vidieť ako sú oblečení v rúchu svetla, vo

a neplánoval sa vzdať svojho teritória bez

výzbroji svetla. V našej bitke proti

boja. Satan prišiel ku Nghata, diabolskému

kráľovstvu temna nie sme bezbranní.

kňazovi v tej oblasti a dal mu inštrukcie:

Nemusíme sa plaziť v obavách. Určite

„Nghata, dnes prišiel Biely muž do

nemusím sa vzdať a poddať nepriateľovi.

Koilotumria. Je nebezpečný! Prinesie

Môžeme prijať radikálnu ochranu pred

nášmu ľudu disharmóniu. Musíš si zobrať

Bohom a môžeme obstáť pred úskokmi

svoj meč. Choď rýchlo a zabi ho.“

a úkladmi zla.
Raz sa mi dostala do rúk kniha

Môžete si myslieť, „Ako si môžeš byť
istý, že to Satan dal tieto inštrukcie

s názvom Zlomená palica. Je to príbeh

diabolskému kňazovi? A toto je dobrá

jednej austrálskej rodiny Ferrisových, ktorí

otázka. Toto nie je rozprávka na dobrú

slúžili ako misionári na šalamúnskych

noc. Nevymýšľam si to. Tento diablov kňaz

ostrovoch. Len relatívne nedávno, po 2.

sa neskôr stal nasledovník Ježiša a on

svetovej vojne, pri jednej bol požiadaný

rozprával toto svedectvo. Ale toto je iná

náčelníkom otec dvoch dcér, Norman

časť príbehu!

Ferris, aby navštívil ich dedinu na
východnom pobreží Guandakanal,
jedného zo Šalamúnových ostrovoch.
Norman mal radosť, že môže vyplniť
náčelníkovu prosbu. Cestoval
s náčelníkom do jeho dediny a začal učiť
dedinčanov kresťanské piesne. Na strom
zavesil zrolovaný obraz a začal rozprávať
príbehy o Ježišovi.

Inštrukcie od Satana boli veľmi jasné:
Vezmi meč. Choď rýchlo a zabi ho. V ten
večer nikto nevidel diabolského kňaza
vojsť do dediny. Ľudia sa zhromaždili aby
sa naučili piesne o Ježišovi. A keď spievali
pieseň: „Ježiš má ma rád to viem“,
Nghatanove srdce sa naplnilo nenávisťou
a zúrivosťou. S hrôzostrašným pokrikom
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pochytil svoj meč a bežal smerom ku

kde by zarábal viac peňazí ako kedykoľvek

kresťanskému misionárovi.

pred tým. Zdalo sa to tak výhodné akoby

Norman Ferris nemal čas na dlhú
modlitbu. Nemal čas aby citoval zbrane
z Ef. 6 kapitoly – opasok pravdy, pancier
spravodlivosti. Norman mal len pár
sekúnd na prijatie daru radikálnej ochrany.
Takto sa modlil: „Drahý Bože, zošli svoju
vznešenú silu.“ A čo robil Norman?
Rozhodol sa pre radikálnu ochranu. Dal na
seba brnenie. Obliekol si výzbroj Božiu.

to ani nebola pravda. Ale keď sa tento člen
zboru stretol s manažmentom firmy,
vycítil, že v tejto práci sú prítomné
duchovné sily zla. Toto nebolo miesto, kde
by Duch Svätý bol pozvaný a vítaný.
Možno keď to tom premýšľate, poviete si,
„nuž toto je jednoduché rozhodnutie.
Odmietni prácu, bez ohľadu aké peniaze ti
to prinesie.“ A to je presne to, čo tento
brat urobil. Ale potom sa dostal pod

Modlitba doslova zastavila Nghata.

intenzívny duchovný nátlak. Dokonca sa

Doslovne sa nemohol pohnúť. Aura sily

modlil, žeby mohol zomrieť. Volal k Bohu

obklopila Bieleho muža, ktorú on nemohol

so slzami aby ho Boh zachránil, prikryl ho,

prepichnúť. Nghata inštinktívne vytušil, že

chránil ho pred nástrahami zla. A Boh

má dočinenia so silou oveľa väčšou ako je

počul jeho volanie. O dva dni neskôr bol

Satan.*

schopný povedať svedectvo a chváliť

Ten diablov kňaz sa stal

a ďakovať Bohu. Sám prežil na vlastnom

nasledovníkom Ježiša, bol pokrstený a stal

živote ako Boh túži poskytnúť radikálnu

sa vznešeným Božím robotníkom. Boh

ochranu proti útokom diabla, ale my sa

použil bývalého diablovho kňaza aby vo

musíme rozhodnúť prijať túto ochranu. Je

svoje oblasti postavil dva kresťanské

niekto medzi vami, kto zakúsil intenzívny

zbory. Dnes je tam 16 živých zborov s viac

duchovný útok? Nebuď ľahostajný. Nebuď

ako 2000 členmi.

spokojný. Rozhodni sa prijať radikálnu
ochranu, ktorú iba sám Boh môže

Hoci Satanov útok nie je vždy tak

poskytnúť.

dramatický, vždy je rovnako reálny. Pred
niekoľkými dňami jeden pastor obedoval
s členom zboru. Práve mu ponúkli prácu,

Amen.
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*Úryvky z knihy (ak bude čas)
„Nghata, dnes prišiel Biely muž do
Koilotumria. Je nebezpečný! Prinesie
nášmu ľudu disharmóniu. Musíš si zobrať
svoj meč. Choď rýchlo a zabi ho.“
„Drahý Bože, zošli svoju vznešenú
silu.“
Nghata, zlyhal si v zabití Bieleho
muža. Ale on zanechal chlapca aby učil
ľudí. Vezmi svoj meč a zabi ho. Ale
tentokrát nezlyhaj.
„Nghata, nedotkni sa toho, ktorého
povolal Ježiš.“
„Silná Sila, pomôž mi opustiť moje
diabolské cesty. Túžim sa učiť od tohto
vznešeného Bojovníka Ježiša.“
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