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Piatok 27. týždňa                                                                 Lk 11,15-26 
 

Dobrý Ježiš proti diablovi 

V dobrote nasledovať Ježiša proti diablovi 

 

Evanjelium nám dnes ponúka spor farizejov s Ježišom. Farizeji opäť 

nevedia prehltnúť, že Ježiš  koná zázraky a svoju moc používa na konanie dobra 

a vyjadrenie lásky k blížnemu. Zlomyseľne prekrúcajú Ježišovu moc a jej pôvod 

vidia v spojenectve s Belzebulom, kniežaťu zlých duchov. Takouto mocou 

vyháňa zlých duchov. V ich postoji vidíme počínanie človeka, ktorý je naplnený 

zlom, ktorý všetko okolo seba vidí v čiernych farbách. Takýto človek neznesie 

pri sebe čistú dušu. Bude mu strpčovať život, len aby mu nerobil svojím životom 

výčitky. Podobne sa správajú farizeji voči Ježišovi. Ich obvinenie je vôbec 

nepodložené a smiešne. Stačilo sa pozrieť na Ježišov život a zistili by, že jeho 

moc pochádza od Boha.  

 

Veď Ježiš, kade chodil, všade dobre robil, uzdravoval, kriesil mnoho 

mŕtvych, vykonal mnoho exorcizmov čiže vyhnal mnoho zlých duchov. Aj 

napriek tomuto ťažkému obvineniu, Ježiš svojou múdrosťou poukazuje na ich 

omyl: „Ak je satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo“ (Lk 

11,18)? A neskôr dodáva: „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, 

potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Lk 11,20). 

 

Sú ľudia, a medzi nimi sa, žiaľ, nachádzajú aj teológovia, ktorí si myslia, 

že diabol neexistuje. Hovoria, že všetky citáty, ktoré máme v Biblii o diablovi, 

sú iba výrokmi typickými pre kultúru, v ktorej žili Židia. A preto kedykoľvek 

Ježiš hovorí o diablovi, nepotvrdzuje existenciu diabla, ale hovorí iba rečou 

ľudu, ktorí v tom čase veril v anjelov, diablov a duchovné bytosti. Súčasný 

pápež Ján Pavol II. odsudzuje tých, ktorí šíria takéto teórie. Veď si ani nevieme 

predstaviť, žeby nás Biblia zavádzala. Možno budete prekvapení, ale v Biblii 

nájdete viac výrokov o diablovi, ako o Duchu Svätom. To pravda neznamená, že 

diabol je dôležitejší, ako Duch Svätý. Z Písma jednoznačne vyplýva, že diabol je 

osobné bytie. Ak by sme chceli tvrdiť, že nejestvuje, alebo nie je osobným 

bytím, museli by sme z Biblie vytrhnúť veľmi veľa strán. Svätý apoštol Ján vo 

svojom treťom liste hovorí dôležitú vetu: „A Boží Syn sa zjavil preto, aby 

zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3,8). To je jeden z dôvodov, prečo Ježiš prišiel 

medzi nás – aby zničil diablove skutky. 

 

Pápež Pavol VI. opisuje diabla takto: „Diabol je hrozná, tajomná a desivá 

skutočnosť.“ Musíme si uvedomiť, že diabol je tá najinteligentnejšia bytosť, aká 
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kedy existovala. Má dar uzdravovania, dokáže robiť divy, pozná celé Písmo 

naspamäť, ako hovorí svätý Jakub, verí v Boha, ale neverí srdcom, verí iba 

svojou mysľou. Jeho viera nevedie k láske, ale k nenávisti. Má dva ciele: 

V prvom rade chce klamať ľudí. Je to veľký luhár. Jeho druhým cieľom je 

odviesť našu pozornosť od Ježiša. A je preto ochotný urobiť čokoľvek. Zožiera 

ho totiž veľká závisť, keď  duša miluje Boha a blížneho.  

 

Ježiš nám však hovorí: „Nebojte sa!“ On dokonale porazil a pokoril 

diabla. Diabol vie, že nemá nad nami absolútne žiadnu moc, ak mu to my 

nedovolíme. Len si vyberme za vodcu svojho života Ježiša, On nás nikdy 

nesklame.  

Amen. 

 


