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Úvod 

Nevieme presne ako, ale stalo sa, že v Božom dokonalom stvorení sa objavil hriech. 
Tento hriech odštartoval to, čomu dnes hovoríme veľký spor. Ako ľudia veľmi dobre 
rozumieme, že sme chytení uprostred tohto konfliktu. Je to vojna, pred ktorou nikto 
z nás nemôže uniknúť.
Takto to však nemalo byť. Na počiatku mal Boh iný zámer. Stvorenie bolo „veľmi 
dobré“ a Boh ho „požehnal“. A hoci Hospodin bol Udržiavateľom dokonalého stvore-
nia, Adamovi a Eve dal zodpovednosť starať sa o to, čo pre nich stvoril. Veľký spor sa 
stal súčasťou života na zemi, keď satan oklamal Adama a Evu lichôtkami a podvodom. 
Satanovi sa podarilo presmerovať ich dôveru od Boha k sebe samému. Keby Adam 
s Evou zostali verní tomu, čo im Boh povedal, keby poslúchli jeho jednoduché príkazy, 
nikdy by sa svet nestal miestom utrpenia a bolesti.
„Satan sa v každej dobe vytrvalo snažil zlomyseľne predstavovať Božiu povahu. 
Následkom falošnej predstavy o Stvoriteľovi ľudia prichádzali k nemu viac zo strachu 
než z lásky. Satan sa snaží odstrániť Boží zákon a otupiť v ľuďoch zmysel pre záväznosť 
jeho požiadaviek. Prenasleduje verných, ktorí sa odhodlali odmietnuť jeho podvody. 
Satanovo úsilie je rovnaké v celých dejinách patriarchov, prorokov, apoštolov, muče-
níkov a reformátorov.“ (GC 12.13; VSV X.XI)
Boh mal vo svojej prozreteľnosti pripravený záchranný plán už „pred stvorením sveta“ 
(1Pet 1,18–20). Tento plán často nazývame plán vykúpenia. Akt vykúpenia je pred-
znamenaný v príbehu Božieho stretnutia s Abramom v 1Moj 15, keď Boh prechádza 
pomedzi rozpolené kusy zvierat. Tento staroveký rituál bol pre Abrama (a ako jeho 
nasledovníkov vo viere aj pre nás) uistením, že Boh osobne je zárukou naplnenia 
zasľúbení, ktoré dáva – vrátane riešenia problému hriechu.
Áno, Boh vzal na seba záväzok, že prevezme zodpovednosť za dôsledky ľudskej 
vzbury a bude niesť následky za každé zlo, ktorého sme sa dopustili. Len takto Boh 
mohol obnoviť vzťahy, ktoré sme zničili hriechom – náš vzťah k Bohu, naše vzájomné 
medziľudské vzťahy a náš vzťah k ostatnému stvoreniu.
V tomto kontexte môžeme pozorovať satanovu nenásytnú posadnutosť kaziť stvo-
renie a zničiť Boží ľud. Biblia zjavuje satanovu taktiku – dobro a zlo sa dostávajú do 
konfliktu medzi súrodencami, v rodinách a medzi národmi. Satanovu stratégiu vidieť 
všade tam, kde sme svedkami rôznych prejavov zla a jeho dôsledkov – v útlaku, 
v hlade, v otroctve a v utečenectve, v zúfalých pokusoch obnoviť, čo bolo zničené pri 
katastrofách, v narušenej dôvere a vo zvodoch modloslužobných praktík.
V Písme je Boh predstavený ako ten, kto neustále marí satanove zámery. Ježišov prí-
chod ako Emanuela – Boha s nami – obnovil oblasť, ktorú si nechali Adam s Evou 
ukradnúť. Kristus svojou službou ukázal, že má moc nad stvorením a nad mocnosťami 
zla. Pred svojím odchodom do nebies znova poveril svojich nasledovníkov a na Turíce 
ich zmocnil, aby rozširovali hranice nebeského kráľovstva.
Ježiš dosiahol rozhodujúce víťazstvo na kríži. Vždy znova však pred nami bude stáť 
otázka, komu budeme dôverovať, komu budeme verní – víťaznej strane, ktorá prináša 
život, alebo porazenej strane, ktorá prináša zlo a smrť? Zdá sa, že ide o jasnú a jedno-



duchú voľbu. Ale keďže veľký spor stále zúri a neustále sme vystavení klamstvu a zlu, 
každý deň sa odohráva zápas o naše srdcia a mysle.
Našou nádejou a modlitbou je, aby sme tento štvrťrok nielen pochopili niektoré 
z klamov a podvodov okolo nás, ale aby sme sa vždy znova rozhodli pre Krista a zostá-
vali v ňom. Ježiš svojim učeníkom zdôraznil: „Toto som vám povedal, aby ste našli vo 
mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 16,33)
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