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17. nedeľa po Svätej Trojici: Sloboda povolaných v Kristovi (8. októbra 2017)
1. Jána 3, 8
Syn Boží sa zjavil na to, aby maril skutky diablove
Bratia a sestry
Pán Ježiš Kristus bol na začiatku svojho verejného pôsobenia trikrát pokúšaný diablom. Preto si
nemôžeme myslieť, že nám sa diabol vyhne. Pokiaľ neváhal odviesť od svojho poslania Božieho Syna,
o to viac sa zameria na každého z nás, aby nás odviedol od viery, pomýlil, udupal v nás každú iskričku
Božieho obrazu v našej duši. Robí to sofistikovane, mnohými spôsobmi. Má v tom niekoľko tisícročnú
prax, ako sa nám dostať takpovediac „na kobylku“. Môže nás pevne spútať svojimi duchovnými
okovami. On vie, čo na každého z nás platí a bude po celý náš život vyvíjať nekonečné množstvo
spôsobov, aby nás dostal čo najďalej z Božej prítomnosti. Ak sa mu nepodarí dostať nás od viery
v Boha, tak aspoň aby nám život poriadne skomplikoval a každú hlbšiu snahu o službu v cirkvi na
Božej vinici znechutil. Preto si dnes všimneme: 1. Ako na nás diabol pôsobí. 2. Čo spravil Kristus.
1.Pán Ježiš hovorí, že diabol prichádza aby zabíjal, kradol a hubil. Keď sa pozrieme okolo seba, možno
aj do našich rodín vidíme, že sa mu toho podarilo pomerne dosť zničiť. Každodenne sa každý z nás
nachádza pod jeho cieleným tlakom. Pri príležitosti 500. roku reformácie si viac hovoríme o Dr.
Martinovi Lutherovi a jeho diele reformácie. Vieme však, aké pri tom prežíval duchovné zápasy?
Postavil sa proti autorite stredovekej cirkvi. Pápežom bol daný do kliatby, označený bol za kacíra,
ktorý sa podľa učenia vtedajšej cirkvi nemohol dostať do neba a ktorý by si mohol zachrániť svoju
dušu iba takým spôsobom, že by ho upálili. O Lutherovi vieme, že viedol živý modlitebný život. Že na
svojich modlitbách dokonca zápasil s diablom. Miestami ako keby videl jeho obrysy, keď sa mu
zjavoval v izbe. Jedného dňa keď žil na hrade Wartburg, cítil opäť silné diablovo pokúšanie, vtedy
zobral kalamár s atramentom a hodil ho po ňom. Dodnes túto škvrnu na stene ukazujú turistom
v jeho bývalej pracovni. Inokedy diabol zacielil svoje šípy na oblasť spasenia. Označovali ho za
odpadlíka a veľmi hriešneho na to, aby ho Boh prjial na milosť. Luther sa modlieval a na diabla zvykol
kričať: „Som pokrstený, patrím Kristovi, odíď diabol.“ Neskôr keď sa oženil s Katarínou von Bora,
prežil ďalšie útoky na ich manželstvo. On bol bývalý mních, ktorý odišiel z kláštora a ona zase bola
bývalá mníška, ktorá urobila to isté. Podľa vtedajšieho učenia cirkvi ak mníška ušla z kláštora, porušila
sľub vernosti Bohu a za trest sa bude smažiť v najhorúcejšom pekle. Keď sa zosobášili, všetci
nepriatelia reformácie ich zobrazovali v podobe rôznych karikatúr. Luthera vykresľovali ako diabla,
ktorý leží v posteli s mníškou a ich dieťa, ktoré sa má narodiť bude antikrist. Viete čo museli
Lutherovci prežívať, keď celý svet vylial proti nim svoju zlosť? Napriek tomu ich tieto nepriateľstvá
ako manželov posilnili, spoločne sa ako manželia modlievali a vo viere a úcte k Pánu Bohu viedli aj
svoje deti. Ale viete si pomyslieť, pod akým diablovým tlakom počas celého života stál Martin Luther
aj so svojou manželkou Katarínou a ich rodinou?
Prečo sa diabol počas celej histórie ľudstva zameriava práve na rodiny? Pretože každá rodina má
začiatok v Bohu. Na prvých stránkach Biblie čítame o tom, ako Boh stvoril muža a ženu, ktorým sa
narodili deti. To bola prvá rodina. Rodina je vždy základný kameň spoločnosti, ale aj cirkvi. Keď
nefungujú rodiny, nefunguje nič. Preto diabol útočí mnohými spôsobmi práve na oblasť našich
rodinných vzťahov. Rodičia v dobrej snahe tvrdo a dlho pracujú, aby zabezpečili obživu pre svoju
rodinu a pripravili deti na budúcnosť tak, aby skrátka boli dobre zabezpečené. Často sa stáva, že deti
sú ponechané samy na seba, niekedy na výchovu starých rodičov. Uzavreté sú do svojich tabletov,
mobilov a sociálnych sietí. Nezvládajú poriadne povinnosti v škole a problémy sa začínajú nabaľovať.
Kto by v tom nevidel jasný a cielený diablov útok, aby boli rodiny spolu čo najmenej? Aby manželia
trávili spolu minimum času, aby sa od seba vzďaľovali a prestávali si stále viac rozumieť? A čo ich deti,

ktoré potrebujú cítiť lásku otca a matky?
a rodiny.

Toto je diablov program zameraný na naše manželstvá

Diabol sa nás snaží poviazať pekelnými okovami rôznych závislostí. Pre niekoho to môže byť alkohol,
cigarety, drogy, automaty, počítače. Človek sa môže stať závislým absolútne na hocičom. V
podvedomí vie, že to nie je dobré, čo robí. Tuší, že do týchto vecí investuje aj veľa peňazí, o ktoré
potom ukracuje svoju rodinu. On to všetko presne vie, ale tie reťaze hriechu sú také silné, že
nedokáže s tým nič urobiť. Chodí ako v tme, slnko akoby pre neho ani nesvietilo. Už sa nedokáže
z ničoho poriadne radovať. Je tu iba on a závislosť, ktorej prepadol. Postupom času je to stále horšie
a z človeka sa stáva životná troska: Kdesi v diaľke pritom počuje diablov ironický smiech.
Otázka našej ľudskej sexuality je tiež veľmi citlivou záležitosťou. Koľkí muži a ženy, žijúce v pekných
manželstvách, si zrazu našli druhého partnera. Kvôli nemu boli ochotní opustiť svoje doterajšie
šťastie, svojho manžela/manželku, svoje deti. Skrátka len tak to zahodili za hlavu a odišli s iným
partnerom preč, kdesi do neznáma. Či aj to nie je diabolská pasca, z ktorej sa už akoby nedalo dostať
von?
Mnohí ľudia problémy svojho života neuniesli a spáchali samovraždu. Skoncovali so svojím životom,
ktorý im daroval Stvoriteľ, aby ním naplnili Božiu vôľu. Takýmto skutkom akoby Mu ho hodili do tváre
s tým, že o takýto život nemajú záujem. Pochovával som už zopár ľudí, ktorí si vzali život a zostali po
nich manželky s deťmi. Boli to ťažké pohreby. Čo človeka doženie na hranu, že je ochotný si zobrať
svoj život? Diablov tlak je jednoducho veľmi silný.
Diabol prináša medzi ľudí samotné falošné učenia, ktoré by mali kresťanov pomýliť vo viere. Sekty
neexistujú len v dnešnej dobe, im sa v podstate darilo v každom historickom období. O diablovi
hovorí Pán Ježiš: On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď
hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lží (Ján 8, 44). Diabol sa jednoducho
snaží ľudí pomýliť a takto pomýlených ľudí zneistiť vo viere a v konečnom dôsledku od viery v Boha
odviesť. Na biblických hodinách pre dospelých rozoberáme v posledných mesiacoch učenie rôznych
siekt, aby sme vedeli, čo učia a v čom majú svoje učenie oproti Biblii zdeformované. Martin Luther to
krásne povedal, že všade kde si Boh postaví svoj chrám, hneď vedľa si diabol vybuduje kaplnku.
Diabol prináša rôzne problémy aj medzi veriacich ľudí. On sa pomerne dobre cíti v každom kostole,
kde striehne na prítomného človeka, aby mu ukradol Božie slovo. V Ježišovom podobenstve
o rozsievačovi a štvorakej pôde vidíme diabla, ktorý prichádza a kradne zasiate slovo, ktoré tak
zostáva bez úžitku. Robí to dodnes. Keď sa zvestuje Božie slovo, zrazu idú človeku hlavou rôzne
myšlienky, až sa prichytí pri tom, že kázeň slova Božieho vôbec nepočúva. Ďalší ľudia v kostole si
vymieňajú svoje názory o tom, čo robili cez týždeň a nevnímajú čo sa deje na službách Božích. Iní sa
počas modlitby rozprávajú a mysľou sú sústredení absolútne inde. Diabol sa v každom kostole cíti
veľmi dobre a pomerne často sa mu darí kradnúť zasievané slovo Božie, aby človek, ktorý je fyzicky
prítomný v kostole, okrem toho že tam sedí a spieva, nemal žiadne duchovné ovocie a požehnanie
z kázaného Božieho slova.
Diablovou úlohou je veriacim ľuďom nielen rozptýliť pozornosť, ale poštvať jedného proti druhému.
Výsledkom je ochladnutie viery a strata zápalu za Božie veci. Keď sa ľudia hádajú, potom nevnímajú
Boha. A to diablovi veľmi dobre robí a uprostred vadiacich sa ľudí tancuje v ich kruhu.
Iným diablovým pôsobením je duchovná pýcha človeka, či cirkevného zboru. Keď si začnem myslieť,
že nado mňa už nieto, že už som blízo pri Pánu Bohu, že už až tak veľmi nehreším. Jeden brat raz
hovoril pred veriacimi: „Bratia a sestry, ja som už tak blízko Pána Boha, že som za posledné dva roky
nevidel pri sebe toho starého Adama, som oslobodený od hriechu“. Oni mu odpovedali: „No ty si
toho starého Adama pri sebe nevidel, ale my sme ho pri tebe za tie dva roky veľmi dobre videli“.
Dokonca sú aj cirkevné zbory, ktoré duchovne spyšneli. Kde sa ľudia tvária sväte a hovoria o sebe, akí
sú dokonalí, ako málo hrešia, ako im ostatné zbory nesiahajú ani po členky a podobne. Skrátka,
duchovná pýcha to je pekelné ovocie, ktoré je medzi mnohými kresťanmi veľmi rozšírené.

Diabol dokonca vymyslel aj politické systémy, ktoré ho plne podporujú. Nacizmus zdôrazňoval
nadradenosť jednej rasy nad druhou. Založený bol na okultnom pozadí a chcel z človeka vytvoriť
povedané s Nietschem „übermenscha“ – nadčloveka, samozrejme čistej árijskej rasy.
Komunizmus zase povedal, že Boh nie je, pretože podľa Karola Marxa je náboženstvo ópiom ľudstva.
Mnohé generácie ľudí naozaj prestali veriť, že Boh existuje a odsunuli Ho do sféry rozprávok. A to
diablovi vyhovuje, keď ľudia neveria na Boha, pretože týmto spôsobom v podstate nevedome slúžia
diablovi.
Mohli by sme spomínať ešte mnohé ďalšie oblasti, ako diabol pôsobí v našich životoch. Teraz sa
pozrime na to, čo spravil Kristus.
2.“Ježiš Kristus prišiel na to“, aby zmaril skutky diablove; píše evanjelista Ján. Svoj život obetoval za
naše hriechy, porazil diabla na Golgote a zmaril jeho plány a skutky. Pristavme sa pri samotnom
slovíčku MARIŤ. V pôvodnom gréckom origináli je použité na tomto mieste grécke slovíčko LYÓ. My
sme toto slovíčko preložili so slovenčiny slovesom MARIŤ. Lenže toto sloveso LYÓ má omnoho viac
významov, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť Kristovo pôsobenie v nás. V prvom rade sloveso LYÓ
by sme mohli preložiť slovom UVOĽNIŤ, alebo aj ROZVIAZAŤ. Následne by veta vyzerala takto: Syn
Boží sa zjavil na to, aby uvoľnil, rozviazal skutky diablove. Práve tu je zakomponované povzbudenie
pre každého človeka. Diablova moc je ohraničená, ale ak človek v modlitbe volá na Pána Ježiša, On
prichádza a uvoľňuje okovy hriechu, rozväzuje uzol na lane, ktorým sme boli spútaní. Keď bude
človek v modlitbách volať k Bohu, diabol nemá pred Ním šancu.
To slovíčko LYÓ by sme mohli preložiť aj slovesom VYPRIAHNUŤ. Predstavte si koňa, ktorý má na
očiach klapky, v papuli zubadlo a človek sedí na káre, ovláda koňa a riadi ho aby išiel tam, kde chce
gazda. Predstavme si, že sme zapriahnutí do nejakej závislosti a diabol je ten, ktorý sedí na káre
a plieska nad nami bičom. Zrazu príde Kristus, vypriahne nás z tej káry, dá nám dole uzdu, ako aj
klapky z očí. Už nemusíme robiť to, čo chce naša žiadosť, ale môžeme používať slobodnú vôľu. Toto
urobí Kristus, ak sa budeme modlievať za svoje problémy, alebo za závislosti niekoho iného. Človek
sa sám nevypriahne z pekelného postroja, dokáže to urobiť jedine Pán Ježiš.
Je veľa ďalších možností, pomocou ktorých by sme sloveso LYÓ preložili. ZBAVIŤ SA, PREPUSTIŤ,
VYKÚPIŤ, OSLOBODIŤ, ZBORIŤ, UĽAHČIŤ, OSLABIŤ, ODDELIŤ, ZRUŠIŤ, VYVRACAŤ, POPRIEŤ. Toto
všetko Boh pôsobí diablovi. A ak Mu budeme dôverovať a modliť sa o Jeho milosť nad nami, ako aj
nad našimi blízkymi, budeme kráčať v slobode veriacich v Krista.
Ježiš Kristus prináša pokoj a požehnanie. Dáva dohromady to, čo hriech pošpinil a polámal. Kristus
nás oslobodzuje k vnútornej slobode a dáva nám radosť. Nad tým že svieti nad nami slnko, že máme
v srdci lásku, že existuje sloboda v krvi Ježiša Krista.
Boj medzi zlom a dobrom bude trvať po celý náš život. Je preto vždy dôležité, čomu sa budeme
otvárať: Bohu či diablovi. Ak sa nám hriech nebude zdať až taký hriešny, pamätajme že keď dáme
diablovi prst, zoberie nám celú ruku. Preto buďme bdelí. Čítajme si aj doma Bibliu. Veďme k viere
naše deti, vnúčatá. Buďme aj jedni pre druhých navzájom povzbudením a oporou.
Nech sa deje v živote čokoľvek, Boh je silnejší ako všetko zlo sveta. Modlievajme sa doma, aj
v chráme. Niekedy mi ľudia volajú, pošlú SMS, či mail s prosbou o modlitbu za niekoho. Keď sa modlia
viacerí, modlitba má väčšiu moc. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Volajme k Pánu
Bohu, duchovne zápasme a nanovo sa odovzdávajme pod Ježišovu moc a vládu. Pretože Syn Boží sa
zjavil na to, aby maril skutky diablove.
AMEN.

