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W ko?cu, bracia moi, umacniajcie si? w Panu i w pot??nej mocy jego. Przywdziejcie ca?? zbroj? Bo??, aby?cie
mogli osta? si? przed zasadzkami diabelskimi. Gdy? bój toczymy nie z krwi? i z cia?em, lecz z . . . z w?adcami
tego ?wiata ciemno?ci, ze z?ymi duchami w okr?gach niebieskich. . . W ka?dej modlitwie i pro?bie zano?cie o
ka?dym czasie mod?y w Duchu z wytrwa?o?ci? i b?aganiem za wszystkich ?wi?tych” (Efezjan 6:10-12,18).
W pierwszych pi?ciu rozdzia?ach tego listu do zboru w Efezie Pawe? uzna? wspania?e rzeczy jakich Duch ?wi?ty
dokona? i raduje si? z duchowego wzrostu, jaki mia? miejsce w ich ?yciu. W tym ko?cowym rozdziale kieruje do
nich s?owo przestrogi na temat opozycji z jak? si? spotkaj? – na potrzeb? przygotowania si?.
Natchniony przez Ducha ?wi?tego Pawe? bardzo ostro?nie poucza? Efezjan na temat duchowej walki. Najpierw,
ostrzega? ich, ?e moce ciemno?ci b?d? im si? sprzeciwia?, ?eby ich pozbawi? ich dziedzictwa – i powtarza? to
s?owo sprzeciwia? kilka razy. Nie mówi?, ?e je?eli nieprzyjaciel ich zaatakuje, ale kiedy i jak cz?sto i jak
mocno. Powiedzia? im wi?c ?eby byli mocni w Panu i polegali na Nim, bo próba walki o swoich w?asnych si?ach
nigdy nie wystarczy.
W Efezjan 6:14-17 Pawe? opisuje ca?? zbroj? Bo??, która ich w pe?ni wyposa?y:

Pas prawdy
Pancerz sprawiedliwo?ci
Obuwie na nogi
Tarcz? wiary
Przy?bic? zbawienia
Miecz Ducha
Musisz zrozumie?, ?e walczysz przeciwko duchowym si?om z?a. Jeste? obywatelem nieba, chrze?cijaninem, który
wierzy w prawd? i b?dzie walczy? o prawd?. ?eby prowadzi? ?ycie zwyci?zcy, przywdziej „ca?? zbroj? Bo??” i
przygotuj si? na konflikt. Studiuj Bo?e S?owo, módl si? w Duchu, a b?dziesz móg? stan?? jako zwyci?zca po ka?dej
bitwie, oddaj?c wszelk? chwa?? Najwy?szemu Bogu.
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