16. 7. 2019

Zneistenie – taktika nepriateľa
Genesis 3:1 A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil
Hospodin Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z
niktorého stromu rajského?

Jób 1:8-12 A zase riekol Hospodin Satanovi: Či si si všimnul môjho služobníka
Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho
a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Na to odpovedal Satan
Hospodinovi a riekol: A či sa Job darmo bojí Boha? Či si ho ty azda neohradil i
jeho domu a všetkého, čo má, zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal, a
jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi. Ale nože vystri svoju ruku a
dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári! Vtedy riekol
Hospodin Satanovi: Hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri
svojej ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej.
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Jób 2:3-6 A zase riekol Hospodin Satanovi: Či si si všimnul môjho služobníka
Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho
a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží
svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez
príčiny. Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol: Kožu za kožu a všetko,
čo má človek, dá za svoj život. Ale nože vystri svoju ruku a dotkni sa jeho
kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tvári! Vtedy riekol Hospodin
Satanovi: Hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život!

Jób bol skúšaný, či zostane bezúhonný, priamy a spravodlivý; bude sa báť
Boha a chrániť sa zlého, aj keď príde o všetko, čo má – Božiu ochranu –
ohradenie jeho i jeho domu a všetkého, čo má; požehnanie diela jeho rúk a
náramného rozmnoženia dobytku na zemi.
Skúška sa stupňovala – Satan si vyžiadal jeho kosti a telo, tvrdiac, že človek dá
kožu za kožu a všetko, čo má, za svoj život.

Tretí, posledný stupeň skúšky – siahnuť mu na život – už Hospodin
nedopustil.
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Pán Ježiš bol pokúšaný na púšti od Satana v oblastiach tela, duše i ducha.
Lukáš 4:3-13 A diabol mu povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu,
aby sa stal chlebom! A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek
nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.
A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v
okamihu. A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo
je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo
mnou, všetko bude tvoje.
A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi,
svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.

Pán Ježiš bol pokúšaný na púšti od Satana v oblastiach tela, duše i ducha.
Lukáš 4:3-13 A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krýdlo
chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu! Lebo však je
napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia
na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň.
A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho
Boha!
A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho - do času.
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Taktika nepriateľa - zneistenie

„Budem využívať ich slabosti, ich viera sa rozpadne, nádej sa
premení na nenávisť a ich cesta bude ich záhubou“
„I will prey on their weakness, their faith will crumble, their hope will turn to
hate , their quest will be their doom“
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Jakub 1:12-17 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď
bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán
zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný,
že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno
pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je
pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť,
keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.
Neblúďte, moji milovaní bratia! Každé dobré danie a každý
dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto
zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.
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