
Lekcia: Ex 19, 1-8                                         Kázeň: Mt 4, 8-11

Bratia a sestry,
všetci vieme, že najlepší výhľad je z nejakého vyvýšeného miesta. Môže to byť

strecha domu, vyhliadková veža alebo vysoký kopec. Sú to všetko miesta, odkiaľ vidí
človek široko ďaleko a všetko akoby mal doslova na dlani. 

Pri svojom treťom pokuse vzal diabol Ježiša na vysoký kopec. Nevieme, aký kopec
to bol, ale nie je to dôležité. Skôr ako o názov ide o polohu. Šlo totiž o to, aby Ježiš videl,
čo najviac. Ježiš nevidel iba to, čo je možné vidieť očami. Nenaskytol sa mu pohľad iba
na širokú panorámu všetkého, čo je možné vidieť z vysokého kopca. Môžeme tu hovoriť
o vízii. Tam na tom vyvýšenom mieste, z ktorého by nebolo možné vidieť všetko, nech
by bol ten kopec akokoľvek vysoký, diabol Ježišovi ukázal všetky kráľovstvá sveta a ich
slávu. 

Diabol priviedol Krista na horu, aby Ho zviedol. Koná presný opak toho, čo robí
Boh. Boh prikázal Mojžišovi,  aby vystúpil  na vrch a tam mu zjavil  svoju vôľu. Boh
hovorí na kopci a aj diabol hovorí na kopci a predsa obaja ukazujú iný smer. Iba jeden
hovorí pravdu a ukazuje správnu cestu. Boh hovorí, aby pomáhal a viedol k záchrane a
diabol hovorí, aby škodil a viedol do zatratenia. Diabol ponúka Ježišovi všetko, čo svet
môže ponúknuť.

Neponúka iba kráľovstvá. Tie predstavujú veľké svetské bohatstvo. Neišlo iba o
hmotné svetské hodnoty. Pretože Ježiš videl nielen kráľovstvá, ale aj ich slávu. Vo svete
je drahé to, keď je niekto slávny. Väčšinou je to nejaký herec alebo speváčka, alebo aj
športovec. So slávou je spojené aj bohatstvo. Diabol Ježišovi ponúka všetko to, čo si
človek tu na zemi môže želať. 

Poznáme to najme z rozprávok, kde kráľ ponúka za zabitie draka okrem ruky svojej
dcéry  aj  polovicu kráľovstva.  Kráľovstvo je  tam chápané ako to najvzácnejšie,  čo si
človek môže zažiadať. Diabol Ježišovi ponúka svetské bohatstvo. Tejto ponuke mnohí
podľahli. V Biblii máme viacej varovaní, aby človek netúžil po bohatstve. Už sám Pán
Ježiš povedal, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako by mal bohatý vstúpiť do kráľovstva
nebeského.
 

Alebo v  1.  liste  Timoteovi  je  napísané:  Ale  tí,  čo chcú zbohatnúť,  upadajú do
pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú
ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých
niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. (6, 9-10) Je tam reč o
túžbe po peniazoch. Kto túži, vystavuje sa pokušeniu. Predtým nás tiež varuje desiate
Božie prikázanie, ktoré začína slovami „Nepožiadaš“. Inými slovami povedané: Nebudeš
závidieť alebo nebudeš túžiť. Od túžby je už len krátky krôčik k činu. 
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Ježiš  netúžil  po  svetskom  bohatstve  ani  po  svetskej  sláve.  Diablovu  ponuku
odmietol a potvrdil tým to, že mu išlo o niečo viac. Pritom diabol nežiadal nič ťažké.
Žiadal iba jedno poklonenie, iba jeden ústupok, iba jeden kompromis. No nedá sa sedieť
na dvoch stoličkách a nedá sa slúžiť ani dvom pánom. Nedá sa veriť v Boha a niekedy sa
pokloniť  aj  diablovi,  keď  to  niečo  prinesie.  Vo  vtedajšej  dobe  klaňať  sa  znamenalo
uctievať. Keby sa Ježiš, čo i len raz poklonil diablovi, neslúžil by už Bohu. Dokonalý
vzťah medzi Synom a Otcom by sa narušil.

Na začiatku stačilo jedno diablovo pokušenie a vzťah človeka a Boha bol navždy
poznačený. Dávajme si pozor na to,  ako sa rozhodujeme, koho počúvame a komu sa
klaniame. Ježiš sa držal Božieho slova a tak aj odpovedal diablovi. Dnes sa zamýšľame
nad posledným tretím pokušením a  môžeme si  všimnúť,  že  Ježiš  na  každú diablovu
ponuku odpovedá citátom z Biblie. Trikrát zaznelo „napísané je...“ Ježiš poznal Božie
slovo, ktoré mu slúžilo na obranu pred diablom, a ktoré mu ukazovalo, čo má robiť. Ježiš
Božie slovo nezneužíval, ale nechal sa ním viesť. 

Pozrime sa ešte  na to,  čo sa stalo potom, ako diabol  odišiel.  Pristúpili  anjeli  a
posluhovali Ježišovi. Po zlom prichádza dobré. Ježiš vydržal a obstál a potom ho čakalo
niečo dobré. Aj nás keď vytrváme až do konca, čaká Božie kráľovstvo. Sme vystavení
pokušeniam, ale raz sa to skončí. Ježiš vydržal a my Ho máme nasledovať.

Niekto by teraz mohol povedať, že to Ježiš nemal až také ťažké. Veď niekto je
pokúšaný dennodenne. Nemal to Ježiš ľahké? 3x a dosť! No evanjelista Lukáš náš obzor
rozširuje. Aj Lukáš napísal príbeh o pokúšaní Krista a okrem toho, že má oproti Matúšovi
iné poradie (vymenil druhé a tretie pokušenie), doplnil tiež v závere jednu informáciu: na
čas.  Keď diabol skončil pokúšanie,  odišiel  na čas od Ježiša.  Z toho vyplýva, že sa k
Ježišovi ešte vrátil. Ježiš to nemal ľahšie ako my. V liste Židom je doslovne napísané, že
Ježiš bol podobne pokúšaný vo všetkom. 

Pán  Ježiš  nám  rozumie.  Bol  pokúšaný,  ale,  narozdiel  od  nás,  odolal  a  nikdy
nevykonal  žiadny  hriech.  Jedine  náš  Pán  má  moc  nad  diablom.  K nemu volajme  o
pomoc, keď príde nejaké pokušenie. Prosme Ho, aby nám ukazoval, čo je dôležité, aby
sme netúžili po tom, čo je v konečnom dôsledku bezcenné. Nechajme sa viesť Božím
slovom, aby sme neslúžili diablovi, ale stavali na tej pevnej skale, ktorou nič neotrasie.
Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v37. žalme: 
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. 
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen.
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