
Lekcia: Ž 23                                                     Kázeň: Mt 4, 1-4

Bratia a sestry,
už tradične sa obdobie pre veľkonočnými sviatkami nazýva pôstnym. Počas Veľkej

noci si budeme pripomínať, čo všetko Kristus vykonal kvôli nám. Budeme premýšľať
nad významom Kristovho utrpenia. Avšak Ježiš Kristus čelil nástrahám nielen od ľudí a
nielen počas veľkonočných udalostí. Ježiš sa musel vyrovnávať aj s útokmi v duchovnej
oblasti. Práve o tom hovorí aj dnešný text.

Slová, ktoré sme počuli a ktoré sú zároveň aj základom dnešnej kázne, určite všetci
veľmi dobre poznáme. Evanjelista Matúš uvádza tri diablove pokušenia.

Dnes budeme premýšľať nad prvým pokušením. Ale najprv si povieme, čo tomu
všetkému predchádzalo.  Duch vyviedol Ježiša na púšť,  aby Ho diabol  pokúšal.  Duch
Boží vedie Ježiša na miesto, kde ho čakajú skúšky od toho večného nepriateľa. Púšť je
miesto, kde nie je nič. Ježiš je sám v nehostinnom prostredí a všetko vďaka tomu, že Ho
tam priviedol Duch Svätý. Na tom vidíme, že Božie cesty sú zvláštne. Boh vedie človeka
aj tam, kde ho čakajú skúšky a pokušenia, ale nikdy človeka neopúšťa. V prečítanom
veľmi známom 23. žalme je to vyjadrené takto:  Keby som kráčal hoci temným údolím,
nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou;

V modlitbe, ktorú nás naučil Ježiš Kristus, prosíme Boha, aby nás neuviedol do
pokušenia. Vyjadrujeme tým vieru, že Boh je jediný Pán nad všetkým, čo sa nám stane.
Ani to zlé nemá vo svojej réžii diabol. Nad všetkým je Boh a aj diabol je mu poddaný.
Diabol môže konať zlé a neváha pokúšať samotného Božieho Syna, ale má jasne určené
hranice. Boh môže všetko, ale moc toho zlého je obmedzená. Keď diabol skúšal Jóbovu
vieru, nerobil to, pretože by si to mohol on sám dovoliť. Boh to dovolil! Verme, že naše
životy  sú  v  Božích  rukách.  Síce  nerozumieme,  prečo  do  našich  životov  prichádzajú
smutné, zlé alebo bolestivé veci, ale máme nádej, že Boh je nad tým všetkým. Za všetko
ďakujme Bohu a v ťažkostiach sa na Neho obracajme a prosme Ho o silu vytrvať a
obstáť až do konca. 

Diabol neprišiel za Ježišom hneď, ale až po dlhšom období. Ježiš sa postil. Určité
obdobie neprijímal žiadnu potravu, a potom za ním prišiel diabol. Vieme, že človek sa
inak správa, keď je sýty a inak, keď je hladný. Hlad spôsobuje nervozitu a stres. Hladný
človek je nepozorný a ľahšie urobí nejakú hlúposť.  Príklad nachádzame už v Starom
zákone. Keď raz Ézav prišiel domov hladný, vykonal veľmi nerozvážnu vec. Vymenil
svoje prvorodenstvo sa misku obyčajného jedla zo šošovice. Vymenil to, čo bolo vzácne
a na nezaplatenie, za plné brucho. 

Diabol prichádza za Ježišom vtedy, keď je fyzicky vyčerpaný. Počuli sme, že k
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Ježišovi pristúpil. Zaujímavé je to, že je tam použité to isté sloveso ako v podobenstve o
milosrdnom Samaritánovi. Samaritán uvidel polomŕtveho človeka, zľutoval sa nad ním a
pristúpil  k  nemu.  Vieme,  prečo  pristúpil.  Pristúpil,  aby  mu  pomohol.  Diabol  tiež
pristupuje, ale kvôli tomu, aby zvádzal na cestu zatratenia. 

Na prvý pohľad diabol neponúka nič zlé.  To, čo diabol Ježišovi povedal,  môže
vyzerať ako dobrá rada. Keď je hladný, nech sa naje. Ježiš bol človek a tiež musel jesť.
Chlieb je niečo prirodzené, čo potrebuje každý človek pre fyzický život. Aj v spomínanej
modlitbe Pánovej prosíme: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ Nie je zlé zaobstarať
si chlieb a nasýtiť sa, keď sme hladní. V tom problém nebol. Všimnime si však, ako to
diabol povedal. Najprv spochybnil Ježišovu autoritu. „Ak si Syn Boží...“ Pričom, keď si
všimneme kontext dnešného oddielu, je diablova otázka až urážajúce. Oddiel o pokúšaní
nasleduje po oddiely, kde sa opisuje Kristov krst. Keď Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, zaznel
z neba hlas:  „Toto je môj milovaný Syn,  v ktorom sa mi  zaľúbilo.“ Hneď po tomto
vyhlásení nasledujú verše, ktoré sú teraz pred nami. Sám Boh o Ježišovi povedal, že je to
Jeho syn a diabol to hneď na to spochybňuje. 

Nielen že spochybňuje, ale ponúka ľahké riešene. Na púšti je plno kameňov, tak
nech niektoré premení na chlieb a nasýti sa. Nech urobí zázrak. Ježiš však neprišiel na
zem robiť  zázraky.  Ježiš  prišiel  naplniť  Božiu  vôľu,  a  to  je  cesta  kríža.  Je  to  cesta
utrpenia a sebaobetovania.  Ježiš si  mohol urobiť z kameňov chleby.  V Getsemanskej
záhrade  mohol  povolať  svoju  nebeskú  armádu.  Dokonca,  keď  bol  na  kríži,  mohol
zostúpiť a odísť. Ježiš však počúvol Boží hlas a vykonal dielo spasenia. Ježiš sa spoľahol
na Božie slovo.

Ježiš diablovi odpovedal citátom zo Starého zákona. Je dobré, keď veriaci pozná
Bibliu. Biblické verše môžu slúžiť na povzbudenie vtedy, keď prichádzajú pochybnosti.
Keď sme rôzne skúšaní alebo pokúšaní, útechu môžeme hľadať v Božom slove. Božie
slovo je chlieb, ktorý sýti naše duše pre večný život. Boh nám dáva život v celej Jeho
plnosti. Boh nás vedie k záchrane skrze svoje Slovo. Ježiš sa odvolal na Boha a na Jeho
slovo a diabol už na to nemal, čo povedať. Ešte neprestal pokúšať Ježiša, ale už to potom
skúšal inak.

O druhom pokušení  budeme hovoriť  budúci  týždeň.  Dnes si  z  biblického textu
odnesme  to  povzbudenie,  že  Boh  je  s  nami,  nech  sme  kdekoľvek  a  nech  sa  deje
čokoľvek. Boh k nám hovorí. Počúvajme Boží hlas a nechajme sa ním viesť k záchrane a
k životu večnému. Amen.

Vypočujme si slová vyslania ako sú napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. k.: 
„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje
telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na
nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec
ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? “
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen. 
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