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So satanom za chrbtom, no s Kristom po boku 
 

Krátky úvod podľa p. farára Jozefu Grexu (z FB): 

Mocnosti zla - v nás. Takto znie „nadpis úvodníka v poslednom čísle Evanjelického posla 

o téme tretej pôstnej nedele. Tá téma nás upozorňuje na to, ako premáhať mocnosti zla. 

Uvažujem o tom, čo nám chce povedať, alebo lepšie povedané, čo nám chce povedať Pán Boh.  

Téma nie je o tom, či Pán Boh dopúšťa, alebo nedopúšťa zlé veci. Zlé veci a udalosti sú 

obyčajne dielom zlých mocností, ale téma je o tom, čo nám chce Pán Boh aj takými udalosťami, 

ako je vojna na Ukrajine, povedať. Na čo nás chce upozorniť. 

Žijeme dni akoby sme čítali biblickú knihu Zjavenia - prichádza pliaga za pliagou, rana za 

ranou. Ešte neskončila pandémia a už je tu vojna. Čo sa to deje? Čo si máme myslieť? 

Pandémii som porozumel rýchlo - vírus covid je budíčkom, ktorý nás upozorňuje na 

omnoho horší a 100 % smrteľný vírus, ktorý akosi mnohí neberú vážne... Tým vírusom je 

hriech. Aj opatrenia sú príznačné - na ústa rúško lásky, ruky umývať v roztoku láskavosti a 

porozumenia, vakcína na očkovanie je Kristus. Možno Eucharistia.  

Ale čo s vojnou, čo to znamená osobne pre mňa? Svitlo mi to pričítaní toho úvodníka. 

Hovorí o premáhaní mocnosti zla - vo mne, v nás. To je tá téma. S premáhaním mocnosti zla 

musí každý začať sám u seba. Nie som tak vysoko postavený, aby som mohol nejako ovplyvniť 

mierové rokovania. Začať musím u seba. 

To prvé je zaiste modlitba. To druhé je poznávanie seba a premáhania zla v sebe. Tvoriť 

pokoj v sebe a okolo seba. Tvoriť pokoj slovami aj skutkami. Povzbudzovať k pokoju.  

Práve to môžeme robiť každý z nás...“ 

 

Moji milí, dnes vás pozývam k biblickému textu z prorockej knihy Zachariáš, prečítame 

si 10 veršov 3. kapitoly, to je vlastne celá kapitola.  

Zach 3,1-10: 
Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho 

pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa 

pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol 

oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho 

z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do 

slávnostného rúcha. Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu 

čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. Anjel Hospodinov dosvedčil 

Józuovi a povedal: Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a 

zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. 

Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja! Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia 

pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo, hľa, privediem svojho sluhu - Výhonok. 

Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem lesklých 

plôch. Ja sám vyryjem naň nápis - znie výrok Hospodina mocností - a v jedinom dni zotriem 

previnenia tejto krajiny. V ten deň - znie výrok Hospodina mocností - každý pozvete svojho druha 

pod vinič a pod figovník. 

 

Ak sa chcete rýchlo orientovať v malých prorokoch Starej zmluvy – OJÁAJMNASAZM 

(mnemotech. pomôcka k názvom všetkých 12mp, konfirmandi vedia), je dobre vedieť, že sú 

v podstate chronologicky usporiadaní. Zvlášť poslední traja hovoria o dobe po návrate 

izraelského národa do svojej zasľúbenej krajiny. To bolo vtedy, keď sa skončilo 70 rokov 

v Babylone. Pre priemerných čitateľov Biblie je to doba Ezdráša a Nehemiáša. Ale je to aj doba 

Aggea, Zachariáša a Malachiáša. A rovnako iných: miestodržiteľa Zorobábela a veľkňaza 

Józuu. 

Prorok Zachariáš mával svoje proroctvá uprostred ľudu, potomkov ľudu, ktorý kedysi 

pod násilím odišiel do cudzej krajiny, aby sa konečne teraz, keď nastal mier, mohli vrátiť späť. 

Och! Kiežby sme už aj my videli koniec všetkého toho zla, ktoré sa deje za našou 
hranicou a smeli vidieť návrat dnes utekajúcich domov a to, ako budú s vervou 
opravovať, stavať a múdro spravovať svoju krajinu! 



Videnie proroka Zachariáša, ktorým cez neho Pán Boh povzbudzoval jeho súčasníkov 

k obnove života, bolo veľmi zvláštne. Ale tak to už so snami a videniami býva. Niekedy sa 

môžeme márne snažiť a nepochopíme, čo sa nám snívalo a či to niečo neznamená. Či to nie je 

nejaký odkaz pre nás? Prorocké videnia stáli a stoja za to, aby v nich ľudia hľadali Božie 

odkazy. 

Prorok videl veľkňaza Józuu, jedného z najdôležitejších ľudí pri obnove Izraela 

a Jeruzalema, ako stojí akoby na nejakom súde pred Hospodinom a s ním tam stál aj satan. 

Načo tam bol satan? To sa v biblickom texte aj píše: Stál tam preto, aby Józuu obžaloval.  

S čím presne prichádzal na Józuu, sa nepíše, ale to, že Józua tam stojí v špinavých šatách, 

svedčí o špinavostiach, ktoré na neho satan prinášal. Ohavnosti, ktoré satan na Józuu prinášal, 

sú hneď zastavené tým, že satanovi je vzaté slovo: Nech ťa skára Boh! Ty satan, vyrývač, 

odporný falošný žalobca! 

Pán Boh ukazuje na veľkňaza Józuu a pýta sa: Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? 

Keď sa dnes povie slovo „hlaveň“, my si hneď pomyslíme na rúru na puške, ktorou sa strieľa. 

Lenže v tej dobe pušky neexistovali a hebr. slovo „eúd“ predstavuje palicu, ktorá má na konci 

hrubšiu časť. Táto palica sa používala na rozhrabanie žeravej pahreby z večera, aby sa dal znovu 

rozložiť oheň. Je to palica trebárs s akousi hrčou na konci, palica s „hlavňou“. 

Pán Boh vidí veľkňaza Józuu presne ako takúto palicu. Staré náboženstvo, ktoré 

v Babylone ostalo skrytou, ale predsa žeravou pahrebou, treba opäť rozhorieť. Veľkňaz 

ako ten, kto má prinášať obete, najvyššie obete, je presne tou palicou, tým nástrojom, ktorým 

chce Pán Boh opäť rozdúchať plameň židovstva! 

A satan na neho donáša štvavé nezmysly! Chce ho obviniť... A zjavne sa mu to aj darilo, 

pretože prorok vidí svojho veľkňaza v špinavom rúchu. 

Diabol to vždy dokázal, je majster klamstiev. Na veľkňaza sa medzi ľuďmi znášala 

znôška útokov, vymyslených klamstiev spoza barikád, aby mu Židia neverili a obnova 

Jeruzalema začala stagnovať.  

Och, aké typické pre teba, ty diabol! Robil si to vždy, za čias Adama, za čias 
Zachariáša, a robíš to aj dnes, klameš a zvádzaš ľudí! Nech ťa skára Hospodin!!! 

Ale prorok vo videní vidí, že Józuu, veľkňaza, vyzliekajú zo špinavých šiat a dávajú 

mu nové, celkom čisté. Ba dokonca slávnostné!  

Samozrejme, že oblečenie je symbolom. Celé videnie je iba videním, nie skutočnosťou. 

Veľkňaz Józua nestál v skutočnosti pred Pánom Bohom a satan mu nestál po pravici. Józuove 

špinavé oblečenie zo stavby chrámových zariadení nie sú tým špinavým odevom, ktoré videl 

prorok. Všetko je to iba o symboloch. 

Pred Pánom Bohom nikto nebude špiniť na Jeho verných! Ani satan nie! Pán Boh 

svojich dobre pozná, pozná ich po mene, pozná ich podľa ich myšlienok, slov aj skutkov. A cez 

nich vykoná veľké veci! 

Milý môj Józua, ak budeš verne konať svoju úlohu – tak sa aj cez teba uskutoční moje 

veľké dielo! 

Nie, nie je to iba o obnove židovského chrámu a jeho náboženstva! Pán Boh mal oveľa 

vyššie plány než iba zachrániť jeden malý, hoci vyvolený národ.  

Tam, kde ľudia presadia Božie zámery, prídu aj Božie závery. Tam, kde sa rozhodneme 

žiť a konať podľa Božej vôle, prídu i Božie ciele, Jeho požehnanie. 

Zachariáš prorok videl, ako cez tento národ, ktorý v čas návratu z Babylona povedie k Pánu 

Bohu veľkňaz Józua, povstane niekto, koho aj podľa iných prorokov nazýva SEMAK = 

Výhonok, Mládnik, teda mladý prút, niečo, čo bude z koreňa, ale bude celkom nové... 

Presne z tohto národa – ak sa bude držať dobre – vyrastie, vzíde Mesiáš sveta, 

Spasiteľ. To je Ježiš Kristus. 

Tak veľmi záleží na tom, ako Józuova generácia obstojí! Existovala v čase, keď sa o ňu 

uchádzal satan, snažil sa ju pošpiniť. 

Priatelia, aj my sme rozhodujúca generácia! Aj o nás diabol, satan snažlivo bojuje. 

Odolávajme! Veď sa to dá, keď sa chce. Pozrite len, ako statočne odolával náš Pán. Celkom 

iste k tomu pozýva aj nás. Chce, aby sme obstáli aj my. Stojí pri nás, záleží Mu na nás. Amen. 

 


