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… alebo o tom, že vedieť správne protirečiť patrí k starobylým a veľmi váženým kresťanským zručnostiam. 

BOŽIE SLOVO: (Lk 4,1-8 SSV) 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša: Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho 
vodil štyridsať dní po púšti  2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, 
vyhladol.  3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."  4 
Ježiš mu odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek.”"  5 Potom ho diabol vyzdvihol, v 
jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta  6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, 
lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem.  7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."  8 Ježiš 
mu povedal: "Je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”" 
Počuli sme Božie slovo! 

ÚVAHA: (na doplnenie www.inky.sk, úvaha č. 524 a potom aj 418, 488) 

Pripomeňme si to: My, kresťania, sa od takých trebárs biznismanov alebo športovcov líšime jedinou 
vecou – a to cieľom, za ktorým ideme. Inak tie isté prostriedky, postoje a nástroje, ktoré im pomáha-
jú zarobiť peniaze či vyhrať preteky, my len zameriavame iným smerom a s ich pomocou sa v sile 
Božej milosti zmocňujeme nášho cieľa: Večného nebeského Života! Vieme už aj to, že tak ako pre 
nich, aj pre nás sú životne dôležité tri postoje: najprv VIERA v to, že cieľ, za ktorým ideme, je 
dobrý, skvelý, krásny, nádherný, že stojí za všetky tie driny a námahy a náklady a obete. Potom je 
NÁDEJ na to, že tento cieľ nakoniec isto dosiahneme, že to je v našich možnostiach, že to pre nás 
nie je ani nemožné ani nedosiahnuteľné, ale naopak možné a reálne. Nakoniec sa z oboch rodí 
TÚŽBA po tomto cieli a z nej pevné odhodlanie ísť za týmto cieľom – v našom prípade „zmocniť sa 
Večného Života“, ako k tomu nabáda už apoštol Pavol svojho žiaka Timoteja.  

Minule sme hovorili o tom, ako kŕmením správneho vlka budovať pevnú vieru. Dnes začneme 
pracovať na svojej nádeji v to, že svoj cieľ raz isto dosiahneme. Pretože ak už nemôže Diabol zničiť 
našu vieru v to, že Kristus nás povolal do svojho Svätého Kráľovstva a že táto svätosť nie je niečo 
bledé a nudné a otravné a neživotné, ale je presným opakom: vytúženou plnosťou života, prekypujú-
cou hlbokou radosťou a všetko oblažujúcim Božím Pokojom, tak zaútočí na našu nádej. Využije 
všetky naše chyby, pády, neúspechy, nedostatky a začne nás presviedčať: To nie je pre teba, ty to 
nikdy nedokážeš, nikdy neuspeješ, si neschopný, slabý, krehký, nemohúci, ani sa o to nesnaž, zbytoč-
ná námaha, vzdaj to, vzdaj to, lebo na to jednoducho nemáš! Stretli ste sa s tým, že? Denne nás 
Diabol takto presviedča a pokúša! Čo v takej situácii urobiť? 

Písmo hovorí: „Diablovi sa vzoprite a ujde od vás“ (Jak 4,7). Ako sa mu ale vzoprieť? Ľudia sveta 
na posilňovanie svojej nádeje používajú umenie afirmácie, čiže utvrdzovania sa. Opakujú si, najlep-
šie nahlas, vety ako napríklad: Dokážem to! Zvíťazím! Nič ma nemôže zastaviť! Všetko prekonám! 
Nikdy sa nevzdám! Som silný! Mám na to! – a podobne. Sami seba tak presviedčajú, povzbudzujú, 
posilňujú a budujú si tak to, čo je dnes tak moderné: pozitívne myslenie. V skutočnosti to ale nie je 
žiadna novinka. Toto umenie poznali už dávno v staroveku kresťanskí mnísi a pustovníci a hovorili 
mu antirrhésis, čo v preklade znamená protirečenie. V dnešnom úryvku Božieho slova nám ho 
názorne predviedol sám náš Pán Ježiš Kristus, keď na každé pokušenie Diabla odpovedal protireče-
ním založeným na Božom slove. Tak aj oni zostavovali celé antirrhétikony, zoznamy biblických 
citátov – každý vybraný ako protirečenie na niektoré konkrétne Diablovo pokušenie – ktoré potom 
pri pokušeniach nahlas opakovali a mocne nimi odvrávali, protirečili Diablovi, keď na nich dotieral. 
Oproti bežnej svetskej afirmácii má antirhéza dva obrovské plusy. Po prvé, je to Božie slovo, to 
slovo, o ktorom samo Písmo hovorí: „živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný 
meč“ (Hebr 4,12) a inde: „Či nie je moje slovo ako oheň - hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví 
skalu?“ (Jer 23,29). Božie slovo má v sebe silu – samozrejme ak ho vyslovujeme s vierou v Boha, v 
Jeho Moc! Vari nič nespôsobí Diablovi takú trýzeň, ako s vierou vyhlasované Božie slovo! A druhá 
výhoda? Pozitívne myslenie, ku ktorému svetská afirmácia vedie, má svoje hranice. Ak vaša afirmá-
cia zodpovedá realite, potom vám pozitívne myslenie, ktoré ňou stvoríte, samozrejme pomôže. Ale 
ak realite nezodpovedá – napríklad máte poškodené hlasivky a túžite byť operným spevákom, alebo 
máte meter päťdesiat a túžite byť profesionálnym basketbalistom – potom Vám žiadne pozitívne 
myslenie ani opakovanie „Mám na to! Dokážem to!“ nepomôže a bodka. Božie slovo je ale niečo 
iné! Je založené na Božom konaní, na Božích prísľuboch a teda na Božej moci. To nie je len o 
nejakom opakovaní nejakých slov a z toho plynúcom nejakom našom pozitívnom myslení. Je to 
omnoho viac! Je to verejné, hlasné, viery plné vzývanie samého Boha, vzývanie Božej Moci, utvr-
dzovanie sa vo viere a v nádeji v Toho, ktorý sklamať nemôže a ktorý nikdy ani nesklame! A preto 
aj výsledkom nie je len nejaké naše „pozitívne myslenie“. Výsledkom je akoby otváranie dverí, 
ktorými do nášho života vstupuje tá najskutočnejšia skutočnosť aká existuje: Boh sám a Jeho Spása 
s Ním, ako vraví aj Písmo: „Hľa, prichádza [Boh,] tvoja spása. Jeho odmena je s ním a jeho odplata 
pred ním“ (Iz 62,11). Naši predkovia vo viere to veľmi dobre vedeli, poznali silu a moc Božieho 
slova, nahlas vyhlasovaného nad našim životom, ktorým sa v sile Boha vzpierame Diablovi – a on 
od nás s hanbou uteká preč! Tento týždeň sa začneme aj my učiť tomuto umeniu odvrávania a 
protirečenia Diablovi, aby sme tak aj my boli pevní „v jednej nádeji svojho povolania“ (Ef 4,4) k 
Večnému Božiemu Životu. Amen! 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Správne protirečenie by malo 
mať tieto znaky: 1) Najlepšie 
výrok z Písma, alebo niečo na 
ňom založené; 2) Malo by čo 
najkonkrétnejšie reagovať na 
dané pokušenie; 3) Malo by byť 
určite pozitívne – čiže ním niečo 
dobré a správne vyhlasujeme. 4) 
Ak sa týka nás, formulujme ho v 
prvej osobe: „Ja…“ Napríklad 
na pokušenie typu „Si len slabý a 
krehký človek, nikdy hriech 
nepremôžeš, nikdy nebudeš 
svätý“ si vyberiem vyhlásenie z 
Písma: „V Kristovi Ježišovi som 
silný a premohol som Zlého!“ 
(porov. 1Jn 2,14); alebo „Všetko 
môžem v Bohu, ktorý ma posilňu-
je!“ (porov. Flp 4,13) 5) Najlep-
šie, ak ho nahlas zopakujeme 
viackrát, pevne a rázne! 

Použil som už niekedy takúto 
techniku? Vyhlasovanie Božieho 
slova nad svojim životom? 
Protirečenie Diablovi? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Pamätáme sa na našu kartičku na 
zrkadle, ktorú sme si denne 
nahlas čítali? Aké výsledky to v 
mojom živote prinieslo? Pokra-
čujem v tom ešte? V čom som 
možno pri tom robil chybu? 

Aké sú najčastejšie Diablove 
pokušenia v mojom živote – aby 
som sa im mohol vzoprieť? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

TIP: vyrobme si svoj vlastný 
antirrhétikon. Najprv si urobme 
zoznam najčastejších Diablových 
pokušení a útokov, toho, na čom 
najčastejšie upadáme vo svojej 
viere či nádeji. Potom pouva-
žujme a vyhľadajme primerané 
výroky Písma Svätého, ktorými 
by sme im mohli protirečiť, aj 
viaceré, nielen jeden – skvelé, ak 
môžeme využiť elektronickú 
verziu Písma s jej možnosťami 
vyhľadávania. Ak treba, môžeme 
si ich trochu upraviť – tak, ako v 
našom príklade s 1Jn 2,14. 
Spíšme si – do mobilu, do 
modlitebnej knižky, meditačného 
denníka – zoznam takýchto 
výrokov (a aj pokušení, ktorým 
nimi protirečíme) a naučme sa 
ich naspamäť. 


