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Radikálna ochrana – časť 4 

Vezmite si paralyzér 

Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University 

(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto) 

Časť písma:  Ef. 6. 17b „Vezmite si ... meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ 

Téma:  Akú útočnú zbraň by sme si mali vziať, ktorá je súčasťou Božej plnej výzbroje? 

Výsledok:  meč Ducha, ktorým je Slovo Božie. 

Exegetická myšlienka:  Mali by sme si vziať jednu z častí plnej Božej výzbroje – Meč Ducha, ktorým je Božie 

Slovo. 

Homiletická myšlienka: Slovo Božie je silnou ochranou proti nepriateľovi. 

Účel:  Povzbudiť poslucháčov, aby si vzali Božie Slovo ako silnú ochranu proti nepriateľovi. 

 

Úvod 

V tejto sérii radikálnej ochrany sme 

študovali Pavlovu radu kresťanom do 

Efezu zaznamenanú v liste Efezanom 6 

kapitole od 10 verša. Všimli sme si, že my 

všetci sme zatiahnutí do kozmického boja 

a Boh nás chce ochraňovať spôsobom, 

ktorý môže poskytnúť len on sám. Poďme 

si opäť prečítať text, začnime v Ef. 6:14 

a čítajme až do konca 17 verša. 

„Stojte teda! Bedrá si prepášte 

pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 

15 a obujte si na nohy pohotovosť na 

ohlasovanie evanjelia pokoja. 16 

Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým 

môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho 

Zlého. 17 Vezmite si aj prilbu spásy a meč 

Ducha, ktorým je Božie slovo.“ 

V časti 3 tejto série sme študovali 

ochranné zbrane: opasok viery, pancier 

spravodlivosti, na nohách pohotovosť 

niesť evanjelium pokoja, štít viery a prilbu 

spasenia. A teraz Pavol nám predstavuje 

iný kus z plnej Božej výzbroje: Meč Ducha, 

ktorým je Božie Slovo. Pavol si nezvolil 

dlhý ozdobený ceremoniálny meč, ale 

makaira, krátky útočný meč. Tento typ 

meča použil Peter v Getsemanskej 

záhrade, keď odťal ucho služobníka 

najvyššieho kňaza. Makaira je navrhnutá 

pre boj z blízka. V kozmickom boji proti 

duchovným silám bojujúcim proti Bohu si 
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Pavol zvolil krátky bojovný meč ako 

symbol silného Božieho slova. „Vezmite si 

... meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ 

Ak by dnes žil Pavol a písal by 

kresťanom 21 storočia, pravdepodobne by 

sa rozhodol pre iný symbol silného 

Božieho slova – nie pre krátku útočnú 

zbraň, ktorá je určená na poranenie 

a zabitie, ale asi by si zvolil zbraň, ktorá sa 

používa na neutralizovanie, na 

zneschopnenie nepriateľa.  

Už ste videli takú zbraň, ktorá 

zneschopní nepriateľa? Napríklad 

paralyzér C2 Taser. Tento paralyzér 

vystrelí dva malé šípky – elektródy – na 

vzdialenosť asi 5 metrov pomocou 

stlačeného dusíka, podobne ako sa 

vystreľujú farebné náboje pri paintballe. 

Elektródy sú navrhnuté tak aby prerazili 

oblečenie a aby sa zabránilo ich 

odstráneniu, keď sa zapichnú. Tento 

paralyzér používa technológiu EMD. 

Prenesie silný elektrický náboj, ktorý 

spôsobí neurosvalovú neschopnosť, 

preruší schopnosť mozgu kontrolovať 

svaly v tele. Povedané jednoduchým 

jazykom, ak vás trafia paralyzérom zrútite 

sa na zem. Väčšina ľudí, ktorí boli raz 

zasiahnutý paralyzérom sa snažia tomu 

druhý krát vyhnúť. A plne ich chápem. Kto 

by chcel opätovne prežiť kolaps svalov 

a zrútenie. 

Ak by žil Pavol v tejto dobe, 

pravdepodobne by si zvoli tento paralyzer 

Taser C2 aby skompletizoval plnú Božiu 

výzbroj a označil by ho ako Paralyzér 

Ducha. Ľuďmi vytvorený paralyzér 

zneschopní ľudí, ale nemôže v tomto 

vesmírnom boji zneschopniť kniežactvá, 

mocnosti, vládcov tohto temného sveta a 

nadzemských duchov zla. Potrebujeme 

nadprirodzený paralyzér, Paralyzér Ducha. 

Paralyzér, ktorý poskytuje Boh, má 

nadprirodzenú schopnosť.  

Pavol pri popise tejto zbrane používa 

veľmi konkrétny jazyk. Paralyzér Ducha je 

„Božie slovo.“ Pavol nepoužíva grécke 

podstatné meno Logos, ktoré sa často 

používa v NZ a prekladá sa ako „slovo“. 

Radšej použil grécke podstatné meno 

„rhema“, Božia rhema je konkrétny Boží 

výrok. Tvoja ochrana proti nepriateľovi nie 

je Biblia ako kniha aby si ňou tresol 

nepriateľa po hlave, ale je to konkrétny 

výrok z Božieho slova.  

Ježiš preukázal takéto použitie Slova, 

keď bol napadnutý Satanom. Keď bol 
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pokúšaný aby premenil kamene na chleba, 

Ježiš paralyzoval Satana pomocou „je 

napísané“, Muž nebude žiť len zo 

samotného chleba, ale z každého rhema, 

každého výroku, každého slova, ktoré 

vyšlo z Božích úst. Po treťom paralyzovaní 

bol Satan zneutralizovaný 

a zneschopnený. Matúš zaznamenáva, že 

„diabol ho opustil“ (Mat 4:11). Lukáš 

zaznamenal, že diabol „načas od neho 

odišiel.“ (Luk 4:13) 

Ako Ježiš vedel, ktorý konkrétny Boží 

výrok má použiť ako prostriedok na 

zneschopnenie nepriateľa? Určite 

netipoval, určite náhodne nestrieľal. Ježiš 

náhodne nestrieľal výroky z Písma ako 

napríklad: „Pamätaj na deň sobotný aby si 

ho svätil“ alebo „Nepokradneš“, dúfajúc, 

že nejaký výrok vystrelený na nepriateľa 

ho zneschopní.  

Takže ako Ježiš vedel, ktorý 

konkrétnu výrok použiť v bitke na púšti? 

Verím, že Ježiš nám dáva odpoveď na túto 

otázku v dvoch častiach Písma. V prvej 

časti sme vyzvaní vydať svedectvo. A Ježiš 

nám v Mat 10:19-20 hovorí: 

„Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, 

čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli 

vám bude dané, čo máte povedať. 20 Veď 

to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho 

Otca bude hovoriť vo vás.“ 

Ako Duch nášho Otca v nebesiach 

hovorí prostredníctvom nás? Vari Duch 

preberá kontrolu nad našimi hlasivkami? 

Nie. Počúvajte tieto Ježišove slová 

zaznamenané v Ján 14:26.  

„No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého 

pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí 

všetko a pripomenie vám všetko, čo som 

vám hovoril.“ 

Ako Ježiš vedel, ktorú konkrétnu časť 

písma citovať – strieľať – na nepriateľa, 

keď bol na púšti? (pauza) Duch Svätý mu 

pripomenul tieto výroky. Ale 

pripomenutie výrokov musí niečo veľmi 

dôležité predchádzať. Čo je to? 

Pripomenutie týchto konkrétnych výrokov 

musí predchádzať ich uloženie do pamäte.  

Pozorne na počúvajte. V tomto 

kozmickom boji medzi dobrom a zlom, je 

nevyhnutné aby sme si uložili Božie výroky 

do pamäte. Použitím slov žalmistu, 

musíme si Božie Slovo uložiť do nášho 

srdca. Potom, keď sa kráľovstvo temna 

priženie ako potopa, Duch Svätý vyvolá 
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konkrétne Božie Slovo z našej pamäte aby 

sme mohli nepriateľa zneschopniť. 

Takže tu je životne dôležitá otázka: 

Ako si môžeme našu pamäť naplniť 

konkrétnymi výrokmi Božieho Slova? 

Navrhujem Vám tri spôsoby. Vraj fungujú 

všetky tri. Jeden môže pre vás fungovať 

lepšie ako druhý, ale chcem vás povzbudiť 

aby ste vyskúšali všetky tri. Upozorňujem 

Vás, že toto nie je voliteľná zábava. Toto je 

zámerná príprava na kozmický boj medzi 

dobrom a zlom.  

Stratégia č. 1: Saturácia. Naplňte si 

svoju myseľ Božím Slovom. V minulosti sa 

toto riešilo jedným z dvoch spôsobov: 

čítajte alebo dovoľte niekomu aby vám 

čítal. Väčšina ranných kresťanov 

memorovala Písmo tak, že im ho nieto 

nahlas predčítaval. Toto je dôvod prečo je 

v knihe Zjavenie zaznamenané požehnanie 

pre toho, kto číta a tých, ktorí počúvajú (Zj 

1:3). Dnes máme veľa spôsobov ako si 

naplniť myseľ Božím Slovom. Môžeme 

počúvať Bibliu na CD, môžeme pozerať 

Bibliu na DVD, môžeme počúvať v našich 

mobiloch alebo MP3 prehrávačoch.  

Ak cestujete ďaleko do práce 

v autobuse alebo aute môžete namiesto 

zabíjania času počúvať Bibliu na mobile. 

Záleží, ako máte ďaleko do práce a v akom 

rušnom meste sa musíte presúvať, ale sú 

ľudia (Barry Black, kaplan US senátu), ktorí 

si dokážu vypočuť celú bibliu 4 x do roka. 

Saturácia je úžasná stratégia na naplnenie 

si pamäte Božími výrokmi.  

Môžete si natiahnuť Písmo na MP3 

prehrávač alebo do mobilu. Evanjeliá si 

môžete pozerať slovo za slovom na 

DVDčkach. Na Youtube máte k dispozícii 

hrané evanjelia podľa Ján a Matúša. 

Môžete použiť aj starý dobrý spôsob 

čítania Biblie alebo predčítavania, ak si 

nájdete nejakého dobrovoľníka. 

Osloboďte sa od všetkého rozptýlenia, 

všetkých hlukov a saturujte svoju myseľ 

Božím Slovom.  

Stratégia č. 2: Memorovanie. Učte sa 

výroky naspamäť. Druhá stratégia, ktorá 

nám pomôže naplniť našu myseľ Božími 

výrokmi je memorovanie. Toto fungovalo 

celé generácie a existujú jednoduché 

kroky, ktoré nám môžu pomôcť v tomto 

procese. Ponúkam Vám vyskúšaný postup 

ako dostať Božie výroky do hlavy.  

Väčšina ľudí si napíše výroky, ktoré si 

chcú zapamätať. Vyrobte alebo kúpte si 
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malú krabicu s veršíkmi na zapamätanie. 

Na kartičke môže byť veršík alebo aj celé 

biblické pasáže. Aby ste si text zapamätali, 

musíte si ho často opakovať počas prvého 

dňa a potom pravidelne v týždni a 

nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Inak 

budete ako ja so svojou deravou hlavou. 

Viete čo je to pamäť? To je to, čo mi 

pomáha zabúdať.  

Určite máte svoj vlastný systém, ale 

ak ste v tejto oblasti nováčik, tu je jeden 

praktický návrh na zapamätávanie si 

Biblických textov (ponúkni materiál). Ak 

máte záujem o tento postup, pošlite mi 

žiadosť na email rastolagana@gmail.com. 

Kazateľ Robert Banks používal túto 

druhú stratégiu memorovania veršov aby 

si naplnil srdce Božími výrokmi. Robert 

nebol vždy kresťanom. Ale keď sa 

presvedčil, že Biblia je viac ako len ľudské 

slovo o Bohu, že skutočné Božie Slovo pre 

ľudstvo, rozhodol sa brať Bibliu veľmi 

vážne. Dokonca sa rozhodlo naplniť si 

svoju pamäť Božími výrokmi. Po istom 

čase vedel z pamäti 380 kapitol z Biblie. 

Ale nezastal, prešlo niekoľko rokov na to si 

už pamätal 600 kapitol Božieho slovo. Je 

živým príkladom, je že je možné si naplniť 

srdce Božími výrokmi prostredníctvom 

memorovania.  

Stratégia č. 3: Biblické piesne. 

Existuje tretia stratégia, ktorá pomôže 

naplniť naše srdce Božím slovom. Je ňou 

spievanie Biblických piesní. Podľa môjho 

názoru neexistuje jednoduchší spôsob na 

naplňovanie srdca Božím slovom ako 

prostredníctvom spievania Biblických 

veršov. Všimli ste si, že aj svetské reklamy 

využívajú lepkavé výroky, ktoré sú 

zaobalené v tónine? 

V čase, keď som spoznával Božie 

pravdy a odovzdával som svoj život do 

Božích rúk, naučil som sa mnoho piesní. 

Mnohé z nich boli priamymi Božími 

výrokmi, hoci som si to z počiatku ani 

neuvedomoval. Poznáte napríklad túto? 

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho 

spravodlivosť, ...“ Milujem túto pieseň 

a doteraz si pamätám tento biblický verš 

vďaka tejto piesni. Viete pred tým som si 

napĺňal svoju pamäť svetským piesňami 

a mnohé mi doteraz zostali v pamäti. 

Škoda, že neexistuje veľa takých Biblických 

piesní. Mnoho piesní je napísaných 

o kresťanskom živote, o Bohu, o Kristovi 

a iných duchovných veciach, ale je málo 

piesní, ktoré citujú a spievajú biblický verš.  
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Pamätáte si staré známe detské 

riekanky/spievanky? Poznáte túto? „En 

ten tyky, dva špendlíky, vyletel čert 

z elektriky, baba sa ho zľakla na kolena 

kľakla...“ 

Alebo známu detskú pesničku: 

„Kohútik jarabý,  

nechoď do záhrady,  

polámeš ľaliu,  

potom ťa zabijú.“  

Tieto veršíky mám vtesané do svojej 

mysle hádam až do večnosti. Určite si ich 

budem si ich pamätať aj na novej zemi. 

Prečo nevyužiť tú istú techniku na učenie 

sa Božích výrokov? Na tejto zemi by sme 

ich mali v hlave do smrti alebo minimálne 

do pokročilého štádia Alzhaimera.  

Konkrétny verš z Božieho slova, ktorý 

motivuje k memorovaniu Božích výrokov 

nájdete v Kol 3:16 

„Kristovo slovo nech vo vás bohato 

prebýva vždy vtedy, keď sa budete so 

všetkou múdrosťou učiť a napomínať a 

pod vplyvom milosti spievať vo svojich 

srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné 

piesne.“ 

Jonatán mal úžasnú matku, ktorá ho 

učila biblické texty pomocou 

pospevovania veršíkov. Jonatán si okrem 

iného vo veku 10 rokov obľúbil jazdu na 

horskom bicykli. Stal sa šťastným 

majiteľom bicykla Trek 830. Samozrejme, 

že chcel, aby sa jeho oco bicykloval s ním 

a tak si aj on kúpil horský bicykle zelený 

Trek 8000 so špeciálnym tlmičom pre jeho 

opotrebované kĺby. Viete na čo otec prišiel 

pri bicyklovaní? Ani vo sne ho nenapadlo, 

koľko psov žije v susedstve ich domu. Zistil 

aj to, že psy obľubujú naháňanie cyklistov. 

A zistil, že psy veľmi radi vyhľadávali práve 

jeho zelený Trek 8000 so špeciálnymi 

tlmičmi. V mladosti mal nepríjemnú 

skúsenosť so psami a tak, keď ho nejaký 

pes naháňal mal dojem, že to robí preto 

aby ho uhryzol.  

Jedného dňa sa Jonatán s otcom 

rozhodli, že sa pôjdu bicyklovať do 

blízkeho okolia. Otec na svojom zelenom 

horskom bicykli Trek 8000 išiel prvý 

a tesne za ním Jonatán na Trek 830. Obaja 

mali cyklistickú prilbu a pohľad na nich bol 

taký pekný, rodinný. Asi po dvoch 

kilometroch od domu, otec, ktorý 

bicykloval pozdĺž cesty, si všimol bokom 

oka ako nejaká tmavá huňatú guľu, ktorá 
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sa k nim približovala. Pohybovala sa rýchlo 

priamo k nemu. Keď otočil hlavu týmto 

smerom, zbadal veľkého čierneho psa.  

Vyzeral ako kríženec rotvajlera 

a pitbula a rútil sa priamo k otcovi. Ten 

začal panikáriť a pedálovať výrazne 

rýchlejším tempom. Jeho srdce začalo 

prudko búchať, adrenalín sa mu 

nahromadil v organizme, ktorú spustil 

prirodzenú stresovú reakciu, ktorá má 

vždy len jedinú úlohu – útočiť alebo 

uniknúť. Zdalo sa, že pred čiernym psom 

nie je úniku, ale s posledným nasadením 

síl a dobrého prevodu horského bicykla 

Trek 8000 sa to podarilo. Bol v bezpečí. 

Adrenalín a pocit eufórie začal upadať. 

Vtedy si spomenul na niečo veľmi 

dôležité. Na to že je rodič a na Jonatána. 

Naposledy Jonatán bicykloval tesne za 

ním. A tak sa otec sa zastavil, otočil svoj 

Trek 8000 a vracal sa späť. Potom zbadal 

Jonatána ako pokojne pedáluje na svojom 

horskom bicykli Trek 830 a veľký čierny 

pes pokojne sedí na kraji cesty a pozoruje 

ho ako ide okolo. Pes ani neštekol!  

Keď ho Jonatán dohonil, opýtal sa 

ho, „Jonatán videl si toho veľkého 

čierneho psa?“ „Áno otec“, odpovedal a 

pokračoval „Prvú pieseň ktorú som si 

spieval bola zo Žalmu 34: Hospodinov 

anjel táborí okolo bohabojných a 

vyslobodí ich.“ 

„A potom som spieval Fil 4:6“ 

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo 

všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje 

žiadosti vo svojich modlitbách a 

prosbách.7A pokoj Boží, ktorý prevyšuje 

každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše 

mysle v Kristovi Ježišovi.“ 

Pieseň z Biblických textov je úžasný 

spôsob na to aby Božie slovo prebývalo vo 

vás a našlo si domov vo vašich srdciach. 

Nepriateľ vystrelil nebezpečné strely 

strachu a úzkosti, ale tie boli odrazené 

štítom viery. A takto Jonatán použil svoj 

paralyzér, palaryzér Ducha, ktorým je 

Božie slovo.  

Z tohto príbehu sa môžeme naučiť 

ešte jednu dôležitú lekciu. Nikdy nie je 

príliš skoro aby sme napĺňali mysle našich 

detí Božími výrokmi.  

(ponúkni študijný materiál, ak niekto 

chce nech napíše na 

rastolagana@gmail.com) 
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V boji proti kráľovstvu temnoty nám 

Boh poskytuje zbraň, ktorá môže priniesť 

obrovskú silu proti nepriateľovi – Paralyzér 

Ducha. A tak si naplňte myseľ a srdce 

výrokmi Božími. Použite saturáciu, 

memorovanie, spievajte Božie výroky. Po 

tom ako si oblečiete ochrannú Božiu 

výzbroj nezabudnite na paralyzér Boží, 

ktorým je Slovo Božie. A keď nepriateľ na 

teba vystrelí nebezpečné strely strachu, 

pozdvihni štít viery a opätuj paľbu 

pomocou Deut 31:6 „Toto je čo povedal 

Pán: Buďte silní a udatní, nebojte sa a 

nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, 

tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá 

a neopustí.“ 

Keď nepriateľ vystrelí nebezpečné 

strely zúfalstva a pripomenie ti, že si 

znovu zlyhal, takže to môžeš vzdať, 

preklínať Boha a zomrieť, pozdvihni štít 

viery a opätuj paľbu pomocou „Toto 

hovorí Hospodin“ v 1Ján1:9  

„Ale ak vyznávame svoje hriechy, on 

je verný a spravodlivý: Odpustí nám 

hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ 

Keď nepriateľ vystrelí nebezpečné 

strely beznádeje, pozdvihni štít viery 

a opätujte paľbu pomocou Plaču 

Jeremiášovho 3:22-24 

„prejavy Hospodinovej milosti 

neprestávajú, nekončia sa dôkazy jeho 

zľutovania. 23 Každé ráno sú nové, 

nesmierna je tvoja vernosť. 24 Môj podiel 

je Hospodin, vraví moja duša, preto 

budem čakať na neho.“ 

Oblečte si plnú Božiu výzbroj 

a nezabudnite si vziať paralyzér Ducha, 

ktorým sú výroky Božie. Božie slovo je 

silnou ochranou proti nepriateľovi.  

Amen. 

 

Naudúce o modlitbe 

 

 


