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Radikálna ochrana – časť 1
Spolupráca s kozmickými silami
Dr. Derek Morris, Emeritný Profesor na Southern Adventist University
(preložil a upravil pre potreby zboru Rasto)

Časť písma:

Ef. 6. 10, 12 „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci... 12 Veď náš boj nie
je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného
sveta a nadzemským duchom zla.“

Téma:

Prečo potrebujeme radikálnu ochranu

Výsledok:

pretože bojujeme s nadprirodzenou silou bojujúcou proti Bohu

Exegetická myšlienka:

potrebujeme radikálnu ochranu pretože bojujeme proti nadprirodzeným silám
bojujúcim proti Bohu.

Homiletická myšlienka: V tejto veľkej bitke medzi dobrom a zlom nájdeš silu a víťazstvo v Pánovi.
Účel:

pomôcť poslucháčom pochopiť, že sú v strede veľkej bitky medzi dobrom a zlom
a povzbudiť ich aby naši sily a víťazstvo v Pánovi.

Úvod
Dovoľte mi začať skúsenosťou
jedného z našich kazateľov.
Nikdy nezabudnem udalosť jedného
večera 27. Augusta, 1994. Tichý sobotný
večer, keď sme sa stretli s priateľmi bol
prerušený telefonátom od suseda. Jeho
hlas bol rozrušený. „Derek, mám doma isté
problémy. Prosím ťa mohol by si sa
zastaviť a modliť sa s nami?“ Niektorí
študenti z univerzity sa stretli u suseda
Štefana a jeho ženy Lauri na ukončenie
soboty. Počas modlitby jedna zo

študentiek sa rozčúlila a začala sa zmietať
po zemi.
Ukončil som telefonát a stíšil som sa
k modlitbe za duchovnú ochranu pre seba
a tiež za moju rodinu. Tí, ktorí zostali
doma pokračovali húževnato
v modlitbách. Potom som autom prešiel
asi 800 m k susedovmu domu. Keď som
vstúpil do Štefanovho domu, vnímal som
atmosféru, ducha zmätku. Niektorí ľudia
boli zhromaždení okolo mladej slečny,
ktorá ležala na koberci. Hádzala so sebou
a krútila sa. Keď som si kľakol vedľa nej
aby som sa za ňu modlil v Ježišovom mene,
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postavila sa a vrčala na mňa akoby mi

proti Bohu? Slová tohto anjela zjavujú

chcela vytrhnúť hlavu spomedzi ramien.

jeho pravú identitu. Mat 4: 3

Potom nejaký hlas hovoril hlbokým
chrapľavým tónom: „Dala mi svoj život!“
Doteraz si pamätám husiu kožu, ktorá mi

„Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal:
Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto
kameňov stali chleby.“

naskočila na celom tele. Okamžite mi bolo
jasné, že som v kontakte s vesmírnou silou,

A potom znovu v Mat 4:6:

v strede intenzívneho duchovného boja.

„a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni

Ježiš bol dobre oboznámený

sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom

s takýmto druhom intenzívneho

prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si

kozmického konfliktu. Pri jednej

si neudrel nohu o kameň.“

príležitosti, keď učil v synagóge

A nakoniec v Mat 4:9

v Kafarnaume, sa postavil muž a iný hlas
rozprával hlbokým chrapľavým tónom.
Príbeh je zaznamenaný v Marekovi 1 kap
24 verši.
„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?
Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží
Svätý.“

„a povedal mu: Toto všetko ti dám,
ak padneš predo mnou a budeš sa mi
klaňať.“
Anjel z neba by sa poklonil a vyznával
Ježiša, Syna Božieho, Imanuela, Boha
s nami. Ale tento anjel v púšti hovoril:
„Pokloň sa mi a vyznávaj mňa“ V tejto

Áno, Ježiš si uvedomoval počas svojej

chvíli bola nakreslená čiara bojového poľa.

služby, že bude v kontakte s kozmickými

Toto určite nebol anjel z nebeského dvora.

silami. Bol v centre intenzívneho

Toto bol padlý anjel, ktorý žil v otvorenej

duchovného boja.

rebélii voči Bohu. Ježiš smelo reagoval,

Na začiatku svojej služby sa Ježišovi

„ Odíď Satan!“

zjavil anjel počas pôstu a modlitieb na
púšti. (Otázka) Bol to svätý anjel poslaný
z neba alebo padlý anjel, rebel, vo vzbure

Áno, Ježiš vedel, že bol v kontakte
s kozmickými silami, ktoré bojovali proti
Bohu.
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Satanova vzbura nezačala v čase

niet a nikto nie je ako ja. 10 Od počiatku

pozemskej Ježišovej služby. Kniha Jób nám

oznamujem budúcnosť, od pradávna to,

dáva nejaké informácie o tejto veľkej bitke

čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer

dobra a zla. Väčšina biblických učencov

trvá, všetko čo chcem, urobím.“

verí, že kniha Jób je najstaršou knihou
židovského Písma. Jób žil v zemi Uz,
možno asi 2000 rokov pred Ježišovou
pozemskou službou. Neuveriteľný
rozhovor je zaznamenaný na začiatku
knihy Jób. Jób 1:6
„Jedného dňa, keď Boží synovia

Takže, keď sa Satan objavil v jeho
prítomnosti, jeho pravá identita a jeho
rebelské aktivity neboli pred Hospodinom
skryté. Hospodin dal možnosť Satanovi
aby sa predstavil tým, ktorí boli prítomní
na tomto nebeskom stretnutí. Ak by to bol
Bohu lojálny anjel mohol by odpovedať

predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi

nasledovne: „Prišiel som sveta

nich aj Satan.“

pochádzajúce z ruky môjho milujúceho

Satan nebolo jeho originálne
nebeské meno. Satan alebo po hebrejsky
„Satanas“ znamená „Odporca“ Tento anjel
žil v opozícii voči Bohu. Oponoval všetko
čo bolo dobré. Jób 1:7
„Hospodin sa opýtal satana: Odkiaľ
prichádzaš? Satan odpovedal: Z potuliek a
prechádzok po zemi.“
Toto nebola otázka, ktorú by sa

Stvoriteľa.“ Ale Satan odpovedal
Hospodinovi Jób 1:7
„... Z potuliek a prechádzok po zemi.“
Ak by bol čestný, a nie klamár
a zvodca, mohol by povedať: „Z potuliek
a prechádzok po zemi kde som spôsoboval
bolesť tela, bolesť srdca a skazu.“
Ale ako tento rebelský anjel, teraz
zvaný Satan, Odporca, skončil na zemi?

Hospodin potreboval pýtať. Pán nebies

Táto otázka je vysvetlená v knihe Zjavenie.

a zeme pozná všetky veci.

Záhada veľkého kozmického konfliktu je

Prostredníctvom proroka Izaiáš prehlásil:

zjavená vo videní apoštola Jána. Zj 12:7-8:

„Pamätajte na predchádzajúce veci

„Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho

od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha

anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho
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anjeli bojovali. 8 No neobstáli a nebolo už
pre nich miesto v nebi.“
A kto je ten drak? Odpoveď
nachádzame v ďalšom verši 9:
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„Ako si len padol s nebies, jasná
hviezdo (Lucifer), synu rannej zory! Zoťatý
si na zem, ktorý si porážal národy. 13 A
veď ty si povedal vo svojom srdci:
Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj trón

„Veľký drak, starý had, ktorý sa volá

nad hviezdy silného Boha...“

diabol a satan, zvodca celého sveta, bol
zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj
jeho anjeli.“
Koľko nebeských anjelov sa pripojilo
k Satanovi v jeho otvorenej rebélii voči
Bohu? Nemáme presné číslo, ale Písmo
zjavuje v Zj 12:4, že drakov chvost „zmietol
tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na
zem.“ Daniel hovorí o desaťtisíc krát

(pamätajte, že vezme tretinu týchto
hviezd a strhne ich na zem)
„... a posadím sa na vrchu
slávnostného zhromaždenia Božieho, v
najďaľších krajoch severa; 14 vystúpim na
výšiny oblakov a budem podobný
Najvyššiemu!“
Prorok Ezechiel povedal, že tento

desaťtisíc stojací pred trónom Božím

zakrývajúci anjel, tento dôstojný anjel

a jedna tretina z nich sa pripojila k Stanovi

Lucifer bol perfektný po každej stránke

v jeho otvorenej rebélii voči Bohu. Prečo

odo dňa, keď bol stvorený až dokiaľ sa

to urobili? Ako to Satan dokázal, že

v ňom nenašla neprávosť (Ez 28:14-15). Je

presvedčil jednu tretinu anjelov k rebélii

to ten istý rebelujúci anjel, ktorý viedol

voči Bohu? Možno nájdeme časť

tretinu nebeských bytostí k otvorenej

odpovede na túto otázku v knihe Izaiáš.

rebélii voči Bohu, ten istý rebelujúci anjel,

Satan nebol vždy donebavolajúci rebel.

ktorý bol zhodený na zem a jeho anjeli boli

Jeho pôvodné meno bolo Lucifer, nositeľ

zhodení s ním, ten istý rebelujúci anjel,

svetla. Stál v prítomnosti Hospodina,

ktorý vyzýva Ježiša na púšti aby „padol

v pozícii medzi anjelmi mal veľké

pred ním a klaňal sa mu.“

dôstojnosť. Ale semeno rebélie vypučalo
v jeho srdci. Počúvajte toto inšpirované
svedectvo z knihy Izaiáš 14:12-14 (Roh):

(pauza) Nuž môžete sa pýtať otázku,
„Čo má táto staroveká história spoločné
so mnou?“ A je to dobrá otázka a odpoveď
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je životne dôležitá. Veľká kozmická bitka,

vládcom tohto temného sveta a

ktorá začala pred miléniom stále pretrváva

nadzemským duchom zla.“

na planéte zem. Satan a jeho anjeli, ktorí
sa pripojili k otvorenej rebélii voči Bohu sa
stále „potulujú a prechádzajú po zemi“.
Žijeme v strede tohto intenzívneho
kozmického konfliktu, zápasíme
s kozmickými silami, s padlými
duchovnými bytosťami. A toto je dôvod
prečo si musíme nájsť čas a objaviť ako
nájsť radikálnu ochranu. Ak Pán dá,
v najbližších 4 zamysleniach na tému
radikálnej ochrany budeme opatrne
študovať kľúčovú pasáž z Biblie – poslednú
časť listu apoštola Pavla pre kresťanov v
Efeze, Ef. 6:10 - 20. Objavíme tam
dôležitosť rozhodnutia pre radikálnu
ochranu, budeme sa učiť ako si nasadiť
ochrannú výzbroj a zdvihnúť silný meč
(samoseč), budeme sa učiť ako sa modliť
v Duchu a neustále, pretože žijeme
v strede intenzívneho kozmického
konfliktu a zápasíme s nebeskými silami.
Rád by som začal toto zamyslenie
s kľúčovou pasážou Písma, študovaním Ef.
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Apoštol Pavol jasne učí, že tento
intenzívny kozmický boj nás všetkých
ovplyvňuje, každú jednu osobu na planéte
zem. My všetci musíme zápasiť
s kozmickými silami. My všetci musíme
zápasiť proti padlým duchovným
bytostiam. Grécke slovo „παλη“ (palé),
prekladané ako boj (Roh) alebo „zápas“
(Ekum) sa nachádza v Novom Zákone iba
raz, a to práve tu v Ef. 6,12. Aký je význam
tohto Gréckeho slova palé? Nemôžme sa
pozrieť na žiaden odkaz v Novom Zákone,
pretože – žiaden neexistuje. Musíme sa
pozrieť do klasickej gréčtiny. Grécko slovo
„palé“ sa používa v klasickej gréčtine pre
zápasnícke súťaže, ale aj pre boj, muž
proti mužovi. Toto nie je hravá športová
aktivita. Je to intenzívny vojnový stav
muža proti mužovi. Či sa nám to páči alebo
nie, sme v strede intenzívneho
kozmického konfliktu. Budeme musieť
zápasiť s kozmickými silami, ktoré sú proti
Bohu.

6:10 a 12. (rozdaj materiál). Poďme začať
12 veršom.

Pavol nám hovorí, že budeme musieť
zápasiť proti kniežactvám, čo je termín,

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu,
ale proti kniežatstvám, mocnostiam,

v ktorom Ježiš odkazuje na Stana, knieža
alebo vládcu tohto sveta (Ján 14:30).
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Zápasíme proti silám, doslovne autoritám.

A teraz, dva týždne neskôr ležala na

Zápasíme proti vládcom temného sveta

podlahe, vrčala ako divé zviera a počúvala

tohto veku, doslovne svetským vládcom

hlboký chrapľavý hlas: „Dala mi svoj

temnoty, vládcom s globálnou nadvládou

život!“

Zápasíme proti padlým duchovným
bytostiam v „ponebeských oblastiach“
(Roh), doslovne duchovným silám, ktorých
podstata je zlo prítomné v pozemskom
kráľovstve. Je jasné, že tieto sily v opozícii
voči Bohu sú organizované s nadľudskými
schopnosťami (supermani).
Mladá žena, ktorá ležala na koberci
môjho suseda prežívala v plnej sile tento
kozmický konflikt. Keď hlboký chrapľavý
hlas bezvýhradne používal jej hlasivky
slovami „Dala mi svoj život!“, táto mladá
slečna kričala vo svojom srdci „ó Bože,
nikdy som si nemyslela, že to takto
dopadne!“ Dva týždne dozadu sa
nahnevala na Boha. Dnes Vám chcem
povedať niečo veľmi dôležité: Boh dokáže
ovládať váš hnev. Chce Vás držať blízko
svojho láskavého srdca, hoci máte zlú
náladu. Ale táto mladá žena urobila hlúpu

Vnímali ste intenzitu tohto
kozmického boja vo vlastnom živote?
Prežili ste zápas s kozmickými silami vo
svojom živote, boj muža proti mužovi
s padlými duchovnými bytosťami? Ja
osobne som sa stretol asi raz. Teda aspoň
si to myslím. V čase keď som sa začal
v živote venovať meditáciám.
Bolo to fine, až kým sa mi nestávalo,
že mi po dlhších meditáciách začalo hučať
v hlave a dostával som sa do stavu akoby
som padal do bezodnej priepasti. Vravel
som si, že je to asi súčasťou meditácie, tak
som sa tomu chcel odovzdať. Ale bývalo to
ešte horšie. Neskôr sa to začalo stávať aj
počas spánku a veľmi ma to vyľakalo bál
som sa, že toto je koniec, že sa moje
vedomie dostane do stavu odkiaľ niet
návratu. Mal som smrteľný strach a
nevedel som čo robiť.

chybu. Vo svojom hneve povedala Bohu:
„Nechaj ma na pokoji. Odíď z môjho

Stalo sa aj Vám, že ste sa vo svojom

života, nechaj ma na pokoji!“ Toto bola

živote stretli s kozmickou silou, ktorá je

hlúpa a nebezpečná požiadavka. „Odíď

v opozícii voči Bohu? Čo by sme mali robiť

z môjho života, nechaj ma na pokoji!“

v takýchto situáciách. Vzdať sa a zomrieť?
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Určite nie! Poddať sa Satanovi? Určite nie!

mi sporadicky v spánku vracal ten

Tak čo by sme mali robiť, keď sa

nepríjemný stav hučania a padania, ale

dostaneme pod tak intenzívny duchovný

v tie noci som volal k Bohu a k Ježišovi.

útok? Odpoveď môžeme nájsť v na

Nárokoval som si zasľúbenie staré 3000

začiatku tohto inšpirovaného svedectva.

rokov, „Volajte ma v čase súženia, Ja vás

Ef. 6:10

vyslobodím a vy ma budete oslavovať.“ A

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v
sile jeho moci.“

tak to postupne ustalo. A znovu som volal
a znovu to ustalo. Zmizlo to ani neviem
kedy. Tento týždeň, po takmer 30 rokoch

Boj je reálny. Kozmický konflikt je
intenzívny. Budete musieť zápasiť

som si na to spomenul, keď som si
pripravoval toto zamyslenie.

s kozmickými silami, ktoré sú v opozícii
voči Bohu, ale svoju silu, svoje víťazstvo
nájdete v Hospodinovi. V Kol 1:13:

A takmer po 30 rokoch stále
oslavujem Jeho meno. Požehnaj Pane
môjho ducha a všetko čo je vo mne, nech

„(Boh) nás vytrhol z moci tmy a

je požehnané Jeho sväté meno. Môžem

preniesol do kráľovstva svojho milovaného

dnes smelo prehlásiť, že v tomto veľkom

Syna, ...“

boji medzi dobrom a zlom môžete nájsť

Halleluja! V tomto veľkom boji
medzi dobrom a zlom, budete nachádzať
silu a víťazstvo v Pánovi.
Ďakujem Bohu, že som sa mohol

svoju silu, svoje víťazstvo v Pánovi!
Apoštol Pavol, ktorý napísal túto
dôležitú správu o radikálnej ochrane mal
vlastnú životnú skúsenosť a tom, že jeho

naučiť túto dôležitú lekciu ako mladý

sila, jeho víťazstvo je v Pánovi. Keď kázal

človek. Ďakujem Bohu za čestných

na ostrove Cyprus staval sa proti nemu

a veriacich ľudí, ktorých mi Boh poslal do

židovský zaklínač Bar-Jesus (Elymas).

cesty, ktorý budovali a posilňovali moju

Tento zaklínač sa snažil brániť Božiemu

vieru v Najvyššieho. Boh ma oslovil Svojím

dielu Pavlovho života a Pavlovho

Slovom a vzbudil vo mne veľkú túžbu

svedectva. Ale Pavol vedel, že jeho sila,

poznávať Jeho a Jeho vôľu. Boli dni, keď sa

jeho víťazstvo bolo v Pánovi. A tak
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konfrontoval zaklínača týmito slovami Sk

v Pánovi a tak so svätou smelosťou striasol

13: 10- 11:

hada do ohňa. Tam, kde Satan, Odporca,

„Diablov syn, plný každej podlosti a
každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek
spravodlivosti! Neprestaneš vari prevracať
priame Pánove cesty? 11 A teraz pozri,
doľahne na teba Pánova ruka: Oslepneš a
istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na
Elymasa padla mrákota a tma, tápal vôkol
seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku.“

a všetci jeho padlý anjeli skončia – v ohni.
Kniha Zjavenie popisuje ohnivé jazero
pripravené pre Diabla a jeho anjelov.
Skončia v ohni, tak ako had na ostrove
Malta – nie preto, že by ich Boh nenávidel,
nie preto, že Boj je zlomyseľný
a pomstychtivý. To je lož, ktorú sa Satan
snaží rozšíriť po celom vesmíre. Nie, Satan
a jeho rebelský spoločníci skončia v ohni

Pavol vedel, aké to bolo zápasiť

pretože odmietli vzťah s Tvorcom života.

s kozmickými silami a mal skúsenosť

Ich rebélia bola odhalená v celej svojej

z prvej ruky, že jeho sila a víťazstvo sú

surovosti a ohavnosti. Odmietli prijať, že

v Pánovi.

môžu nájsť svoju silu, svoje víťazstvo

Pri inej príležitosti, keď prežil
stroskotanie lodi na pobreží ostrova Malta

v Pánovi.
A tak kozmický konflikt zúri na

prostredníctvom Božej intervencie, Pavol

planéte zem. Zápasíme s kozmickými

prežíval ďalší útok od diabla. Had sa

silami, zachytený v strede intenzívneho

zahryzol do jeho ruky, keď zberal drevo na

duchovného boja. Táto duchovná vojna sa

pláži aby urobil oheň. Bol som

bude zintenzívňovať, keď sa bude blížiť

fascinovaný, keď som objavil, že na

Kristov príchod v sláve, pretože Satan vie,

ostrove Malta nie sú žiadne jedovaté

že ma krátky čas (Zj 12,12). Satan vyšiel

hady. Možnože ten had bol vyplavený na

von aby bojoval s ostatkom Božieho ľudu

breh na troskách z lode alebo to nebol

v posledných dňoch, ktorý dodržiavajú

nikto iný ako ten starý had zvaný Diabol.

Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša

Nech to bolo akokoľvek, bol to jasný

Krista (Zj 12:17). To je dôvod prečo séria

Satanov útok na Pavlov život. Ale Pavol sa

zamyslení Radikálna ochrana je tak

naučil, že jeho sila, jeho víťazstvo je

dôležitá pre každého z nás. Objavíme
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dôležitosť voľby radikálnej ochrany,
naučíme sa ako si nasadiť ochrannú
výzbroj, naučíme sa ako použiť meč Ducha
a ako sa modliť v Duchu. Ale teraz nám
stačí pravda, že Ježiš nás oslobodí zo
Satanovho zovretia. Vaša sila, vaše
víťazstvo je v Pánovi. Lebo Ježiš je, podľa
Ef. 1:21
„nad každé kniežatstvo, moc, silu a
panstvo a nad každé meno, ktoré sa
spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom
veku.“
Boj je reálny. Konflikt je intenzívny,
ale nevzdávajte sa. Nebuďte ustarostení.
Nestraťte srdce. V tomto veľkom boji
medzi dobrom a zlom nájdete svoju silu
a svoje víťazstvo v Pánovi.
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