DRIEMAJÚCI DIABOL
Príbeh na zamyslenie
Niekto raz napísal legendu, ktorá vlastne nie je legendou:
Na brehu jazera stojí lovek. Rozmýš a, premýš a. Bárs by mal to ko sily, že by mohol rozvlni celú
vodu. Cíti v sebe ohromnú, nevyužitú silu. Lebo lovek, ktorý stojí na brehu, je mladý, v plnej svojej
mladistvej sile a jazero, zrkadlovo isté leží pred ním – je jeho život.
Chce teda jazero rozvlni . Vtedy pristúpi k nemu Satan:
- Chceš to? – Malá, neškodná otázka. A potom pokra uje:
- Niet ni ahšieho! Pozriže sa!
Satan vezme malý kamienok a vhodí ho do jazera. Potom s úšk abkom na tvári zmizne.
Na vode sa tvoria kruhy a stále nové kruhy. Pohybuje sa. lovek stojí a žasne. Hýbe ním zvedavos
a vezme vä ší kame a hodí ho tiež do jazera. Na vode sa vytvorí viac kruhov. Vlny bijú stále bližšie.
A znova a znova siaha lovek po kame och, berie vždy vä šie a vä šie. Teraz bijú narážajúce vlny už
až na breh: Váše sa zobudila!... Pred chví kou stál lovek zamyslený, kým ho Satan celkom malým
kamienkom tomuto umeniu nenau il... Teraz lovekovi malý kamienok už nesta í. Kamene musia by
ve ké. Vylamuje mohutné skaliská a hádže do mora a vlny sa divo vylievajú na breh. Ale h me! Vlny
už nebijú tak vysoko, h bka jazera mizne... lebo koryto jazera sa stále viac plní kame mi – životná sila
– voda je využitá...
Jeden kame už vy nieva z vody. A na om sedí Satan, posmešne sa vysmieva, ako vševládca...
Teraz príde lovekovi na myse , že všetko bolo jedinou ve kou lžou, len lžou...
Ale toto spoznanie mu nespôsobí nijaký žia , nijaké uznanie viny, blahodarnej útosti. Nie!
Oklamaného schytí hnev, lebo vo svojom hneve nie je schopný nijakej útosti.
- Pomsta! Pomsta! ... To je teraz hlas oklamaného. A za ne v zlosti kamene z jazera vynáša . Pre ?
Nie! V skuto nosti ich len vlá i sem a tam. Lebo oslobodi seba od viny a hriechu, to nie je v udskej
moci... lovek nevie, že Satana svojím divým po ínaním len rozvese uje. Zlomená sila duše, jej
nalomené krídla... Niet ni iného, o by bolo milšie.
A takto ostane tento usmievajúc sedie na svojom tróne na prostriedku jazera a nestará sa o zúriaceho
loveka... Hoci by tento mohol zvodcu z trónu hocikedy zhodi ....
Ale nie! Kým Satan po uje zúrenie a rev, je „vznešene“ spokojný. Je si istý svojou obe ou. Lebo kým
inkuje v lovekovi jed vzdoru, jed urazeného „ja“, premoženej pýchy a kým je tento jed ú inný,
niet v loveku miesta pre pokorné uznanie, nijakého miesta pre pokoru, nijakého miesta pre
poznanie Boha, ve nej lásky...
Úbohý, slepý lovek!
Takto si myslí milosrdný Boh, ktorý na zúriaceho pozerá, dlho pozerá. On môže, ale nechce z loveka
kamene hriechov odobra , lebo ho chce vycibri . Lebo ho chce u , aby poznal vlastnú slabos
a biedu odvrátenia od Boha.
V jednej hodine milosti mu potom Boh kone ne dá poznanie. A lovek sedí zlomený na brehu jazera,
pla e nad zni eným životom...
Vtedy sa stáva Satan na svojom tróne nespokojným. Vtedy, ke sa zúrenie pominie a duša sa uspokojí.
Až teraz lovek so zaslzeným zrakom h adí spä na raj nevinného detstva... aleko, do dia avy!
A zapla e k Bohu: „Bože, pre o to muselo by všetko tak? Nemohol si tomu zabráni ? Aký by som
bol ešte š astný! Teraz som ale stratil teba i seba a neostali mi len rumy.“
Nie! Boh tomu nemohol zabráni . Musel pripusti , aby sa všetko hriešne želanie loveka splnilo. Teraz
vidí lovek sám, kde môže vies zlá cesta; pozná driemajúceho Satana vo svojej duši, ktorý ho môže
hodením jedného kamienka premeni v diabla.
A lovek spozná ešte nie o: Ako búrka, príde k nemu poznanie odmietnutia Božej lásky. A to je pre
loveka najvä šou milos ou. Lebo len týmto poznaním vyrazia pramene h bky, do vnútra loveka
vnikne žia tak hlboko, tak páliac, ako je to len možné, ke sme trápili, sužovali svojho najlepšieho
priate a.

A pozri sa – ó zázrak milosrdenstva...: prúd útosti za ne nap
dušu! – stále a stále miznú
kamene, padajú stále hlbšie, kamene hriechov jedného úbohého, zlomeného udského života
a stanú sa mohutným základom nového zmiereného života lásky s ve nou láskou. isto ako sklo sa
ligoce znova hladina jazera. Ticho a bez zvuku ležia jeho ml iace vody v Božom pokoji.
lovek ale stojí, vlastne on k í na brehu nového života, ktorý mu darovala Božia milos .
A z h bky nového d a ligoce sa ešte – ako súmrak – skala, na ktorej trónil Satan, temno – ako vážna
pripomienka na oslobodenú dušu, aby sme na nikdy nezabudli, koho ved a Boha v sebe nosíme, kým
duša žije v tele: driemajúceho Satana.
udia na tohto Satana asto zabudnú: potom vo svojej pýche a namyslenosti sami ho urobia bohom.
Nie tí sú vždy naj istejší a najš achetnejší, ktorí tak vyzerajú naoko. Boh pozerá inými o ami ako svet.
Jemu je cennejšia úprimná útos po hriechu ako istota a bezhriešnos príliš vedomá.
Boh to myslí s lovekom dobre, ke ho nechá hlboko klesnú , aby ho vylie il z pýchy
a namyslenosti. Bohu nie je ni odpornejšie ako pýcha.
o Kristus po svojom pozemskom živote tak asto robil, o robil v smrte ných mukách na kríži,
v tom pokra uje i dnes: ujíma sa hriešnikov, on zomierajúc na kríži berie vraha so sebou do raja,
ale najvzdialenejší sú mu farizeji, ktorí sa pokladajú za spravodlivých.
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