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Nakana:
Molimo kako bismo svaki dan iznova
stavljali na sebe punu opremu Božju, kako
bismo mogli biti jaki u sili i snazi Njegove
moći.
Sveto pismo:
»Jer, nama se nije boriti protiv čovjeka od
krvi i mesa, nego protiv Poglavarstva,
protiv Vlasti, protiv Vladara ovog mračnog
svijeta; protiv zlih duhova koji borave u
nebeskim prostorima. Zato obucite bojnu
opremu Božju da se mognete oduprijeti u
zli dan, sve svladati i ostati pobjednikom«
(Ef 6, 12-13)
Razmatranje:
Teško je vidjeti kako se borba za život u
Crkvi sve više doživljava kao političko
pitanje nego kao duhovni problem. Da
stvar bude još ironičnija, neprijatelj je ovo
izvrnuto poimanje iskoristio kako bi
zatvorio usta i ušutkao i mnoge u Crkvi,
tijelu Kristovu. Moramo uvidjeti i postati
svjesni stvarnog stanja stvari, i u kakvoj
borbi sudjelujemo. I stoga, moramo
svakodnevno na sebe stavljati ''bojnu
opremu'' koju nam je Gospodin dao:
Opašite struk Istinom: Predajmo svoje
osjećaje da vjeruju i govore u Istini, bez
obzira na posljedice.
Obucite oklop Pravednosti: On će zaštititi
naša srca, najintimniju nutrinu našeg bića,
od svake nepravde koja tako očito vlada u
ovom palom svijetu.
Obujte noge spremnošću Radosne vijesti
mira: Spremnost i priprema su temelji
ukoliko želimo efikasno živjeti Božju
Riječ.

Uzmite veliki štit vjere: Neprijatelj tužitelj
će na sve načine pokušati unositi sumnju,
strah i osjećaj krivnje. Vjera je nevidljivi
štit koji nas brani od tih lažnih optužbi.
Prihvatite kacigu spasenja: Kaciga štiti
glavu, mozak u njoj, i u njemu sve naše
misli i razum. Sotona se nada da ćemo
zaboraviti i odbaciti božansko otkrivenje, i
zamijeniti ga ljudskim ograničenim
razumijevanjem i intelektom.
Naoružajte se mačem Duha Svetoga: Riječ
Božja je jedino oružje u ovoj opremi, i bila
je sve što je Isusu Kristu bilo potrebno za
borbu protiv Sotone! Živa Riječ je moćna i
efikasna!
Naš je oklop sada kompletan, i spremni
smo za borbu, a idući stih iz poslanice nam
govori i kako se boriti: “Svakovrsnom se
molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u
Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom
ustrajnošću i molitvom za sve svete.“
Molitva:
Slatki Gospodine, dok nas vodiš u duhovni
boj protiv pobačaja, molimo Te da nam
posvijestiš i da nas podsjetiš, da je ovo
Tvoja bitka, ne naša. Hvala Ti što uslišavaš
naše molbe za vodstvom i zaštitom. Hvala
Ti, što je ova bitka protiv zloga već
pobjeđena na križu u Tvome Sinu,
Gospodinu našemu, Isusu Kristu! Amen.

