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W Liście do Efezjan 6:10-18 czytamy o walce duchowej. Zauważ, że ten rozdział następuje bezpośre-
dnio po fragmencie dotyczącym rodziny, gdyż diabeł zawsze w pierwszej kolejności atakuje nasze
domy. Chcąc przezwyciężyć ataki diabelskie, to nigdy nie wolno walczyć z ciałem i krwią (Ef 6:12).
Jeśli chcesz skutecznie walczyć z szatanem, to w pierwszej kolejności musisz zrezygnować z walki z
ludźmi. Wielu wierzących zostaje pokonanych przez szatana, ponieważ zaczynają walczyć z ludźmi.

Dlatego już wiele  lat  temu podjąłem decyzję,  że nigdy nie będę walczył  z  żadnym człowiekiem,
ponieważ  zrozumiałem,  że  tylko  wtedy  można  skutecznie  walczyć  z  szatanem.  Jeśli  podejmiesz
decyzję, że nigdy nie staniesz do walki z człowiekiem, wtedy możesz pokonać szatana i  robić w
swoim życiu rzeczy pożyteczne dla Boga i dla Kościoła. Wymienione w tym fragmencie elementy
zbroi Bożej, obrazują nam elementy wyposażenia duchowego, które do tego celu dał nam Bóg. 

Przede wszystkim należy przywdziać pas prawdy. Prawda oznacza szczerość i rzeczywistość pozba-
wioną obłudy i kłamstwa. Jeśli nie jesteś wolny od tych grzechów, to zapomnij o jakiejkolwiek walce
z szatanem. Diabeł jest ojcem kłamstwa, więc jeśli ta sfera twojego życia leży, to szatan będzie miał z
Tobą społeczność w twoim wnętrzu i nie będziesz w stanie go pokonać. Upewnij się więc, że twoje
życie jest wolne od kłamstwa i obłudy.

Pancerz to sprawiedliwość. Istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości. Pierwsza to nasza sprawiedliwość,
która  jest  przypisana  do  nas,  dzięki  której  zostajemy uznani  przez  Boga  za  prawych.  Druga  to
sprawiedliwość Chrystusa, która została nam darowana za pośrednictwem Ducha Świętego, którą
zostaliśmy  usprawiedliwieni  i  dzięki  której  możemy  mieć  udział  w  Boskiej  naturze,  i  wzrastać
duchowo. Ale to się wiąże z ciągłym zachowywaniem czystego sumienia i posłuszeństwem wobec
Bożych przykazań.

Następne są buty gotowości głoszenia Ewangelii. Czy wiedziałeś, że głoszenie Ewangelii jest jedną z
metod pokonywania szatana? Ci, którzy są leniwi i nie myślą o dzieleniu się Ewangelią, stają się
łatwym łupem szatana. A ci, którzy chętnie służą Panu, są pod Jego ochroną. Jedną z rzeczy, które w
młodości chronią mężczyzn przed wieloma pokusami, jest spędzanie czasu z innymi wierzącymi, na
studiowaniu  Słowa  Bożego i  świadczeniu  o  Chrystusie.  Ja  w młodości  pracowałem w świeckiej
firmie,  ale  dwa  razy  w  tygodniu  starałem  się  spędzać  przynajmniej  kilka  godzin  na  głoszeniu
Ewangelii, na ulicach miasta Kochin, w którym wtedy pracowałem w bazie morskiej. 



W ciągu dwóch lat głosiłem niemal na każdej większej ulicy tego miasta. W tamtym czasie często
robiliśmy ewangelizacje i dzieliliśmy się ewangelią w cztero lub pięcioosobowych grupach domo-
wych, co powodowało że byłem ciągle zajęty i to mnie chroniło od wielu pokus. Większość pokus
pojawia się wtedy, gdy człowiek ma nadmiar wolnego czasu i nie ma nic do roboty. W trybie bezczy-
nności, nasz umysł staje się warsztatem diabła. Nasze stopy muszą być zawsze gotowe do niesienia
innym dobrej nowiny o pokoju z Bogiem. Sprawdź to sam, a przekonasz się, że to bardzo pomaga w
walce z szatanem.

Czwartą częścią pancerza jest tarcza wiary. Jedną z najskuteczniejszych broni szatana jest podda-
wanie w wątpliwość Bożej miłości. Ten pocisk spadł na Ewę w ogrodzie Edenie. Diabeł zasiał wątpli-
wość w jej głowie mówiąc, że gdyby Bóg ją naprawdę kochał, to nie odmówił by jej tak pięknego
owocu. To był upadek w wynikający z tego pocisku. Wiara to pewność, że Bóg nas kocha, i że w
każdej sytuacji chce nam dać wszystko, co jest dla nas najlepsze. To daje pewność, że On nas kocha
nawet wtedy, gdy nam się coś nie udaje. Wtedy każdy ognisty pocisk szatana będzie ugaszony.

Piątym elementem jest miecz Ducha. Jezus zawsze pokonywał szatana przytaczając mu Słowa Boga i
nigdy nie wdawał się z nim w dyskusję, jak Ewa. On po prostu przytaczał mu to, co powiedział Bóg i
zawsze go pokonywał. W czasie pokus musimy cytować fragmenty Pisma, tj:  „Bóg jest wierny i nie
dopuści, abym był kuszony ponad moje siły”  (1Kor 10:13); „Grzech nie może panować nade mną”
(Rzym 6:14); „Jezus jest w stanie ustrzec mnie od upadku” (Judy 24); Cytuj szatanowi Słowa Boga, tak
jak to czynił Jezusa, a ucieknie od ciebie (Jak 4:7).

Trzeba mieć też dobrze naoliwiony pancerz. Jak to zrobić? „W każdym czasie módlcie się i zanoście
modlitwy w Duchu” (Ef 6:18). Modlitwa w Duchu nie jest modlitwą w obcych językach. Modlitwa w
obcych językach jest  modlitwą naszego  ducha (1Kor  14:15).  Natomiast  modlitwa w Duchu jest
modlitwą inspirowaną przez Ducha Świętego, a nie przez nasz umysł. Jeśli pozwalasz, aby twój umysł
był cały czas odnawiany przez Ducha Świętego, a twój język pozostawał pod Jego kontrolą, wtedy
będziesz modlić się w Duchu Świętym. Paweł mówi: „Módlcie się też za mnie” (Ef 6:19), ponieważ
szczególnie należy się modlić o sługi Boże, którzy walczą dla Pana na pierwszej linii. Przywdziewając
całą zbroję Bożą, możemy budować Ciało Chrystusa w taki sposób, że zawsze wyjdziemy zwycięsko i
bramy piekielne nas nie przemogą.
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