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Základní pokyn, který nám zde Bible dává, zní: “Stůjte …” (v. 14 ČEP) V Pánu 

Ježíši Kristu jsme získali výhodné duchovní postavení. Jde o to, abychom tuto 

svou pozici neopouštěli a s Boží pomocí ji uhájili. Jako křesťané bojujeme ve 

válce, ve které už naše strana prakticky vyhrála. Válka jako taková však ještě 

neskončila. Ďábelské síly na nás stále útočí a pokoušejí se nás dostat zpět pod 

svůj vliv (sr. Ef 2,1-2). Na své pozici proto nemáme stát nazí, ale oblečení do plné 

Boží zbroje. V Kristu nám Pán Bůh poskytuje kompletní výstroj i výzbroj, 

abychom mohli náporu nadzemských duchů zla úspěšně odolávat.  

Předně máme být opásáni pravdou. Připevnění oděvu okolo pasu 

umožňovalo rychlý pohyb a bylo důležitou přípravou pro jakoukoli energickou 

činnost. V tomto případě mohl mít pisatel na mysli i koženou zástěru, kterou 

římští vojáci nosili pod zbrojí, sloužila jim jako spodky. První částí zbroje je tedy 

pravda. Jako křesťané máme být pravdomluvní. Máme ale také vždycky chtít 

slyšet pravdu. Nemáme být lidmi, kteří věří kdejaké zprávě a pomluvě. Lži a 

polopravdy nás činí zranitelnými vůči nepříteli, ať už je šíříme, nebo jim věříme. 

Být mimo realitu je prostě nebezpečné. 

Dále tu máme pancíř spravedlnosti. Chránil zepředu trup vojáka. Na tomto 

místě nejde o bezúhonnost, která nám byla zdarma udělena vírou v Krista. Jde tu 

o rozhodování, jednání a mluvení v souladu s Božími přikázáními, s Boží vůlí. V 

Kristu jsme novými lidmi, a můžeme proto žít novým způsobem.  

Ve verši 15 v řeckém textu čteme o obutí “v připravenosti evangelia 

pokoje”. Naším obutím do duchovního boje je připravenost, kterou v nás 

evangelium pokoje způsobuje. V Ef 2,11-21 apoštol píše o usmíření mezi dvěma 

odlišnými skupinami lidí, Židy a pohany. Konec nepřátelství způsobil Kristus 

svou smrtí. V Kristu už není důvod k nepřátelství vůči lidem, kteří jsou jiní než 

my! Když toto přijmeme, jsme do války dobře obuti. O nic se neporaníme a 

neuklouzneme.  

K tomu všemu si také potřebujeme vzít štít víry. Máme si představit velký 

štít, za který se případně mohl skrýt celý muž. Takovým štítem je víra. Víra v 

Boha, víra v Krista. Neochvějná důvěra vůči němu ve všech ohledech. Ohnivé 

střely Zlého tu představují všechny možné způsoby ďábelských útoků, často v 

podobě všelijakých myšlenek, pocitů a dojmů. 

 

Zbývající dvě části zbroje jsou vysloveně Božími dary. Můžeme je pouze 

přijmout. První z nich je přilba spasení. Přilbou byla v boji chráněna hlava. V 

tomto přirovnání snad můžeme vidět i to, že jde o ochranu naší mysli, našeho 

vědomí. Smíme si být stále vědomi skutečnosti, že jsme skrze Pána Ježíše 

zachráněni, že nám byly odpuštěny hříchy, byli jsme přijati do rodiny Božích dětí 
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a máme život věčný. Není otázkou, jestli vyhrajeme, ale pouze, kdy to bude (sr. 

Ef 2,8). Sami se před zlem zachránit nemůžeme. Zachraňuje nás jedině Pán Bůh, 

prostřednictvím Pána Ježíše. 

Nakonec je třeba vzít do ruky meč Ducha, kterým je Slovo Boží. Máme si 

představit krátký meč. V obrazném popisu Boží zbroje tu jde o jedinou útočnou 

zbraň. Božím slovem je evangelium - dobrá zpráva o Pánu Ježíši Kristu. Tato 

zvěst ohlašuje porážku všech mocností zla. Proto také mají nepřátelské síly jistě 

výrazný zájem na tom, aby se tato zpráva příliš nešířila. Duch svatý dává 

zvěstovanému Božímu slovu jeho účinnost. Způsobuje, že evangelium k nám 

lidem nepřichází pouze v slovech, ale také v moci (1Te 1,5). To je velký Boží 

dar. Když si oblečeme všechny předcházející části Boží zbroje, bude to mít 

nepochybně vliv i na účinnost zvěsti evangelia v našich ústech. Když se po všech 

stránkách oblékáme do Krista, pak jsou nám shůry dávána i vhodná a pádná slova. 

 

Dále apoštol píše o klíčové úloze modlitby. Modlitba je sama mocnou zbraní. Zde 

se však o ní nemluví jako o další části Boží zbroje. Modlitba je tu spíše způsobem, 

jak si tuto zbroj oblékáme a jak ji nosíme. V plné Boží zbroji máme stát jako ti, 

kdo se modlí. Jako ti, kdo jsou duchovně bdělí. Modlit se máme “ V každý čas … 

” (Ef 6,18 ČEP) Máme prostě žít modlitbou. Zůstávat v rozhovoru s Bohem, v co 

nejbližším kontaktu s ním. V těchto našich modlitbách a prosbách se máme 

nechat ovlivňovat Duchem svatým. V oboru modlitby je On sám tím nejlepším 

učitelem a trenérem. Tyto vytrvalé modlitby jsou projevem duchovní bdělosti (sr. 

Mt 26,41). Nemáme se nechat ukolébat k falešnému dojmu, že nám už od 

ďábelských sil nic nehrozí. Máme se modlit doslova za “všechny svaté” (v. 18). 

V žižkovském sboru se nenacházejí všichni svatí. Ani v Církvi bratrské ne. Ani 

pouze v naší zemi. Jsou všude po světě. Kde končí obzor našich proseb? Bible 

nás tu vybízí, abychom ve svých modlitbách pamatovali na všechny naše bratry 

a sestry. Apoštol žádá také o modlitby za sebe, konkrétně za svoji službu 

zvěstování evangelia. Mají se modlit za to, aby mu bylo dáno slovo (slovo 

“pravé” se v řeckém textu ve verši 19 nevyskytuje), aby tak mohl směle 

oznamovat tajemství evangelia. To je vzor přímluvy za všechny, kdo jakkoli 

slouží zvěstováním Božího slova. Evangelium Pána Ježíše není složité, ale má 

své tajemství. Jako zvěstovatelé i jako posluchači potřebujeme Boží pomoc k 

tomu, abychom je odhalili. 


