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3. nedeľa adventná (17. 12. 2017)
1. Jána 3, 8
Syn Boží sa zjavil na to, aby maril skutky diablove
Bratia a sestry
Počas adventného a vianočného obdobia veľa hovoríme o Kristovom príchode na tento svet. Spievame koledy
a rôzne veršovačky o tom, ako svetlo Božie zažiarilo do temnoty.
Niekedy pri pohľade na tento svet sa však pýtame: Kde je dnes vidieť to Božieho kráľovstvo? Kde sa uplatňujú
Božie hodnoty pri pohľade na ľudskú nespravodlivosť, zákernosť, zlosť? Prečo ľudia na mnohých miestach sveta
trpia hladom, vedú vojny? Niekedy máme pocit, akoby diabol vyhrával medzi nami na plnej čiare a to nás vedie
k vnútornej depresii. Človek sa pýta: „Môžu sa aj v živote veriaceho človeka odohrávať zlé veci?“ Ako to teda
všetko je vo svetle Písma svätého?
Biblia hovorí o tom, že satan je padlým anjelom. Teraz musíme dať zo svojej mysle preč všetky jeho rozprávkové
napodobeniny: bytosti s kopýtkom, žezlom v ruke a reťazou na krku. Biblia hovorí, že diabol je inteligentnou
bytosťou, bol jedným z anjelov. Opäť z mysle musíme odstrániť rozprávkové postavy malých bucľatých
okrídlených bytostí. Takto anjeli nie sú v Biblii opísaní. Slovíčko anjel je odvodené od gréckeho pojmu angelos, čo
by sme mohli preložiť slovom posol. Skúste si na všetky miesta v Biblii miesto slova anjel doplniť slovo posol, zrazu
sa začnete na všetko pozerať trochu inak.
Biblia teda hovorí, že diabol bol anjelskou bytosťou, ktorá stála v tesnej blízosti Pána Boha. Anjelom bola daná
slobodná vôľa, aby stáli v Božej blízkosti. Prorok Izaiáš v 14. kapitole hovorí tom, že diabol sa chcel stať rovným
Pánu Bohu. Nakoniec bol však z nebies zvrhnutý do najhlbšej jamy. Na svoju stranu stiahol vzbúrencov, ktorí sa
stali padlými anjelmi.
Diabol sa však od svojho pádu nezmenil. Napriek tomu, že mal slobodnú vôľu, je stále podriadený Pánu Bohu. Ešte
pred samotnou vzburou bol podriadený Pánu Bohu a takto to funguje až dodnes. Boh vie všetko, ale anjeli vedia
iba to, čo im Boh zjavil. Ďalej je Pán Boh všadeprítomný, ale anjeli môžu byť prítomní iba na jednom mieste. Boh
je všemohúci, ale anjeli majú iba toľko moci, koľko im Boh dovolí. Čiže aj v súčasnosti je diabol stále Pánu Bohu
podriadený. Vždy, keď si ide za svojou vecou, to dopadne tak, že napomôže Božím plánom. Diabol stále hrá určité
úlohy v Božích plánoch. Musíme mať na pamäti, že má ohromnú moc. Lenže musíme vedieť, že ju nemôže
používať podľa svojej ľubovôle a toto poznanie nám dáva nádej v našich bojoch života.
Satan nechce, aby si o tomto vedel. On by chcel, aby si ho považoval za slobodnú nezávislú bytosť
s neobmedzenou mocou. Takto to nahovoril mnohým ľuďom, ktorí vstúpili do rôznych siekt, kde sa mu snažia
slúžiť. Lenže toto nie je pravda. Apoštol Ján píše: Vy deti, ste z Boha zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten,
ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete (1. Jána 4, 4.) Boží Duch, ktorý žije v našom srdci, je silnejší. Pretože na to
sa narodil Kristus, aby maril skutky diablove. Hovoríme počas Vianoc veľa o narodenom Ježiškovi. Lenže On
nezostal iba maličkým dieťatkom. Stal sa dospelým mužom a priniesol svoj život ako obeť za naše hriechy. Na
Golgote bol diabol porazený, odzbrojený a Boh ho má stále vo svojej hrsti. Kristus ktorý je snami, nás ochraňuje,
obkolesí nás svojím neviditeľným štítom ochrany. Pretože On sa o svojich vždy postará.
Diabol sa však vždy bude snažiť dopracovať ku každému jednému z nás. Lenže paradoxne, každý satanov útok nás
môže priviesť ešte bližšie k Pánu Bohu. Toto prežil napríklad apoštol Pavel vo svojom živote. Osobne sa stretol
s Ježišom Kristom pri Damasku, bol Bohom vyvolený misionár, napísal veľkú časť epištol v Novej zmluve. Cestoval
po svete a písal mnohé dôležité historické dokumenty. Málokto v cirkvi by sa mohol s ním merať v jeho
úspechoch. A on to možno aj sám vedel.

Pán Boh mal však Pavla rád a preto mal pre neho pripravený plán a nedovolil, aby ho zničila pýcha. Preto píše v 2.
liste Korintským: Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel – satan, deptať ma, aby som sa
nepovyšoval (2. Kor 12, 7). My dnes nevieme, o aký osteň sa v jeho živote jednalo. Vieme však, na čo mal slúžiť.
Pavla mal udržovať v stálej pokore. Dozvedáme sa aj o jeho pôvode, bol od diabla. Mohlo sa teda jednať o nejakú
bolesť, alebo chorobu. Mohlo sa jednať o konkrétneho človeka, ktorý mu spôsoboval duševné problémy. Môžeme
iba hádať, o čo presne išlo. Vieme však, že ten problém bol pod Božou kontrolou. Pozrime sa na to, čo Pavel
hovorí ďalej: Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti, lebo
moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova
(2. Kor 12, 8-9).
Z toho si musíme uvedomiť nasledovné: “ Satan a jeho sily sú iba nástrojom v Božích rukách, ktoré slúžia pre tvoje
zocelenie a posilnenie vo viere. Satanov útok môže iba posilniť tvoju vieru v Pána Boha.“ Pozrime sa na príbeh
o biblickom Jóbovi. Diabol sa odvážil spochybniť silu Jóbovej viery, preto mu dal Hospodin povolenie, aby Jóba
vyskúšal: Vtedy Hospodin riekol satanovi: Ajhľa, v tvojich rukách je všetko, čo má, len na neho rukou nesiahaj (Jób
1, 12). Boh teda nedal diablovi iba povolenie ku skúške, ale zároveň s tým nastavil aj pravidlá boja. Jób obstál
a stan si ďalej sťažoval na to, že by určite Jób padol, keby bol nútený čeliť bolesti. Boh mu teda dáva opäť
povolenie a znovu nastavuje aj pravidlá: Ajhľa, máš ho v rukách, len život mu zachovaj (Jób 2, 6). Napriek tomu, že
Jób prežil veľa bolestí a mal mnoho otázok, nakoniec bola jeho viera oveľa väčšia, ako kedykoľvek predtým. Znovu
platí skutočnosť, že nemusíme chápať dôvod skúšky, v ktorej sa nachádzame. Dôležité pri tom je to, že chápeme
jej zdroj.
Diabol nemá žiadnu moc okrem tej, ktorú mu dá Pán Boh. Aj keď sa zdá, že víťazí, v konečnom dôsledku prehrá.
Martin Luther to povedal veľmi výstižne, keď diabla pripodobnil k Božiemu nástroju, k Božej motyke. S jej
pomocou sa stará o svoju záhradku. Motyka nikdy nevykope niečo, čo chce záhradník nechať zasadané. A na
druhej strane nikdy neušetrí to, čo chce záhradník vyplieť.
Súčasťou satanovho trestu je aj depresia ktorú cíti, keď proti vlastnej vôle musí slúžiť k vytváraniu záhrady pre
Pána Boha. Maj teda túto skutočnosť vždy na pamäti: „Každý satanov útok posilňuje tvoju vieru, zdokonaľuje ju
a pozdvihuje na vyššiu úroveň.“
Diablov útok môže byť niekedy aj takým Božím volaním, aby si sa prebudil zo svojho duchovného sna. V takom
sebaklame sa nachádzajú mnohí ľudia, ktorí si hovoria: „Ja som v podstate dobrý človek, nikoho som nezabil,
nikoho som neokradol.“ Ale pravda je taká, že si neuvedomujeme, ako nám chýba ten vnútorný zdroj sily a viery,
ktorá nás vedie k neustálemu prehodnocovaniu svojho života a ku samotnej pokore. Pretože vždy, keď človek
odmieta robiť vo svojom živote z niečoho pokánie, Božia ochranná hradba okolo neho je narušená. Satan môže
potom slobodne vchádzať a útočiť na daného človeka. Preto je dôležité, aby sme sa v modlitbách každého dňa
odovzdávali do Božích rúk. Prosili o Jeho vedenie, múdrosť a ochranu pred každým zlom, ktoré na nás striehne.
Pána Boha nijako zvlášť neteší, keď vidí že trpíme. Je ako rodič, ktorý musí aj napomínať svoje dieťa. Lenže cieľ je
naša duchovná dospelosť. Niektorých z nás prebudí z nášho pokojného duchovného sna iba jemné poklepanie po
pleci. Lenže iným človekom musí Pán Boh doslovne zatriasť od základov, aby sa vo svojom živote spamätal
a prestal sa správať ako dokonalý. Vždy, keď sa Pán Boh chystá urobiť takéto zemetrasenie, telefonuje diablovi
a použije si ho v danom probléme.

Pozrime sa ešte na život Ježišovho učeníka Šimona Petra. Pán Ježiš mu povedal: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás
vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, časom, až sa
obrátiš, utvrdzuj svojich bratov (Lk 31-32). Diablov útok je dôkazom toho, že máš zohrať v Božom pláne dôležitú
úlohu, preto sa ťa snaží diabol tak veľmi poraziť. Intenzita a trvanie jeho útoku ukazujú tvoju hodnotu v Božích
očiach. Zároveň ukazujú na Božie požehnanie, ktoré je pre teba pripravené. Takže pri každom diablovom útoku
mysli, kto má celú situáciu vždy pod kontrolou. K útoku na Jóba potreboval diabol Božie dovolenie. Ježiš povedal:
Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi (Mt 28, 18).
Ježiš Kristus dovolil, aby Peter prežil skúšky, pretože iba tak mohol neskôr povzbudzovať veriacich v cirkvi a stať sa
jedným z jej oporných pilierov. Možno niečo podobné robí Pán Boh aj s tebou. On vie, že tento svet potrebuje

jasné svedectvo o Božej pomoci a moci. Preto ťa tvoje problémy pripravujú k tomu, aby si sa stal hlasom
povzbudenia pre ďalších, ktorí rovnako bojujú a trpia.
Biblického Jozefa sa bratia chceli zbaviť, nakoniec ho predali do Egypta. Nespravodlivo bol uväznený za niečo, čo
neurobil. V závere, keď sa stal mocným mužom v Egypte, povedal svojim bratom: Vy ste, pravda, zamýšľali proti
mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive (1.
M 50, 20).
Brat a sestra, môžu sa teda v živote veriaceho človeka odohrávať zlé veci? Môžu, pretože veriacemu všetky veci
slúžia na dobro. Podstatné je však to, aby si vedel o zdroji, že Pán Boh použije aj zlé veci, aby v tvojom živote niečo
dobré vykonal, niekam ťa posunul, priviedol na niečo, čo ti pripravil do budúcnosti, s čím sa stretneš. Potom budeš
preskúšaný a pripravený popasovať sa s danou situáciou. Zároveň je potrebné aby si vedel, že diablovi nie je daná
nad tvojim životom plná moc. Je iba Božou motykou v tvojom živote. Vykoná iba toľko, koľko mu Boh dovolí. A to
je úžasné povzbudenie pre každého z nás.
AMEN

