Niektoré metódy satana v minulosti a dnes
Jób 1, 6 :
Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj Satan.
Pán povedal Satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal:
„Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal Satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a
chráni sa zlého.“ Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si
ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni
všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo
má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A Satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.
Keď čítame knihu Jób, dozvedáme sa o hlavnej postave dve dôležité informácie: Jób bol neuveriteľne bohatý a mimoriadne spravodlivý. Bol taký spravodlivý, že Boh sa ním pochválil počas
rozhovoru so satanom. Jób bol bezúhonný, spravodlivý, bohabojný a stránil sa hriechu. Satan
tvrdil, že ak by mu Pán odoprel svoje požehnanie, Jób by začal protestovať a zmenil by sa.
„Dobre teda, choď a vyskúšaj ho; ale zachovaj mu život, povedal Boh a dovolil satanovi, aby vzal
Jóbovi majetok, služobníctvo, deti a nakoniec aj zdravie...
Prešli roky a…

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov.
Vo svojom úvodnom prejave povedal:
„Väčšina ľudí mi nevadí, tí nie sú problém – tí sú moji, ale kresťania... Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný
vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola. ALE ! pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi. Práve toto od vás
chcem,“ povedal diabol. „Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom
a aby po celý deň udržiavali toto životodarné spojenie!“
„A ako to máme urobiť?“ zvolali jeho démoni.
„Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si

rôzne možností, ako zamestnať ich myseľ,“ odpovedal diabol.
„Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčte ich
ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času, a muži, aby pracovali šesť až sedem
dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch
skoro úniku od pracovného stresu! Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas.
Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, aby mali doma
stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom
obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a
preruší ich spojenie s Kristom.

Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín.
Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte
bilboardmi.
Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami.
V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, aby muži začali
veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami.
Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy! Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku,
začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije.
Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich
deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby nehovorili o Jeho zmrtvýchvstaní a moci
nad hriechom a smrťou.
Veďte ich k tomu, aby boli nepokojní i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií vracali
vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení. Namiesto toho ich posielajte do zábavných parkov, na športové akcie, hry, koncerty
a do kina.
Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!
A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané reči a klebetili,
aby tak odišli domov so zlým svedomím.
Naplňte ich život množstvom drobných vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša.
Presvedčte ich, že tie veci ,stoja zato‘, aby im obetovali zdravie i rodinu.
TO ZABERIE! To bude celkom iste fungovať!“
Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac zamestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha a svoje
rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život.
Uspel diabol v tomto pláne?
Posúďte sami.
Byť neustále ‚ZANEPRÁZDNENÝ' znamená byť otrokom diabla.
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Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články,
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby
„mimoknižné publikácie“ (v sekcii „Prejsť na:“) na webstránke:
www.knihy-benjan.sk
Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi)
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete,
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne
melódie.
Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH,
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk)
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky).
(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu uvedenú
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk ).
So srdečným pozdravom
MBKB
mb@knihy-benjan.sk

