
diel šiesty... 



PREDSAVZATIE 
z minulého 
stretnutia: 
Ako sme 
dopadli?  
 



Krst a pokušenie (Mt 3,13-4,11) 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne ?"   15 
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie ".  
4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať 
dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst .”"   5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o 
tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň .”"   7 Ježiš mu povedal: "Ale je 
aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .”"   8 A zasa ho diabol vzal na veľmi 
vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto všetko 
ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".  10 Vtedy mu Ježiš povedal: 
"Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť .”"   11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.  



Prichádza Ježiš 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• k Jordánu za Jánom – pripomeňme si, kde to bolo: 

Mŕtve more
Jo

rd
án

Bethabara
(sl. Miesto brodu)



Jánovo zdráhanie sa 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• ale Ján mu odporoval – „Tyto rozpaky mohou vyplývat z 
opravdové nadřazenosti Ježíše a jeho křtu nad Janem (viz Mt 3,11), 
či z charakteru Janova křtu „k pokání" (viz Mt 3,11). 

Janovo vysvětlení v Mt 3,14 je dvojznačné, a tudíž není tento text 
jednoznačným prohlášením o Ježíšově bezhříšnosti.“(ak nie je uvedené 

inak, sú citáty zo Sacra Pagina). To znamená, že Ján môže odmietať pokrstiť 
Ježiša buď preto, že Ježiš je bez hriechu, „nepoškvrnený Baránok 
Boží“; ale môže to odmietať aj preto, že Ježišov „krst“ je nadradený 
Jánovmu a Ján je len Predchodcom Ženícha – Krista:  

„Prišli k Jánovi a povedali mu: "Rabbi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom, a ty si 
mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu."  27 Ján odpovedal: "Človek si 
nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba.  28 Vy sami ste svedkami, že 
som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním.  29 Ženích je ten, kto 
má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo 
ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná.  30 On musí rásť a mňa musí 
ubúdať.“ (Jn 3,26-30 SSV) 

• Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe – porov.: „On vás bude krstiť 
Duchom Svätým a ohňom“ (Mt 3,11 SSV). Jánov krst je len 
predobraz a príprava, symbol pokánia – ale krst Duchom Svätým je 
novým stvorením: „Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz 
slávnejší obraz [Krista]“ (2 Kor 3,18 SSV) 



Splniť, čo je spravodlivé... 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Len to nechaj... – „Nie je ľahké rozlúštiť zmysel tejto tajomne 
znejúcej odpovede. V každom prípade však za slovíčkom arti – 
nateraz – stojí istá výhrada: v určitej dočasnej situácii platí určitý 
spôsob konania. ...“ 

• aby sme splnili, čo je spravodlivé – „...Pre význam Ježišovej 
odpovede je dôležité, aký zmysel prisúdime slovu „spravodlivosť“: 
má sa splniť všetko, čo je „spravodlivé“ („všetka spravodlivosť“). … Z 
perspektívy kríža a zmŕtvychvstania je to, čo sa tu odohralo, pre 
kresťanov zrejmé: Ježiš si naložil na svoje plecia bremeno viny 
celého ľudstva a zniesol ho do Jordána. Svoje účinkovanie začína 
tým, že vstupuje na miesto hriešnikov. Takto sa vysvetľuje aj to, prečo 
je v Ježišových rečiach slovo „krst“ označením jeho vlastnej smrti 
(porov. Mk 10, 38; Lk 12, 50). Iba z tejto perspektívy môžeme 
porozumieť aj kresťanskému krstu. Anticipácia smrti na kríži, ktorá 
sa odohrala pri Ježišovom krste, a anticipácia zmŕtvychvstania, ktoré 
ohlásil hlas z neba, sa tu stávajú skutočnosťou. Jánov krst vody tak 
dosahuje svoje naplnenie v Ježišovom krste života a smrti. 
Nasledovať pozvanie ku krstu teda znamená vstúpiť na miesto 
Ježišovho krstu a v jeho stotožnení sa s nami prijať naše stotožnenie 
sa s Ním.“ (Benedikt XVI.) 



Krst 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Potom Mu už neodporoval – Ján je Predchodcom Ženícha, Krista. 
Celý jeho život je nasmerovaný k Nemu a v Jeho službe – aj keď ho 
doteraz ešte osobne nevidel a nepoznal (porov.: „Ani ja som ho 
nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: “Na koho 
uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí 
Duchom Svätým.“ (Jn 1,33 SSV)). Poslúcha teda Ježiš a podriaďuje 
sa Mu. 

Niekedy akoby nám akási „úcta“ k Bohu bránila prijímať Božie 
konanie, Božiu vôľu a Božie dary. Pripadajú nám akési priveľké, príliš 
trúfalé, niečo, čo sa „nepatrí“...  

Ján ukazuje, v čom skutočná úcta spočíva. On, človek, má pokrstiť 
Boha, hriešnik Svätého Izraela – krstom na odpustenie hriechov! 
Môže byť niečo neprístojnejšie? Ale ako hovorí Písmo o skutočnej 
úcte k Bohu: „Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiadaš 
žertvu ani obetu zmierenia,  8 preto som povedal: "Hľa, prichádzam. 
Vo zvitku knihy je napísané o mne,  9 že mám plniť tvoju vôľu. A to 
chcem, Bože môj...“ (Ž 40,7-9 SSV).  

Ján uctieva Boha plnením Jeho vôle – a ani my nemôžeme Boha 
uctiť a osláviť inak, než keď necháme, aby sa na nás Božia vôľa 
splnila, akokoľvek nám pripadá neuveriteľne veľká! 



Nastúpenie cesty 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Hneď vystúpil z vody – Ježiš sa dáva započítať medzi hriešnikov 
a tak vstupuje do „vôd hriechu“, ale nie je Jeho poslaním, ani 
zámerom zotrvať v stave hriešnikov! Naopak, hneď z vody vystupuje 
k novému životu – aby mohol za sebou „tiahnuť“ tých, ktorí Ho 
nasledujú. Súčasne ukazuje, čím krst je: Nie nejakým obradom, po 
ktorom sa vrátime domov. Ale výzvou ku konaniu na úplne novej 
Ceste, ktorou je sám Kristus. Preto aj On sa už nevracia domov, do 
Nazareta, ale okamžite sa vyberá na cestu – a to na úplne novú 
cestu s úplne novým cieľom, než aký žil až doteraz ako „nazaretský 
tesár“. 

• Otvorilo sa Mu Nebo – „Otevřená nebesa znamenají novou 
možnost komunikace mezi Bohem a lidstvem (viz Ef 1,1; 2 Mak 
3,24nn; 2 Bar 22; Jan 1,51; Sk 7,55- 56; 10,11; Zj 11,19; 19,11-21). 

• Ducha ako Holubica – „Představu otevřené komunikace mezi 
Bohem a lidstvem dále rozvíjí sestoupení Ducha svatého na Ježíše. 
Toto sestupování je popsáno slovy „jako holubice", která mohou 
evokovat starozákonní zprávu o stvoření („Duch Boží se pohyboval 
nad vodami" [Gn 1,2]).“ – sme teda svedkami Nového Stvorenia, 
ktoré práve v Kristovi začalo: „Kto je teda v Kristovi, je novým 
stvorením” (2 Kor 5,17 SSV) 



Otec dosvedčuje Syna 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Hlas z Neba „Toto spojení může odrážet či být dáváno do spojitosti 
s rabínským pojmem bat-qól („dcera hlasu", tj. ozvěna slova 
vyřčeného v nebi), dalším obrazem pro zahájení komunikace mezi 
Bohem a lidstvem.“ 

• Toto je môj syn – dosl. Toto je môj syn, ten milovaný, v ktorom 
mám zaľúbenie.  
„Tři obrazy znázorňující otevřenou komunikaci - otevřená nebesa, 
Duch sestupující jako holubice, hlas z nebe - připravují na odhalení 
totožnosti Božího Syna. Nebeský hlas spojuje vyjádření, která 
pocházejí ze Starého zákona:  

• „můj Syn" (Žl 2,7 = davidovský král je přijat za syna Božího),  

• „milovaný" (Gn 22,2 = Izák) a  

• „v němž mám zalíbení" (Iz 42,1; 44, 2 = Boží služebník).  

Na počátku Ježíšova veřejného působení je určena jeho totožnost na 
základě biblických postav, které poskytují typy pro jeho osobu a 
jednání.“ 

A my môžeme na pozadí týchto postáv rozpoznať Ježišovo Poslanie 
už tu, na samom začiatku. 



Otec „definuje“ Syna 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Toto je môj syn... – Hlas z nebe ukazuje na hrdinu (hlavní postavu) 
a ohlašuje cosi o jeho identitě:  

„dvě mimořádné (= spravedlivé) osoby, které jsou v mém 
světě“* (Abrahám a Izák);  

„spravedlivý muž, jehož obraz je vryt v trůnu slávy" (Jakub);  

a „můj syn, milovaný, v němž mám zalíbení" (Ježíš), [trpiaci a 
obetujúci sa „Boží služobník“ z Izaiáša – pozn. red.].  

Důvěrná znalost židovských „výkladových vidění" pomáhá čtenáři 
poznat, kde je hlavní těžiště textu. 

 

 

* „Literární forma „výkladového vidění" se objevuje v Targumech ke Gn 22,10 a 28,12 

(viz Lentzen-Deis, Die Taufe Jesu). K biblickému vyprávění o Abrahámově ochotě 
obětovat Izáka Targum Neofiti (a Ps.-Jonatan) v Gn 22,10 přidává myšlenku, že Izák 
ochotně přijal tento záměr, že dokonce žádal, aby byl ještě pevněji svázán. Text 
pokračuje „výkladovým viděním": „Abrahámovy oči sledovaly Izákovy oči, a oči Izákovy si 
prohlížely anděly na výsostech. Abrahám je neviděl. V tu hodinu zazněl z nebes hlas a 
řekl: 'Pojď, hle, dvě mimořádné (= spravedlivé) osoby, které jsou v mém světě; jedna z 
nich obětuje a druhá je obětována; ta, která obětuje, je pevně rozhodnuta, a ta, jež je 
obětována, nastavuje svou šíji.'"“ 



Otec „rozpoznáva“ Syna 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Byť synom nie je len otázka pôvodu, ale aj otázka voľby, ako Ježiš 
vysvetľuje v podobenstve o márnotratnom synovi: „Otče, zhrešil som 
proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.“ 
(Lk 15.21 SSV) 
• Ako človek sa navyše Ježiš stal vo všetkom podobným nám, ľuďom, 
ako hovorí Písmo: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej 
rovnosti s Bohom,  7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,6-7 SSV) 
• A tak Ježiš ako od večnosti Syn čo do pôvodu i ako od narodenia človek 
podobný nám vo všetkom, volí byť synom. A ako?  

- Presne tak, ako to vysvetlil už dávno svojej matke a Jozefovi: 
„Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? 
(Lk 2,49 SSV)“ – porov. predchádzajúci komentár Benedikta XVI.  
- Preto teraz prichádza k Jánovi, aby prijal na seba v krste záväzok 
byť synom a konať tak, ako správny syn, Otcovo dielo. Necháva sa 
„započítať medzi hriešnikov“ (porov. Lk 22,37), aby vzal na seba ich 
hriech a napravil, čo oni pokazili… 

• A v okamihu, keď to urobí, akoby aj Otec „rozpoznal“ svojho Syna, 
ktorý je už nielen Synom podľa pôvodu, ale aj synom podľa voľby – 
a potvrdzuje to: „Áno, áno, už ho vidím! Áno, toto je naozaj môj syn, môj 
milovaný, v ktorom mám zaľúbenie, pretože je to dokonalý syn po 
všetkých stránkach!“ 



Otec „rozpoznáva“ Syna 

Vtedy Ježiš prišiel z 
Galiley k Jordánu za 
Jánom, aby sa mu dal 
pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja 
by som sa mal dať tebe 
pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne ?"   15 Ježiš mu 
však povedal: "Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu 
už neodporoval.  16 Keď 
bol Ježiš pokrstený, hneď 
vystúpil z vody. Vtom sa 
mu otvorilo nebo a on 
videl Božieho Ducha, 
ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal 
nad neho.  17 A z neba 
zaznel hlas: "Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie". 

• Byť synom nie je len otázka pôvodu, ale aj otázka voľby, ako Ježiš 
vysvetľuje v podobenstve o márnotratnom synovi: „Otče, zhrešil som 
proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.“ 
(Lk 15.21 SSV) 
• Ako človek sa navyše Ježiš stal vo všetkom podobným nám, ľuďom, 
ako hovorí Písmo: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej 
rovnosti s Bohom,  7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,6-7 SSV) 
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Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Duch vedie na Púšť 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Duch vyviedol – Naznačuje to, že táto udalosť je pre Ježišovo synovstvo, 
ktoré si práve vyvolil, kľúčovo dôležitá! Sám Duch vedie Ježiša v ústrety 
pokúšaniu Diablom! Zvláštne, že? 

Jedna zo základných skúseností duchovného života je, že rastieme počas kríz a 
pokúšania. Len v nich totiž máme možnosť voľby. Nie nadarmo uprostred 
samotného Raja bol – ako pokušenie! – „Strom poznania dobra a zla“ i s 
prístupom Diabla a jeho zvádzaním. Len tak mohol človek spoznať aj dobro, aj zlo 
a rozhodnúť sa, ako inde hovorí Písmo: „Predložil som vám život i smrť, 
požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život...“ (Dt 30,19 SSV). Človek si namiesto toho volí 
namiesto života smrť, namiesto dobra zlo... 

Kristus teraz na púšti čelí podobnej výzve. Musí byť (ako Nový Adam – 1 Kor 
15,45) – pokúšaný úplne rovnako. Ale na rozdiel od toho Prvého si zvoliť 
Dobro a Život. 

Svoje Synovstvo tak musí Kristus osvedčiť nielen gestami (krst), slovami 
(hoci aj Otcovými), ale hlavne skutkami, životom, konaním. Musí byť Synom, 
ktorý „sa stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2,8 SSV), aby 
sa tak „poslušnosťou jedného sa mnohí ... [stali] spravodlivými“ (Rim 5,19 
SSV) 

• púšť – „důležitější než přesné geografické umístění je biblický motiv pouště 
jako místa, kde byl Izrael zkoušen (viz Dt 8,2).“ Grécke slovo eremos 
označuje osamelé, neobývané miesto, divokú krajinu. Práve táto (zdanlivá) 
osamelosť a opustenosť je spoločným znakom všetkých kríz – asi ako keď 
otec pustí dieťa, aby mu umožnil naučiť sa chodiť samo, bez opory... 
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„S nepřítelem se setkáme tváří v tvář na poušti,  
o samotě, když se mu postavíme na odpor.  
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vidíme, že nepřítel je v nás.“ 

(Silváno Fausti) 
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a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Diabol – „Ďábel (v. 1.5.8.11) v řečtině znamená „oddělovač": on je ten, 
který nás oddělí od Boha a pak nás nechá samotné.“  (Silváno Fausti) 
A dlžno dodať, že nás od Boha oddeľuje práve tým, že nás od Neho oddeľuje 
– a teda navádza, aby sme sami a z vlastnej vôle dali „prednosť nejakému 
nižšiemu dobru pred Bohom“ (KKC 1855) a tým „vypadli z milosti“ (Gal 5,4) 

V klasickej gréčtine toto slovo označovalo niekoho, kto klebetí, ohovára, 
očierňuje, falošne obviňuje. LXX týmto slovom prekladá hebrejský pojem 
satan, protivník, nepriateľ – v prvom rade Boha, následne aj tých, ktorí Bohu 
slúžia a nasledujú Ho. 

• pokúšal – „Ve Starém zákoně se „zkoušení" vztahuje k procesu, v němž je 
smluvní partner podroben zkoumání, aby se prověřila jeho věrnost v 
dodržování smlouvy.“ 

Podstata skúšky je v tom, že Ježiš je „vydaný napospas“ Diablovi a jeho 
pokušeniu… – bez toho, aby sa dočkal nejakej „nadprirodzenej pomoci“, tá 
príde až po víťazstve („… prišli anjeli…“). Inak by to totiž nebola skúška 
Ježišovej vernosti, ale masívnosti Božej pomoci!!! „Duch zkoušce nebrání, 
naopak ji vyvolává: „Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, připrav se na pokušení" 
(Sir 2,1).“ (Silváno Fausti) 
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Ježišovej vernosti, ale masívnosti Božej pomoci!!! „Duch zkoušce nebrání, 
naopak ji vyvolává: „Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, připrav se na pokušení" 
(Sir 2,1).“ (Silváno Fausti) 

gr. slovo peirazó doslova znamená  

- skúsiť, či je niečo možné, pokúsiť sa o niečo,  
- alebo podrobiť niečo (niekoho) skúške, ktorá má ukázať, čo v ňom je. 

Ježiš podstupuje na púšti skúšku v oboch zmysloch tohto slova: 

• SKÚSIŤ: samou podstatou skúšky je vytvoriť priestor pre Ježišovo 
rozhodnutie byť verným.  

Ako keď v Tolkienovom Pánovi Prsteňov hovorí Elrond Gimlimu: „Ať ten, 
kdo neviděl padat noc, ještě neslibuje kráčet tmou.“ Až keď „padne 
noc“, môžeme sa skutočne rozhodnúť „kráčať tmou“. Skôr je to len 
želanie, ale nie rozhodnutie.  

Presne toto sa deje u Ježiša na púšti – a, ako uvidíme, je to veľmi 
dôležitá vec pre Neho ako Syna, ktorý práve aj ako človek volil byť 
synom! 

• A OSVEDČIŤ SA: Súčasne tým Ježiš, hneď na začiatku, osvedčuje 
hĺbku svojho rozhodnutia sa pre synovstvo. Podobne ako neskôr na 
kríži, akoby Otcom opustený (to je pravá podstata pojmu púšť), 
vydaný napospas Nepriateľovi – ostáva i naďalej synom, milujúcim, 
verným, oddaným. 
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Krista v utrpení, a nie zháňať sa za rozkošami.“ (Sv. Augustín) 

„Náš život na zemi je něco jako výcviková škola, která nás 
připravuje na život ve věčnosti, a tak Bůh může používat i 
zkoušky, pronásledování a utrpení, aby nás proměňoval do 
podoby svého Syna.“ (John Stetz, protestant!) 

„Pokušení se také nazývají paideia, vychovávání: je to zacvičování 
do života syna, očišťování víry (Jak l,2n; 1 Petr 1,6), „důkaz", že 
jsme synové, a ne bastardi (Žid 12,8). A proto soužení, namísto 
aby nás ubíjela, nám přinášejí radost (srov. 5,11; Sk 5,41)“ 
(Silváno Fausti) 



Stará tradícia pôstu... 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Štyridsať dní: „Číslovka „čtyřicet" se může vztahovat ke čtyřiceti rokům v 
pustině, během nichž byl Izrael zkoušen (viz Dt 8,2), i když spíše odkazuje na 
čtyřicet dní půstu Mojžíšova* (viz Dt 9,18) a Eliášova** (viz 1 Král 19,8).“ …  

• a štyridsať nocí: „Také o ramadánu se lidé postí čtyřicet dní; ale v noci jedí.“ 
(Silváno Fausti) 

• postil: Potreba jedla a pitia patrí k najnaliehavejším v našom živote, 
naliehavejšie cítime už len potrebu dýchania. 

A zase potešenie z dobrého jedla a pitia patrí k tým najdostupnejším, 
ktorými zaháňame nudu, nervozitu, strach, vnútornú prázdnotu. 

Je príznačné, že aj Izraeliti na púšti za čias Mojžiša najviac nariekali práve za 
jedlom: „celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.  3 
Izraeliti im vraveli: "Bár by sme boli pomreli Pánovou rukou v Egypte, keď sme 
sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta!“  (Ex 16,2-3 SSV); 
„začali ... Izraeliti opätovne žalovať a hovorili: "Kto nám dá jesť mäso?  5 
Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte, na uhorky a 
dyne, na pór, cibuľu a cesnak.  6 Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. 
Okrem manny nevidia naše oči nič!““  (Nm 11,4-6 SSV) 

* „Potom som sa vrhol pred Pána ako predtým, štyridsať dní a štyridsať nocí bez toho, že by 
som bol jedol chlieb a pil vodu, za všetky vaše hriechy“ (Dt 9,18 SSV); „A ostal tam s Pánom 
štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu.“ (Ex 34,28 SSV) 

** „Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k 
Božiemu vrchu Horeb.  9 Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil Pán...“ (1 Krľ 
19,8-9 SSV) 



Stará tradícia pôstu... 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Štyridsať dní: „Číslovka „čtyřicet" se může vztahovat ke čtyřiceti rokům v 
pustině, během nichž byl Izrael zkoušen (viz Dt 8,2), i když spíše odkazuje na 
čtyřicet dní půstu Mojžíšova* (viz Dt 9,18) a Eliášova** (viz 1 Král 19,8).“ …  

• a štyridsať nocí: „Také o ramadánu se lidé postí čtyřicet dní; ale v noci jedí.“ 
(Silváno Fausti) 

• postil: Potreba jedla a pitia patrí k najnaliehavejším v našom živote, 
naliehavejšie cítime už len potrebu dýchania. 

A zase potešenie z dobrého jedla a pitia patrí k tým najdostupnejším, 
ktorými zaháňame nudu, nervozitu, strach, vnútornú prázdnotu. 

Je príznačné, že aj Izraeliti na púšti za čias Mojžiša najviac nariekali práve za 
jedlom: „celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.  3 
Izraeliti im vraveli: "Bár by sme boli pomreli Pánovou rukou v Egypte, keď sme 
sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta!“  (Ex 16,2-3 SSV); 
„začali ... Izraeliti opätovne žalovať a hovorili: "Kto nám dá jesť mäso?  5 
Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte, na uhorky a 
dyne, na pór, cibuľu a cesnak.  6 Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. 
Okrem manny nevidia naše oči nič!““  (Nm 11,4-6 SSV) 

* „Potom som sa vrhol pred Pána ako predtým, štyridsať dní a štyridsať nocí bez toho, že by 
som bol jedol chlieb a pil vodu, za všetky vaše hriechy“ (Dt 9,18 SSV); „A ostal tam s Pánom 
štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu.“ (Ex 34,28 SSV) 

** „Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k 
Božiemu vrchu Horeb.  9 Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil Pán...“ (1 Krľ 
19,8-9 SSV) 

PÚŠŤ A PÔSTA KO MIESTO BOŽIEHO ZJAVENIA 

 

„Trvale plný žalúdok neuvidí tajomné veci“ (Domorodci z kmeňa 
Zulu) 

„Pi vodu a budeš piť vedu. Živ sa zeleninou a prenikneš do 
múdrostí mystérií. Jedz s mierou, aby si miloval bez miery. Posti 
sa, aby si videl!… Kto je zeleninu a pije vodu, ten žne videnia a 
nebeské zjavenia, poznanie Ducha Svätého, božskú múdrosť a 
vysvetlenie skrytých vecí. A čo nepoznáva ľudská veda, to spozná 
takto žijúca duša!“ (Filoxenes z Mabbugu) 

„Pôst – to je život anjelov, ktorý prenesie tých, ktorí sa mu oddajú, 
do anjelského kráľovstva.“ (Sv. Atanáz) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Hriech je uprednostnenie dobrého pred lepším (sv. Augustín) 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Tu pristúpil Pokušiteľ: Krízy, počas ktorých rastieme, sú veľmi často 
spojené aj s vonkajšou krízou. Ako hovorí Ježiš: „Bdejte a modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mt 26,41 SSV). 

Diabol často prichádza vtedy, keď sme oslabení námahou, únavou, hladom, 
nebezpečenstvom,... Práve vtedy sa ukazuje, či je duch silný a ochotný. A 
práve vtedy má duch šancu stať sa silným a ochotným: „chválime sa aj 
súženiami, veď vieme, že súženie* prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú 
čnosť** a osvedčená čnosť zasa nádej.“ (Rim 5,3-4 SSV) 

• Ak si Boží Syn...: „Je důležité si všimnout, že pokušení se představují jako 
nabídky vedoucí k lepšímu dosažení cíle: mají ukázat, že Ježíš je „Boží Syn". 
Zlo má vždy za cíl nějaké dobro: ale prostředky musejí mít vždy stejnou 
povahu jako cíl, jinak ho rozbijí. … Pokušení mají vždycky zdání dobra: „Jsi-li 
Syn Boží!" To právě Ježíš přišel dokázat. Nejhorší zlo se páchá ve snaze o ty 
nejlepší cíle. Proto Boží přátelé škodí jeho království víc než kdekterý nepřítel! 
Tomu, kdo má dobrou vůli, jí nepřítel ještě přidá, sebere mu však evangelní 
inteligenci, aby tak nadělal mnoho škody. A tomu, kdo dobře rozlišuje, 
nepřítel vnukne nedůvěru, aby sám neudělal pokud možno nic a ještě 
naočkoval stejný jed do druhých. Inteligentní věřící upadají do druhého 
pokušení, zatímco ti ochotní do prvního.“ (Silváno Fausti) 

 

* súženie – gr. tlipsis – odpor, tka, útlak, niečo, čomu musíme čeliť a prekonávať to.  

** čnosť – nacvičený, natrénovaný postoj a návyk zmýšľať, konať a žiť správne 



Pokušenie TELA... 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• chleby...: pokušenie MAJETKU a VLASTNENIA a TELESNEJ POHODY a ISTOTY. 
Povedané modernou terminológiou: Diabol hrá na Ježišove „hygienické 
potreby“ (porov. Herzberg), resp. fyziologické potreby a potreby istoty 
(porov. Maslow), na čo Ježiš odpovedá tým, že dáva absolútnu prioritu na 
„transcendentno“ (porov. Maslow, Herzberg, Frankl,…) 

- „Člověk má život, ale není životem. Otázka, jak si ho zachovat, jak ho 
zachránit pred ustavičnou hrozbou smrti, je hybnou pákou všeho jeho 
myšlení a konání. Jeho prvotní omyl spočíval v tom, že chtěl život vlastnit, 
místo aby ho přijal jako dar. Člověk je vztah k věcem, lidem a Bohu, což mu v 
tomto pořadí zajišťuje život živočišný, lidský a duchovní. A to jsou také oblasti 
pokušení, s možností zvítězit nebo padnout podle toho, zda v nich člověk žije s 
Duchem Syna, který všechno přijímá a dává jako dar, nebo s duchem starého 
Adama, který chce všechno uchvátit.“ (Silváno Fausti) 

- „To je pokušení ekonomického mesiášství: uspokojit první potřebu 
každého živočicha, považovat chleba za absolutní hodnotu a podřídit jí 
zbytek. To děláme, když si za organizační princip osobního a společenského 
života zvolíme ekonomiku. V této perspektivě je spásou mé zdraví a všechno, 
co ho může zaručit. Mé tělo je mým bohem a všechno ostatní je jeho 
funkcí.“ (Silváno Fausti) 



... a odpoveď hodná KRÁĽOVSTVA... 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Nielen z Chleba... ale z každého slova...: Podľa slov Písma v Nebi nie je ani 
jedlo, ani nápoj (Rim 14,17; 1 Kor 6,13), ani sex (Mt 22,30), nie je tam 
dokonca ani nič „telesné“ v zmysle pozemských vecí (1Kor 15,50). 

Čo teda v Božom kráľovstve BUDE? Boh sám osobne (Zjv 22,5), ktorý je 
dokonalou potravou pre ducha (Jn 6,35) – čiže onoho „nebeského“ (1Kor 
15,48) „vnútorného človeka“ (2Kor 4,16; Ef 3,16). 

A tak TELESNÍ ĽUDIA budú v Nebi hladovať po pozemských veciach a nariekať 
ako kedysi Izraeliti na púšti, keď kvílili: „Niet chleba, niet vody a tento biedny 
pokrm [manna, „Chlieb anjelský“ (Ž 78,25)!] sa nám už hnusí!“ (Nm 21,5 SSV) a 
nebudú chápať, čo na tom Nebi tí spasení ľudia vidia: „Nech sú muky pekla 
akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia“ (Isaac Asimov, ateista). A 
ujdú do Pekla rovnako, ako by nudiace sa dieťa utieklo z montážnej haly 
raketoplánu do miestnosti s hračkami pre deti, lebo pre neho sú hračky viac, než 
raketoplán, ktorému nerozumie. 

A zase DUCHOVNÍ ľudia si naplno vychutnávajú duchovné a rozumové zázraky a 
radosti Neba a ani trochu sa im necnie za čímkoľvek pozemským – pretože sú 
duchovní. Úplne rovnako, ako žiaden raketový inžinier nevymení raketoplán za 
nejaké hračky pre deti, vôbec mu nechýbajú, ani si na ne nespomenie. 

DUCHOVNÝ ŽIVOT je potom v skratke odvykanie od vecí pozemských, aby sme si 
navykli na veci nebeské: „máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom 
života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,  23 a obnovovať sa 
duchovne premenou zmýšľania,  24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený 
podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4,22-24 SSV) 



Pokušenie SLÁVY... 

Potom Duch vyviedol 
Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal.  2 A keď 
sa štyridsať dní a 
štyridsať nocí postil, 
napokon vyhladol.  3 Tu 
pristúpil pokušiteľ a 
povedal mu: "Ak si Boží 
Syn, povedz, nech sa z 
týchto kameňov stanú 
chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z 
chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst .”"   5 
Potom ho diabol vzal do 
svätého mesta, postavil 
ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží 
Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: “Svojim 
anjelom dá príkaz o tebe 
a vezmú ťa na ruky, aby si 
si neuderil nohu o 
kameň .”"  

• Sväté mesto – čiže Jeruzalem. „Město bylo považováno za „svaté", a to 
kvůli chrámu, o němž se věřilo, že v něm zvláštním způsobem přebývá Bůh.“ 

• Vrchol – dosl. „krídelko“ Chrámu. „Vrcholek chrámu, vlastně 'křidélko' 
(pterygion), je podle některých nástavec nad chrámovou budovou, pro svůj 
tvar takto pojmenovaný (10-15m vysoko nad zemí), podle jiných je to neurčité 
označení některé věžičky či hrotu cimbuří, při rozloze chrámu blíže 
neidentifikovatelné.“ (M. Hájek, Evangelium podle Matouše. Část I.: Výklad 
kapitol 1-9, str. 58) 

• Vrhni sa... veď je napísané... – je to apel na potrebu dôležitosti, ktorá je v 
duševnej oblasti jednou z najsilnejších: „Túžba byť dôležitý je najsilnejšia 
ľudská potreba; ňou sa odlišujeme od zvierat. Kvôli nej ľudia nosia značkové 
odevy, kupujú si luxusné autá, píšu si tituly na vizitky a vystatujú sa svojimi 
deťmi. To zapríčiňuje, že mladí ľudia sa stávajú členmi pouličných gangov. 
Niektorí sa dokonca stávajú kriminálnikmi alebo vrahmi len preto, aby si ich 
okolie všimlo.“ (Alan a Barbara Peasovci).  

Diabol hovorí presne v tomto duchu Ježišovi: Si predsa Boží Syn! Tak sa 
ukáž! Pred všetkými! Nič ťa to predsa nestojí a nič tým neriskuješ! Tak poď, 
ukáž sa! Ukáž pred všetkými, čo si zač! Tu, v Chráme, aby ťa mohli hneď aj 
uctievať! Náleží ti to! Nič zlé na tom nie je, je to tvoje právo a tvoja výsada 
Syna Boha! 



... a odpoveď hodná SYNA 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

• Je aj napísané... – „Nemůže se oddělit jedno hledisko Slova od druhého: to 
je „hereze", v níž si vybírám to, co by Bůh měl udělat v můj prospěch, a 
přitom zapomínám, že víra je něco jiného: ona především znamená 
poslouchat a milovat Boha jako takového, a ne proto, co mi dává.“ (Silváno 
Fausti). Alebo teda prijímam Božie slovo ako celok – alebo ho neprijímam 
vôbec. Porov.: „Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom 
prikázaní, previnil by sa proti všetkým.“ (Jak 2,10 SSV) 

• Nebudeš pokúšať... – „Ježíšova odpověď pochází z Dt 6,16*. Znění zkoušky 
se opět přidržuje Septuaginty; druhá polovina verše („jako jste ho pokoušeli v 
Masse") je vynechána, protože narážka na příhodu v Masse (viz Ex 17,1-7) 
tady patrně byla nadbytečná. Nicméně tato příhoda je modelem pro 
Izraelovo zkoušení Boha. Jméno onoho místa se odvozuje od hebrejského 
kořene n-s-h („zkoušet"). Ježíš odmítá jednat jako starověký Izrael.“ 

* „Nepokúšajte Pána, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse!“ (Dt 6,16 SSV). Porov.: 
„Potom na Pánov rozkaz tiahla celá izraelská pospolitosť po svojich stanoviskách z púšte Sin 
a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud.  2 A ľud doliehal na Mojžiša a 
vravel: "Daj nám vodu na pitie!" Ale Mojžiš im odvetil: "Prečo sa vadíte so mnou a prečo 
pokúšate Pána?"  3 Ale ľud, ktorý tam dychtil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: "Načo 
si nás len vyviedol z Egypta?! Vari na to, aby si mňa, moje deti a môj dobytok umoril 
smädom?"  4 Tu Mojžiš volal k Pánovi: ...  5 Pán odpovedal Mojžišovi: "Predstúp pred ľud, 
zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a 
choď!  ... Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť." A Mojžiš urobil tak 
pred staršími Izraela.  7 Potom nazval to miesto Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili 
a pokúšali Pána, keď vraveli: "Je teda Pán medzi nami alebo nie?"  (Ex 17,1-7 SSV) 



... a odpoveď hodná SYNA 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

A čo teda vlastne Ježiš urobil? 

1) ODMIETA SLÁVU OD ĽUDÍ. Prečo by ale bolo zlé, mať od ľudí nejaké to isto 
zaslúžené ocenenie, uznanie, chcieť ho, ceniť si ho...? 

Pretože Ježiš ako Syn Boha má jediný zdroj dôležitosti a hodnoty – a ten spočíva v 
postoji, slovách a ocenení Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Lk 3,22 
SSV). Nepotrebuje nič iné a ani netúži po ničom inom.  

Keby tak nebolo, bolo by to dôkazom, že nie je skutočným Synom svojho 
Otca. 

2) ODMIETA VYUŽIŤ BOŽIU MOC PRE SEBA.  

Ako hovorí sám o sebe: „lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu 
toho, ktorý ma poslal“ (Jn 6,38 SSV) a „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34 SSV).On oslavuje Otca – a vie, že Otec oslávi Jeho. 

Ak by konal inak, poprel by to, že je skutočným Synom Otca. 

3) ODMIETA SI OVEROVAŤ, ČI SA MÔŽE SPOĽAHNÚŤ NA OTCA.  

Medzi Ním a Otcom je vzťah skutočného otca a skutočného syna. Môže sa na svojho 
Otca úplne a bezvýhradne spoľahnúť. Nepotrebuje si nič overovať: „Ježiš pozdvihol oči k 
nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.  42 A ja som vedel, že ma vždy 
počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.““  (Jn 11,41-
42 SSV). Bolo by vskutku urážlivé a nedôstojné podozrievať Otca, nedôverovať Mu, 
overovať si, či naozaj pri Ňom stojí a pod.! 

Ak by tak nekonal, poprel by samotný vzťah medzi sebou a Otcom. 



... a odpoveď hodná SYNA 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

A čo teda vlastne Ježiš urobil? 

1) ODMIETA SLÁVU OD ĽUDÍ. Prečo by ale bolo zlé, mať od ľudí nejaké to isto 
zaslúžené ocenenie, uznanie, chcieť ho, ceniť si ho...? 

Pretože Ježiš ako Syn Boha má jediný zdroj dôležitosti a hodnoty – a ten spočíva v 
postoji, slovách a ocenení Otca: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Lk 3,22 
SSV). Nepotrebuje nič iné a ani netúži po ničom inom.  

Keby tak nebolo, bolo by to dôkazom, že nie je skutočným Synom svojho 
Otca. 

2) ODMIETA VYUŽIŤ BOŽIU MOC PRE SEBA.  

Ako hovorí sám o sebe: „lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu 
toho, ktorý ma poslal“ (Jn 6,38 SSV) a „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma 
poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34 SSV).On oslavuje Otca – a vie, že Otec oslávi Jeho. 

Ak by konal inak, poprel by to, že je skutočným Synom Otca. 

3) ODMIETA SI OVEROVAŤ, ČI SA MÔŽE SPOĽAHNÚŤ NA OTCA.  

Medzi Ním a Otcom je vzťah skutočného otca a skutočného syna. Môže sa na svojho 
Otca úplne a bezvýhradne spoľahnúť. Nepotrebuje si nič overovať: „Ježiš pozdvihol oči k 
nebu a povedal: "Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul.  42 A ja som vedel, že ma vždy 
počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.““  (Jn 11,41-
42 SSV). Bolo by vskutku urážlivé a nedôstojné podozrievať Otca, nedôverovať Mu, 
overovať si, či naozaj pri Ňom stojí a pod.! 

Ak by tak nekonal, poprel by samotný vzťah medzi sebou a Otcom. 

KRAJNÁ VERNOSŤ SYNA OTCOVI... 

 

Dokonca by sme to mohli vari chápať aj vo význame podobnom výroku sv. 
Terézie Avilskej: „Ježišu, aj keď budem v Pekle, aj tam Ťa budem chváliť!“ – 
a teda „Aj keby Otec verný nebol, ja verný ostanem!“  

(porov. keď Daniel hovorí o tom, či ich Boh zachráni pred smrťou, alebo nie: 
„Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, 
kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ (Dan 3,18 CEP)“ – synovstvo je niečo, čo 
ním je samo v sebe, bez ohľadu na okolie – porov.: „Budú bojovať proti 
Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, 
čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ (Zjv 17,14 SSV)“ 

„Bůh se nedá pokoušet: nemusí nás vyslyšet - vždyť nás slyší odedávna! - ale my 
musíme naslouchat jemu. Jeho slovo nám je dáno k tomu, abychom my 
poslouchali jeho, a ne on nás.“ (Silváno Fausti) 



Pokušenie MOCI... 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

Túžba po moci – podľa Adlera je túžba po moci a prekonanie komplexu menejcennosti 
základným hybným faktorom ľudského konania. Ako kresťania v tom môžeme vidieť 
práve realitu dedičného hriechu: MENEJCENNOSŤ, lebo sme stvorení, aby sme boli 
bohmi a miesto toho sme iba karikatúrou človeka; a túžba po MOCI, pretože bez Boha a 
mimo Boha nemáme iný spôsob, ako sa urobiť veľkým, než je sláva, ale ešte lepšie moc, 
lebo je lepšie byť mocným, než iba slávnym... 

• pokloníš sa mi: „Ďábel používá slovo, které bylo tak důležité v příběhu o 
mázích (Mt 2,2.8.11) a které se objeví ve zmínce o vzkříšeném Ježíši v Mt 
28,17. Klanět se ďáblu rovná se pro Ježíše obrácení úloh, neboť ostatní by 
se měli poklonit Ježíši. Ale toto je ta údajná cena, kterou musí zaplatit, aby 
získal moc nad všemi královstvími: poklonit se Satanu.“ – človeka až mráz 
obchádza, keď si uvedomí, aká je cena za bohatstvo a moc – a že skutočne 
taká je a iná byť nemôže a bez nej je podobná „ambícia“ nemožná! 

„Moc je dávána tomu, kdo se klaní satanovi a považuje ho za absolutní 
hodnotu. My bychom chtěli, aby Mesiáš byl božským garantem moci člověka 
nad člověkem. Ale Bůh nám nepotvrdí zlo, které pácháme. On nás z něj 
vysvobodí. Moc je skutečná modla, jediná alternativa k Bohu; je to bůh 
tohoto světa.“ (Silváno Fausti) 

Na doplnenie: „Autor Steve Siebold sa pokúsil na základe rozhovorov s milionármi 
zachytiť filozofiu myslenia tých, ktorí majú o život postarané. Podľa vyjadrení jedného z 
nich používajú bohatí ľudia na obohatenie peniaze iných ľudí. … ich poháňa chamtivosť a 
emócie … Milionári vedia, že svet sa riadi strachom a chamtivosťou … Čo je však azda 
najkurióznejšie – bohatí ľudia nachádzajú v bohatstve kľud, je pre nich doslova 
oslobodením.“ (Aktuality.sk) 



... a odpoveď hodná KRISTA-MESIÁŠA 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

• Odíď, satan…! – Ježiš znova zdôrazňuje jednoznačnosť 
„transcendentného“ zamerania na svojho Otca a Boha. Nikdy nebude slúžiť 
ničomu a nikomu menšiemu, než „môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, … môjmu 
Bohu a vášmu Bohu (Jn 20,17 SSV)“ V tej chvíli akákoľvek diskusia 
jednoducho končí, ponuka Satana je natoľko absurdná, že už niet viac 
priestoru pre akúkoľvek diskusiu! 

„Podobná slova užívá Ježíš v Mt 16,23 c) , když Petr odmítá přijmout za 
pravdivou předpověď o utrpení v 16,21. Lukášovská paralela (4,8) tato 
slova neobsahuje, což ukazuje, že Matouš viděl mezi těmito dvěma 
příhodami určitou spojitost.“ 

• Jedine Jemu… – Potvrdenie jasného Ježišovho stanoviska – citáciu SZ textu: 
„Hebrejský text Dt 6,13 čte: „Budeš se bát Pána, svého Boha, a jemu budeš 
sloužit." Většina septuagintních rukopisů odráží tentýž text. Lk 4,8 je shodný s 
Mt 4,10, až na pořadí. Od Septuaginty se liší slovy: „klanět se" místo „bát se" 
a přídavku Jediného". Tyto rozdíly mohou odrážet odlišnou textovou tradici Dt 
6,13 či raně křesťanskou písařskou aktivitu.“ 

„Ježíš odpovídá slovy Dt 6,13 (srov. Ex 32,ln), v nichž se naráží na zlaté 
tele. Je tu skutečná alternativa: mezi tím, co je, a tím, co se jeví, ale 
není. Veliká, okouzlující a hrozivá modla - celá ze zlata, ale s hliněnýma 
nohama (srov. Dan 2,31-33) - je stržena „kaménkem" Boží slabosti.“ (SF) 



... a odpoveď hodná KRISTA-MESIÁŠA 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

• Odíď, satan…! – Ježiš znova zdôrazňuje jednoznačnosť 
„transcendentného“ zamerania na svojho Otca a Boha. Nikdy nebude slúžiť 
ničomu a nikomu menšiemu, než „môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, … môjmu 
Bohu a vášmu Bohu (Jn 20,17 SSV)“ V tej chvíli akákoľvek diskusia 
jednoducho končí, ponuka Satana je natoľko absurdná, že už niet viac 
priestoru pre akúkoľvek diskusiu! 

„Podobná slova užívá Ježíš v Mt 16,23 c) , když Petr odmítá přijmout za 
pravdivou předpověď o utrpení v 16,21. Lukášovská paralela (4,8) tato 
slova neobsahuje, což ukazuje, že Matouš viděl mezi těmito dvěma 
příhodami určitou spojitost.“ 

• Jedine Jemu… – Potvrdenie jasného Ježišovho stanoviska – citáciu SZ textu: 
„Hebrejský text Dt 6,13 čte: „Budeš se bát Pána, svého Boha, a jemu budeš 
sloužit." Většina septuagintních rukopisů odráží tentýž text. Lk 4,8 je shodný s 
Mt 4,10, až na pořadí. Od Septuaginty se liší slovy: „klanět se" místo „bát se" 
a přídavku Jediného". Tyto rozdíly mohou odrážet odlišnou textovou tradici Dt 
6,13 či raně křesťanskou písařskou aktivitu.“ 

„Ježíš odpovídá slovy Dt 6,13 (srov. Ex 32,ln), v nichž se naráží na zlaté 
tele. Je tu skutečná alternativa: mezi tím, co je, a tím, co se jeví, ale 
není. Veliká, okouzlující a hrozivá modla - celá ze zlata, ale s hliněnýma 
nohama (srov. Dan 2,31-33) - je stržena „kaménkem" Boží slabosti.“ (SF) 

KEĎ IDE O POSLANIE, NIET O ČOM DISKUTOVAŤ! 

 

Ježiš o sebe a svojom poslaní hovorí toto: „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život.  Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze 
neho svet spasil“ (Jn 3,16-17 SSV). Hovorí: „Každý, kto pácha hriech, je otrok.  
35 A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn 
vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,34-36 SSV). A ako by mohol mocou 
Satana a jeho prostriedkami oslobodiť ľudí od toho istého Satana? Veď „Ak 
satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním 
koniec“ (Mk 3,26 SSV). 

Niet preto už vôbec o čom diskutovať. 

Ježiš nemieni svoje Poslanie zanechať, pretože je podstatným prvkom Jeho 
Synovstva.  

A uskutočniť ho môže len Božím spôsobom – byť „ poslušným až na smrť, až 
na smrť na kríži“ (Flp 2,8 SSV). Žiadna svetká moc nemôže vybudovať Božie 
Kráľovstvo – jedine Moc Božej Lásky! 



Triumf Víťaza 

7 Ježiš mu povedal: 
"Ale je aj napísané: 
“Nebudeš pokúšať 
Pána, svojho Boha .”"   8 
A zasa ho diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, 
ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich 
slávu  9 a vravel mu: 
"Toto všetko ti dám, 
ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi 
klaňať".  10 Vtedy mu 
Ježiš povedal: "Odíď, 
satan, lebo je 
napísané: “Pánovi, 
svojmu Bohu, sa 
budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť .”"   11 
Tu ho diabol opustil a 
prišli anjeli a 
posluhovali mu.  

• Anjeli: „Ježíšovy odpovědi na tři zkoušky ukázaly, jakým Synem Božím je 
Ježíš. Na „zkoušejícího" už nic nezůstalo, a tudíž je vhodné, že anděl slouží 
Ježíši.“ – Ježiš sa osvedčil ako opravdivý Syn svojho Otca. „Ano, jeho 
synovská poslušnost mu vrací božské postavení.“ (Silváno Fausti) 

Je to ale tiež akoby len predobraz toho, v čom sa táto udalosť ešte raz vráti 
v omnoho silnejšej podobe:  

už nielen HLAD, ale KRÍŽ  

a po ňom už nie len POSLUHUJÚCI ANJELI, ale ZMŔTVYCHVSTANIE.  

Toto bola „generálka“ – a aj Diabol samotný len „na čas od neho odišiel“ 
(Lk 4,13 SSV), aby sa neskôr, v Getsemanoch, ešte raz vrátil a ešte raz to 
skúsil… 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký je LITERÁRNY zmysel textu (čo hovorí rovno a priamo)? 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne ?"   15 
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie ".  
4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať 
dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst .”"   5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o 
tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň .”"   7 Ježiš mu povedal: "Ale je 
aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .”"   8 A zasa ho diabol vzal na veľmi 
vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto všetko 
ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".  10 Vtedy mu Ježiš povedal: 
"Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť .”"   11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.  



Aký je ALEGORICKÝ zmysel textu (čomu by sme mali uveriť)? 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne ?"   15 
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie ".  
4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať 
dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst .”"   5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o 
tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň .”"   7 Ježiš mu povedal: "Ale je 
aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .”"   8 A zasa ho diabol vzal na veľmi 
vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto všetko 
ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".  10 Vtedy mu Ježiš povedal: 
"Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť .”"   11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.  



Aký je MORÁLNY zmysel textu (čo by sme mali urobiť)? 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne ?"   15 
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie ".  
4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať 
dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst .”"   5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o 
tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň .”"   7 Ježiš mu povedal: "Ale je 
aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .”"   8 A zasa ho diabol vzal na veľmi 
vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto všetko 
ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".  10 Vtedy mu Ježiš povedal: 
"Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť .”"   11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.  



Aký je ANAGOGICKÝ zmysel textu (kam tým smerujeme)? 

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.  14 Ale Ján mu 
odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne ?"   15 
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé." Potom mu už neodporoval.  16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval a prichádzal nad neho.  17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, 
v ktorom mám zaľúbenie ".  
4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.  2 A keď sa štyridsať 
dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: 
"Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby".  4 On odvetil: 
"Napísané je: “Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst .”"   5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  6 a 
vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o 
tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň .”"   7 Ježiš mu povedal: "Ale je 
aj napísané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha .”"   8 A zasa ho diabol vzal na veľmi 
vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  9 a vravel mu: "Toto všetko 
ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať".  10 Vtedy mu Ježiš povedal: 
"Odíď, satan, lebo je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu 
budeš slúžiť .”"   11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.  



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Na doplnenie: „zbožný človek“ verzus „syn“ 

Čo je zlé na tom, byť nasýtený, žiť v pohodlí? Nevyužil vari Eliáš Božiu moc, keď sa mu nechcelo 
brodiť cez Jordán, či hľadať most (2 Krľ 2,8)? Nejedol vari Dávid posvätné obetované chleby v Chráme, 

keď bol hladný (Mt 12,4)? Čo je zlé na tom, že by Ježiš využil svoju moc Syna a premenil pár 
kameňov na chleby? Alebo verejne ukázal svoju moc a získal tak slávu zástupov? Je sláva zlá? 
Ublížil by tým niekomu? 

ODPOVEĎ JE ZASE V SYNOVSTVE: 

• Taký Jakub, praotec Izraela, napríklad, nie je synom Boha. Je človekom, ktorý ide svojou 
cestou, má svoje záujmy – a náhodou narazí na Boha. A preto môže urobiť takýto sľub: „Ak je 
Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a 
šaty na oblečenie  21 a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím 
Bohom  22 a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, 
čo mi dáš, odovzdám ti desiatky“  (Gn 28,20-22 SSV) – v preklade:  

AK BOH pomôže mne a mojim zámerom, budem AJ JA ctiť tohto Boha a odovzdám Mu 
„výpalné“ v podobe 10% zo všetkého, čo mi pomôže nadobudnúť. A Boh prijíma túto 
ponuku, ktorá zodpovedá presne tomu, čomu zodpovedá: Bohu, ktorý si vyvolil človeka (a 
neskôr jeho potomstvo, národ), aby bol s ním a pomáhal mu v jeho záujmoch: „Kráčajte po 
takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa 
predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť“ (Dt 5,33 SSV) 



Na doplnenie: „zbožný človek“ verzus „syn“ 

Čo je zlé na tom, byť nasýtený, žiť v pohodlí? Nevyužil vari Eliáš Božiu moc, keď sa mu nechcelo 
brodiť cez Jordán, či hľadať most (2 Krľ 2,8)? Nejedol vari Dávid posvätné obetované chleby v Chráme, 

keď bol hladný (Mt 12,4)? Čo je zlé na tom, že by Ježiš využil svoju moc Syna a premenil pár 
kameňov na chleby? Alebo verejne ukázal svoju moc a získal tak slávu zástupov? Je sláva zlá? 
Ublížil by tým niekomu? 

ODPOVEĎ JE ZASE V SYNOVSTVE: 

• Ale SYN – to je niečo iné: nielen čo do „odmeny“ – „A otrok neostáva v dome navždy; 
navždy ostáva syn“ (Jn 8,35 SSV) – ale aj čo do požiadaviek! Pre syna nie je Boh 
pomocníkom a ochrancom, ale Otcom! A sám syn už nežije „na svojom“, ale „na Otcovom“: 
„všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV). Dokonale to vyjadruje 
v podobenstve o stratenom synovi Ježiš, keď vkladá do úst otca slová: „Syn môj, ty si stále so 
mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje“ (Lk 15,31 SSV) Byť synom znamená: 

 BYŤ STÁLE S OTCOM – byť verný otcovi, stáť pri otcovi, nemať nič, čo by bolo 
nadradené otcovi. ODMENOU JE potom to, že všetko otcovo je aj synovo! 

Nároky na Ježiša ako na syna (za ktorého sa ako človek práve krstom pasoval a za ktorého 
Ho Boh prijal) sú teda úplne iné, než na „sluhu“ Boha, ktorý „uctieva“ Boha, aby mu „dobre 
bolo na Zemi“! Preto krajná skúška vernosti, v ktorej sa Boh ústami Diabla pýta: Je pre Teba 
Otec viac, než všetko ostatné na svete? Viac než jedlo, než sláva, než moc, než život? 
Ostaneš verný Otcovi až do krajnosti? 

 



Na doplnenie: „zbožný človek“ verzus „syn“ 

TOTO JE CESTA AJ PRE VŠETKÝCH OSTATNÝCH SYNOV BOHA: 

Ježiš hovorí:  

„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6 SSV) 

– a konkretizuje (u Matúša hneď dvakrát!):  

„16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí 
ako holubice.  17 Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich 
synagógach  18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali 
svedectvo im aj pohanom.  19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, 
lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.  20 Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.  21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti 
povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.  22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje 
meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“  (Mt 10,16-22 SSV) 

„9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť 
pre moje meno.  10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.  11 
Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.  12 A pretože sa rozmnoží 
neprávosť, v mnohých vychladne láska.  13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“  
(Mt 24,9-13 SSV) 



Máte nejaké 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky? 
 



Aký  
OSOBNÝ ZÁVER  
si z dnešného 
textu 
odnesieme? 
Čo nás oslovilo? 



APLIKÁCIA: 
 
Ako sa všetko 
toto doteraz 
uskutočňovalo v 
živote nás, 
farnosti,...? 



ASIMILÁCIA: 
 
Čo by sme na 
živote nás / 
farnosti mali 
zmeniť, aby sme 
zodpovedali 
výzve Písma? 



PREDSAVZATIE 
 
Aký konkrétny 
záver si z 
dnešného textu 
odnesieme? 



diel šiesty... 

inky 2016 


