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AI Exorcista P. Elias Vella v knihe  Ježiš, môj uzdravovateľ v kapitole 
O diablovi píše: „Som si istý, že aj mne aj vám sa ľahšie hovorí 
o Kristovi než o jeho nepriateľovi. Ale asi ma chce Pán Boh 
vychovávať, lebo som prežil jedno obdobie svojho života, v ktorom 
som v existenciu diabla neveril. A teraz o ňom musím tak často 
hovoriť. Nie preto, že by si to zaslúžil, ale preto, že je to veľmi 
inteligentné stvorenie, veľmi prefíkané, a robí všetko, len aby 
odpútalo náš pohľad od Ježiša Krista.“ 
KE Dnešné evanjelium nám podáva jednu veľmi radostnú zvesť. Keď 
Ježiš vysvetľuje ako je to s Božím nepriateľom, tak zároveň 
vyjadruje, že so „satanom je koniec“. 
DI To slovo koniec neznamená, že satan už neexistuje, ale že Ježiš 
nad ním raz a navždy zvíťazil umučením a zmŕtvychvstaním. Cirkev 
túto pravdu pripomína aj v KKC 2864: - V poslednej prosbe /modlitby 
Otče náš/ „ale zbav nás Zlého“ kresťan spolu s Cirkvou prosí Boha, 
aby ukázal víťazstvo, ktoré už Kristus dosiahol nad „kniežaťom tohto 
sveta“, satanom, anjelom, ktorý sa osobne stavia proti Bohu a jeho 
plánu spásy. - A ďalej vysvetľuje KKC 2851: - Zlo v tejto prosbe nie 
je niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý 
sa stavia proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-bolos) je ten, ktorý „sa 
vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“,(391) ktoré sa 
uskutočnilo v Kristovi. - 
Elias Vella vysvetľuje že: „Diabol je tá najinteligentnejšia bytosť, aká 
kedy existovala. Keď bol ešte Luciferom /nositeľom svetla/ v nebi, 
spoznal svoju moc a krásu, a preto sa postavil proti Bohu. Keď sa 
stal slobodným rozhodnutím satanom, Boh ho nezbavil chariziem, 
ktoré mu predtým dal. A tak by sme ho mohli nazvať 
supercharizmatikom. Má dar uzdravovania, dokáže robiť divy, pozná 
celé Písmo naspamäť, ako píše sv. Jakub, verí v Boha, ale neverí 
srdcom, verí iba svojou mysľou, preto sa pred Bohom trasie. Jeho 
viera nevedie k láske, ale k nenávisti. Diabol má dva ciele: V prvom 
rade chce klamať ľudí. Je to veľký luhár. Môže sa nám zjaviť aj ako 
anjel svetla. Jeho druhým cieľom je odviesť našu pozornosť od 
Ježiša. A je pre to ochotný urobiť čokoľvek. Diabol môže pomôcť 
človeku /uzdravenie, moc, bohatstvo, krása/, ale pod jednou 
podmienkou, že odvrátite svoju pozornosť od Ježiša. Diablovi 
neprekáža ani tak, že pracujete pre Ježiša. Záleží mu na tom, či sa 
rozprávate s Ježišom. Ak dosiahne, že sa s Ježišom nebudete 

rozprávať, môže vám pomôcť pracovať pre Ježiša. Ale potom sa 
s Ježišom už nerozprávate. 
PAR Pamätajte, že Ježiš dokonale porazil a pokoril diabla. Diabol 
vie, že nemá nad nami absolútne žiadnu moc. Ježiš odovzdal svoju 
moc nad diablom dvanástim apoštolom. Pred nanebovstúpením 
rozšíril túto moc na všetkých kresťanov. Dáva ju každému, kto verí 
celým svojím srdcom, celou svojou dušou. My sa však nemáme 
radovať z toho, že máme moc nad diablom, ale z nášho dôverného 
vzťahu s Bohom.“ Voči satanovi môžeme praktizovať modlitbu 
exorcismu alebo modlitbu za oslobodenie. Modlitba exorcismu je 
oficiálna modlitba Cirkvi, ktorú sa môže modliť len biskupom 
poverený kňaz. Modlitby za oslobodenie sa môžu modliť všetci 
kresťania. V modlitbe za oslobodenie sa modlíme za osobu a za jej 
oslobodenie od diabla nepriamym spôsobom. Namiesto toho, aby 
sme bojovali proti Zlému duchu priamo, prosíme Ježiša, aby on 
vstúpil do boja, vydávame diabla do Ježišových rúk, takže potom je 
to Ježiš, ktorý priamo bojuje s diablom. Vynikajúcim spôsobom to 
ukazuje Tomislav Ivančič v knihe Vnútorné oslobodenie 
a uzdravenie. Veľmi odporúčam. 
MY Ako nás diabol odvádza od Krista? Spomínam si na jedného 
mladíka, ktorý s nami absolvoval kurz animátorov. Bol neskutočne 
inteligentný. Mal prezývku „prečo“, lebo sa stále, aj na malé detaily, 
vypytoval prečo, prečo, prečo. Raz som si ho zavolal, pochválil ho, 
že hľadá odpovede na mnohé skutočnosti. Zároveň som mu však 
povedal, že niekedy to môže ísť do extrému. Poradil som mu, aby 
predtým, než sa bude zase pýtať prečo, sám seba opýtal, či je 
odpoveď na dotyčnú otázku dôležitá pre jeho spásu. Frekvencia jeho 
prečo sa podstatne obmedzila. Veľmi mu to pomohlo v rozlišovaní, 
aby sa zbytočne nezaťažoval niečím, čo v živote nepotrebuje. 
Najúžasnejšou vecou však bolo to, že tento prístup naučil aj svojich 
rodičov. Tí sa o tom zmienili keď som ich navštívil. 
ADE Diabol urobí všetko preto, aby nás odviedol od Ježiša. Boh nám 
dal dar Ducha Svätého, aby sme túto pascu spoznali. Dáva nám 
moc rozlišovania, aby sme aj my mohli víťaziť nad Božím 
nepriateľom. Buďme za to aj pri tejto svätej omši vďační 
a využívajme tieto dary Ducha Svätého pre našu spásu. Amen. 


