
 
 

SVET SA ZMENIL? 
 
 

"Väčšina komentárov v dňoch po útoku (na WTC v New Yorku) sa začínala slovami: Svet už nebude 
taký, ako býval." konštatoval úvodník v Spravodaji 3/2001. Je pravdepodobné, že ani väčšina aktuálnych 
článkov v kresťanských časopisoch sa od 11. septembra minulého roku nezaobíde aspoň bez narážky na 
túto udalosť. Zdá sa, že autori a komentátori si najviac všímajú práve ďalekosiahle a hrozivé zmeny, ktoré 
otvorili perspektívu neslýchaných možností terorizmu proti tzv. liberálnej civilizácii založenej na 
občianskych slobodách. 

 
Napriek neoddiskutovateľným faktom, ktoré zmenu sveta po 11. septembri 2001 potvrdzujú a život 

veľmi citeľne komplikujú, kresťan musí vidieť za fasádu, vonkajšok vecí. Biblia, ktorá je východiskom 
jeho myslenia, charakterizuje svet ako násilnícky od začiatku do konca. Prvý prípad násilia sa prejavil už 
u prvých bratov - Kaina a Ábela - a za touto vraždou apoštol Ján rozoznáva ako pôvodcu diabla ("Kain 
bol z toho Zlého" - 1Ján 3:12). Ježiš tohto pôvodcu hriechu nazval vrahom a luhárom od začiatku (Ján 
8:44). Svet, ako Božie stvorenie, môže byť krásny, ale svet ako priestor, v ktorom vládne Satan - boh 
tohto sveta (2Kor 4:4) - bol, je a bude teroristický. Tak to bude dovtedy, kým sa pôsobenie diabla v 
ľuďoch neskončí. Ježiš svojou smrťou a vzkriesením ho síce zbavil práva vládnuť na svete (Ján 12:31), 
ale je stále dosť ľudí, ktorí dávajú prednosť tomuto pánovi a Ježišovi odkazujú "nechceme, aby tento 
vládol nad nami" (Lk 19:14). Tak, ako sa Satan nemení, ani jemu podriadený svet sa nemení. Jeho 
povaha, moc aj ciele sú rovnaké: podviesť, dobyť, zabiť… Ak sa nám zdá, že svet bol niekedy 
bezpečným miestom pre život, je to len úspech jeho zavádzania. Alebo ak si myslíme, že svet 
automaticky smeruje k lepšiemu, že je tu pokrok ako vlastnosť dejín a evolúcia k vyšším formám, ako 
zákon prírody, sme obeťami jeho propagandy. Všetko, čo je vo svete naozaj dobré a stavia zlu hrádze, je 
dosiahnuté Božím víťazstvom nad diablom. Je za tým Kristov kríž. 

 
Čo sa teda zmenilo? Určite nie pôvodca zla alebo jeho ciele. Zmenili sa "len" technické možnosti zla. 

Toto síce nemožno podceňovať a je prirodzené, že život v takto zmenenom svete vyvoláva strach, ale 
napriek tomu Biblia nás učí nebáť sa ani najrozvinutejších možností nebezpečného sveta. Príležitosti 
násilia budú vždy presne vymerané, zlo nikdy nebude mať celkom "voľnú ruku". Biblia túto situáciu 
dramaticky opisuje v knihe, ktorej názov sa dnes stal synonymom strachu - v Apokalypse. Ale táto kniha 
nechce strašiť - bola napísaná so zámerom povzbudiť prenasledovaných kresťanov! Strašné veci, ktore sa 
tam odohrávajú, sú výsledkom toho, že svet odmietol Boha a jeho Krista. Jej povzbudenie spočíva v tom, 
že všetky údery a všetko utrpenie, ktoré z toho vyplýva, má jasne stanovený pozitívny cieľ. Všetky tie 
apokalyptické údery na svet má v moci Boh, nie Satan. Budúcnosť je bezpečne v rukách Ježišových. 
Apokalypsa je scénárom prevzatia moci Ježišom Kristom v prospech jeho vykúpených.  

 
Strašenie koncom sveta? - kdeže! Prísľub sveta nového! Ježiš bolesti sveta pripodobnil k pôrodu, ktorý 

je bolestivý, ale matka má radosť, že sa "človek narodil na svet" (Ján 16:21). Rodí sa nový svet. Scénár je 
už napísaný. Podrobnosti sú známe len jeho Autorovi, preto pozor na sektársky presné predpovede konca 
sveta a strašenie! Nemusíme sa báť, pretože Ježiš povedal "ja som premohol svet". Svojim 
nasledovníkom nesľúbil, že život s ním bude bez ťažkostí, ale vyzval ich, aby pozdvihli hlavy, lebo tieto 
veci nasvedčujú, že sa blíži ich vykúpenie (Luk 21:28). 
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