
Walka duchowa

I. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! (2 Tm 2, 3).

II. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała,  4 gdyż oręż bojowania naszego
nie jest  z  ciała,  lecz  posiada moc burzenia,  dla  Boga twierdz  warownych.  Udaremniamy ukryte  knowania  
5 i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi  
6 z  gotowością  ukarania  każdego  nieposłuszeństwa,  kiedy  już  wasze  posłuszeństwo  stanie  się  doskonałe  
(2 Kor 10, 3-6).

III. W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.  11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać
wobec  podstępnych  zakusów  diabła.  12 Nie  toczymy  bowiem  walki  przeciw  krwi  i  ciału,  lecz  przeciw
Zwierzchnościom,  przeciw  Władzom,  przeciw  rządcom  świata  tych  ciemności,  przeciw  pierwiastkom
duchowym zła na wyżynach niebieskich.  13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.  14 Stańcie więc do walki  przepasawszy biodra wasze
prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, 15 a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny
o pokoju. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone
pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – 18 wśród wszelakiej modlitwy 
i błagania (Ef 6, 10-18).

IV.  A wąż  był  bardziej  przebiegły  niż  wszystkie  zwierzęta  lądowe,  które  Pan Bóg stworzył.  On to rzekł  
do niewiasty:  «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»  
2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,  3 tylko o owocach z drzewa,
które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie
pomarli».  4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc 
z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». 6 Wtedy niewiasta spostrzegła,
że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 
7 A wtedy otworzyły się  im obojgu oczy i poznali,  że są nadzy;  spletli  więc gałązki figowe i  zrobili  sobie
przepaski.  8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli  kroki Pana Boga przechadzającego się  po ogrodzie,  
w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu (Rdz 3, 1-8).

V. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy przepościł czterdzieści
dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem
Bożym,  powiedz,  żeby te  kamienie  stały się  chlebem».  4 Lecz  On mu odparł:  «Napisane  jest:  Nie  samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». 5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na narożniku świątyni 6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież
napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi  
o kamień». 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». 
8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».  10 Na to odrzekł mu Jezus:  
«Idź  precz,  szatanie!  Jest  bowiem napisane:  Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał  pokłon i  Jemu samemu
służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu (Mt 4, 1-11).

VI. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok 
i jego aniołowie,8 ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.9 I został strącony wielki
Smok, Wąż starodawny,  który się zwie diabeł  i  szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię,  został strącony  
na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało
zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został
strącony,  ten,  co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.11 A oni zwyciężyli  dzięki  krwi Baranka  
i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.12 Dlatego radujcie się, niebiosa 
i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, 
że mało ma czasu» (Ap 12, 7-12).

Po przeczytaniu powyższych fragmentów Pisma Świętego odpowiedz na pytania: 
1. Jakie znaczenie mają elementy uzbrojenia Chrystusowego żołnierza?
2. Do czego kusiciel namawia osoby wymienione w powyższych fragmentach?
3. W jaki sposób kusiciel przedstawia Boga?
4. W jaki sposób szatan posługuje się słowami Boga?
5. W jaki sposób słowami Boga posługuje się Pan Jezus?
6. Dzięki czemu, według Apokalipsy, ludzie odnieśli zwycięstwo? 
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