
Stvorenie diabla
Kritická cesta života a služby



Ján 6,70–71

n Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás azda
Dvanástich? No jeden z vás je diabol.“ 

n Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten 
ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.



Život je skúška

Nebezpečenstvo Príležitosť

Kríza



Skutky 1,16–17

n „Muži, bratia! Muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami
Dávida predpovedal v Písme o Judášovi, ktorý sa stal
vodcom tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás
a dostal podiel na tejto službe.”



Skutky 1,24–25
n Potom sa modlili takto: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých

ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby 
zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš
opustil, aby odišiel na svoje miesto.“



Žalm 41,10
n Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj

chlieb, sa odo mňa odvrátil. 



Žalm 55,13–15
n Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado

mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to 
však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým
ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali
v jasavom sprievode do Božieho domu.



Kde sa vzal diabol?

n AK jediná pôvodná nestvorená bytosť je Boh sám

n A všetko čo existuje má svoj počiatok a pôvod v tvorivej 
Božej moci

n AKO môže existovať zlo vo svete stvorenom Večným, 
Svätým, Trojjediným Bohom?



Problém

n Boh nikdy nestvoril DIABLOV

n Oni sú výsledkom procesov, ktoré kazia synov Božích 
a obracajú ich na niečo iné, ako bol ich pôvodný zámer.

n Boh stvoril LUCIFERA – proces sformoval SATANA

n ČO SÚ TIETO PROCESY?



Základná otázka?
Epithumea – Vášeň/Túžba/Žiadostivosť

n Nikto nech v čase skúšky nehovorí: „Boh ma pokúša!“ Veď Boha
nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

n Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. 
(Epithumea – silná žiadostivosť rúzneho druhu)

n Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech
splodí smrť.

n Jakub 1,13–15



Dva elementy
1. Tajné neoprávnené nádeje, túžby, sny, 

ambície, ktoré mohli byť rozoznané 
(odsúdené), namiesto toho však boli 
uchované v skrytosti.



Ezechiel 28,12–15
Kráľ Týru/Satan

n „Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom: Takto 
vraví Pán, Hospodin: ‚Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti 
a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade, v Edene. Bol si odetý 
rozličnými drahokamami: rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, 
ónyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou 
umelca vsadené do zlata a boli pripravené v deň tvojho stvorenia. 
Urobil som ťa jagavým cherubom — strážcom. Bol si na svätom 
Božom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bezchybne 
si si počínal odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, kým sa nezistila 
zvrátenosť pri tebe.



Izaiáš 14,12–15
Kráľ Babylonu/Satan

n Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si na zemi, 
vládca nad národmi! Veď v srdci si si povedal: „Do nebies
vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem
na vrchu zhromaždenia, na najkrajnejšom severe. Vystúpim do 
výšin oblakov, prirovnám sa k Najvyššiemu.“ 

n Do podsvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy.



Dva elementy
1. Tajné neoprávnené nádeje, túžby, sny, 

ambície, – neodsúdené.

2. Urážka zapríčinená konfrontáciou 
ohľadom vlastného utajovaného 
zámeru.



Urážka
n Skandalizo – chytiť sa do pasce, potknúť sa, byť zlákaný 

hriechom, byť zlákaný odpadnutím alebo nespokojnosťou

n Skandalon – osídlo, pasca



Diabol – Diabolo
n „ohovárať, žalovať“

n Falošne obviniť so zámerom pošpiniť a poškodiť povesť 
niekoho druhého.



Opis diabla
n Ten, kto prechováva tajné nelegitímne ambície, túžby, nádeje

a sny, ktorý – aj keď je obdarený Božím povolaním, priazňou
a spoločenstvom – vytrvalo podporuje takéto túžby
a motivácie. Tieto túžby vyplávajú na povrch vo chvíli krízy vo
výbuchu pociťovaného zranenia alebo urážky – takýto
priestupok je dôvodom na škandalózne, no falošné obvinenie
proti tomu, kto je nevinný. 
Urazená strana sa teraz cíti oprávnená zradiť zmluvný vzťah –
objavil sa diabol!



Ako otec tak aj syn
n Ján 8,44 Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti

svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál
v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí
z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži.

n Ján 17,12  Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával
v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto
z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo
Písmo.



Judáš – stvorenie diabla
n Tajná neoprávnená ambícia + moment urážky.

n Marek 14,3–4  Uctievanie Ježiša Máriou. Urazená 
skupina.

n Ján 12,3–5  Judáš urazený. Prečo?

n Pasca zaklapla. Nahnevaný súd.

n Marek 14,10  Zradený zmluvný vzťah.

n Proces bol dokončený.



Lekcie pre život
n Nebezpečenstvo živenia neoprávnenej ambície. Vášeň –

epithumea – je výzvou pre každého z nás.

n Ži zúčtovateľný život vo svetle. Pokor sa! Nikdy sa nepodvoľ 
neoprávneným vášňam a vyhýbaj sa tajnému životu. Stráž svoje 
svedomie.

n Cti zmluvné vzťahy. Nikdy neporuš zmluvu.

n Hnev je nebezpečná emócia. Urážka býva dôvodom pádu.

n Nikdy nedovoľ nepriateľovi ťa izolovať od Tela Kristovho skrze 
urážku. Udržuj sa v Božej láske. Rieš urážky.


