
Milosť Vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista! 

 

Text: „Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, 

a ani On nepokúša nikoho. 

Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. 

 Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť.“ ( Jakub 1:13 

– 15)  

 

 

Pre deti sú niektoré veci jasné. Boh je dobrý, diabol zlý. 

Biblia jasne hovorí:  

„Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.“ (1. J 1 : 5)  

A aj to, čo Boh spravil je dobré.  

Po tom, čo Boh stvoril svet,  Biblia hovorí toto: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to 

veľmi dobré.“(1. Moj. 1 : 31)   

Na druhej strane o Diablovi Ježiš hovorí toto: „Diabol 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 lži.“ (J 8 : 44) 

 

Aj vo večnosti je a bude to úplne jasné. Tak povediac jedny figúrky sú čierne a druhé biele. 

A je jasné, že vyhrá Boh.  

Ale tu v časnosti, akoby sa niekedy hralo s bieločiernymi figúrkami. Tu v časnosti dobro a zlo 

viac premiešané, ako je to pekne geometricky znázornené v jing a jang. 

Skutky diabla sú zamaskované. Zdajú sa byť pekné, lákavé a naoko prospešné.  

A naopak Boh môže použiť aj zlé s rôznym úmyslom.  

Veľmi jasne je  to u proroka Iziáša:  

Boh hovorí: „Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som 

Hospodin, ktorý to všetko robí.“ Izaiáš 45:7   

 

Pre človeka osobne je veľmi zlé, ak sám človek takto premieša dobré so  zlým - dobré úmysly 

so zlým prevedením, alebo dokonca ešte horšie, ak to zlé spraví naoko ako dobré. Je tu 

Ježišovo varovanie: „Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe 

padá.“ (Luk 11 : 17) 

Osobný život, ktorý je takto rozpoltený v pohnútkach, slovách, skutkoch, predsavzatiach, 

skutkoch a činoch, nemôže dobre skončiť.  

 

Pozrime sa inú oblasť, kde je zlé a dobré premiešané. 

V piesni z Evanjelického spevníka 670, 2spievame: 

Aj tu však dobrých darov hojnosť / vernému ľudu Boh dáva, / ale tá naša časná radosť /nikdy 

nie je dokonalá, / veď často na tejto zemi / na horkosť sa radosť zmení. 



A aby sme tento jav pochopili aj opačným smerom, tak prosíme slovami piesne ES 519, 3: 

Vtedy zjav – púť moju / v stupňoch sláve; / že všetko, čos´ mi dal – / z lásky dané; / anjelský 

chór že mne / sprievodcom ku Tebe, / sprievodcom ku Tebe, / bližšie k Tebe. 

 

K týmto slovám nám dal Dávid Wilkerson toto vyznanie. V roku 2010 (rok pred svojou 

tragickou autohaváriou pri ktorej zahynul) povedal tieto slová: „Ako sa tak pozerám spätne 

na roky plné skúšok, utrpenia, pokušenia a súženia, môžem svedčiť o tom, že Božia milosť 

bola pre mňa vždy dostatočná. Viem, aké to je spochybňovať Boha, keď moja žena 

prekonávala rakovinu zas a znova a potom rakovina zasiahla obe naše dcéry. Dnes sú všetky 

opäť zdravé a silné, za čo ďakujem Pánovi. Viem, aké to je byť pod paľbou satana. Bol som 

nesmierne pokúšaný a vábený a mal som nepriateľov, ktorí boli proti mne poštvaní zo 

všetkých strán. Bol som terčom klebiet, neprávom obvinený a odmietnutý priateľmi. Jediné, 

čo som vedel v tých ťažkých časoch urobiť, bolo padnúť na moje kolená a volať k Bohu. A 

Jeho milosť ma z toho vždy dostala a to mi na teraz stačí. Potom jedného dňa v jeho sláve mi 

môj nebeský Otec ukáže ten krásny plán, ktorý s tým mal celý ten čas. Ukáže mi, ako som si 

získal trpezlivosť v mojich skúškach, ako som sa naučil súcitiť s inými, ako sa Jeho sila 

dokázala v mojej slabosti, ako som sa naučil jeho absolútnej vernosti naproti mne, ako som 

túžil byť, ako bol Ježiš. Môžeme sa stále pýtať prečo, ale napriek tomu to ostáva záhadou a ja 

som pripravený to prijať, kým si ma Ježiš k sebe nezoberie. Nevidím koniec mojich skúšok a 

utrpenia. Zažívam ich už vyše 50 rokov mojej služby a predsa v tom všetkom dostávam v 

neustále rastúcej miere Kristovu silu. Popravde povedané tie najväčšie zjavenia jeho slávy 

prišli v tých najťažších časoch.“ 

 

O pôvode zla hovorí 18. článok nášho Augsburského vyznania.Vysvetľuje príčinu trápenia 

bolestí a odpovedá na tú ťažkú otázku: Prečo je zlo vo svete.  

 

AV XIX. článok. O príčine hriechu. 

O príčine hriechu učíme, že i keď všemohúci Boh stvoril a zachováva celú prírodu,  

prevrátená vôľa predsa spôsobuje hriech vo všetkých bezbožných a Bohom pohŕdajúcich 

ľuďoch, lebo je vôľou diablovou a všetkých bezbožníkov, ktorá vôľa, len čo Boh odtiahne 

svoju ruku, odvracia sa od Boha k hriechu, ako hovorí Kristus: "Keď hovorí lož, hovorí zo 

svojho vlastného" (Ján 8,44). 

 

Je veľa toho, čo nám znie ako potešenie z tohto článku. 

To potešenie je v tom, že nikto nie je taký silný ako Boh, žiadnazlá bytosť nemá takú moc, 

akú má Boh. 

Tento Boh, ktorý všetko dobre stvoril, všetkým bytostiam dal vôľu sa rozhodnúť.Žiaľ táto 

sloboda znamená možnosť rozhodnúť sa pre zlo.  

 



Realita zla tu bude až do konca sveta.Na začiatku 20. storočia ľudia verili, že svet bude lepší 

a žiadne vojny, hladomory nebudú. Prišlo kruté vytriezvenie z tohto preludu. 

S rozmnožením prostriedkov a možností, neprišiel pokrok, ale väčšia skaza. 

Pre kresťana to znamená, že vždy tu budú krížev rôznej podobe. Vždy bude znieť aktuálne 

Ježišovo slovo:  

„A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“ Mt 10 : 38   

Ale na druhej strane v tom kríži, nech bude v akejkoľvek podobe bude s nami, s biednymi 

a slabými ľuďmi, mocný Boh. 

 

On svoju moc dokázal. 

„Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v 

nebesiach, nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované 

nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.“ (Efezským 1 :  20 – 21) 

 

Ale naše vierovyznanie nás varuje, že to zlo nie je len mimo človeka, nie je len stelesnené 

v diablovi – ako hlavnej proti - božskej postave. 

Ale je aj v človeku samotnom.  

 

Príčina zla nie je len mimo človeka, nie je len v štruktúrach sveta, ale je aj v človeku so 

srdcom a myslením, telom a dušou. 

V Terminátorovi 2: Terminátor hovorí  o ľuďoch: „Máte v sebe seba - deštrukčný prvok.“ 

To zlo berie na seba podobu pýchy, závisti, nenávisti, sebeckej ľahostajnosti, sebeckého 

plytvania alakomstva. 

 

Nehľadajme príčinu zlalen v zlej rodinnej výchove, nehľadajme príčinu len v slabej školskej 

výchove, v rôznych inštitúciách, ktoré sú v tomto svete.  

 

Niektorí však hľadali príčinu v Bohu, ale apoštol Jakub im hovorí, aby hľadali príčinu v sebe: 

„Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani 

On nepokúša nikoho. 

Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. 

 Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť.“ ( Jakub 1:13 

– 15) 

 

Bratia a sestry v Pánu!  

Advent nám pripomína, že Boh vnáša svetlo. 
Adventný text nás povzbudzuje: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a 
oblečme sa do výzbroje svetla.“ (Rímskym  13 : 2) 
To svetlo, ktoré je tak veľmi potrebné, aby sa rozlíšilo, čo je dobré a čo zlé, biele a čierne. 

Lebo v tme je aj biela farbačiernou. Ale Ježiš nám dáva svetlo, svetlo, ktoré pomáha rozlíšiť 

dobré od zlého, v našom živote, v živote rodinnom, cirkevnom a v spoločnosti. Napĺňa nás to 

odvahou a nádejou, že realita zla tu nebude naveky a nemá až takú desivú moc.  




