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Ročník III.

R.: Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

lk 4, 1 - 13
Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 

štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. 
A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, 
povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“
Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky 

kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som 
ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude 
tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš 
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu 
a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: 
‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, 
aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.



 Na púš� Boh uzavrel so svojím ľudom zmluvu a v jej nehos�nnos� 

prejavoval svoju starostlivosť darom manny a vody. Púšť bola súčasne cestu 

do Zasľúbenej zeme. Keď neskôr ľud opúšťa Boha a klania sa pohanským 

modlám, proroci mu pripomínajú putovanie na púš� ako obdobie nežnej 

lásky so živým Bohom. Aj Ježiš odchádza na púšť. Zakúša tu samotu i diablove 

pokušenia. No hlavný dôvod a náplň dáva tomuto času hlboké spojenie s 

Otcom. Na začiatku pôstneho obdobia sú �eto témy pre veriacich výzvou 

vytvárať si chvíle �cha, samoty a rozhodnúť sa pre pokánie, obrátenie a 

obnovu života. 

 Ježišov krst bol ako prechod Červeným morom a znamenal 

koniec otroctva. Žiť v slobode však nie je ľahké. Treba sa posilniť skúškami, 

sprevádzajúcimi putovanie púšťou, čeliť úkladom nepriateľa, ktorý by nás 

chcel zastaviť, vrá�ť späť alebo zahubiť. Nestačí sa rozhodnúť len raz, treba 

sa rozhodovať stále znova. 



 Ježiš tu zakúša našu ohrozenosť zlom a smrťou, Boh je tu solidárny 

s našim zápasom života v slobode. Ježiš ako Boží Syn je pokúšaný – vždy 

pod zdaním dobra – dosiahnu�m cieľov, ktoré sa v ľudskom ponímaní zdajú 

�e najsprávnejšie: majetok, moc a náboženská pres�ž. Avšak v Ježišovi Boh 

zjavuje svoju pravú tvár, na ktorej sa zračí láska, pokora, služba a chudoba. 

Od Ježiša sa tu učíme, že dobro je skutočne dobrom, len keď je súčasne 

dobrý princíp, prostriedky i cieľ. Cieľ nikdy neposväcuje prostriedky. V 

Ježišovom pokúšaní bolo pokúšané celé ľudstvo. A tak aj v jeho víťazstve 

zvíťazilo nad zlom celé ľudstvo. Ježiš je jeho počiatkom, novým Adamom.

 Čelná zrážka dvoch svetov ako aj jej opis je plný pro�kladov. 

Prvému pokušeniu, teda možnos� voliť medzi dobrom a zlom, prví 

prarodičia podľahli. „Oboha�li“ sa síce aj o skúsenosť zla, na vlastnej koži a v 

plnos�, vrátane neschopnos� vymaniť sa z neho vlastnými silami. Ježiš začal 

verejné dielo spásy radikálne, od koreňa, tam, kde sa to všetko skazilo. Vzal 

na seba naše pokušenia, opäť sa vystavil najrafinovanejším možnos�am 

vybrať si zlo, a zvíťazil nad nimi. A v ňom sme zvíťazili my všetci.



 Púšť je miesto rozhodovania. Miesto stretnu�a s Bohom i so 

sebou samým v plnej pravde. V prúde činnos� človeku všeličo unikne, 

ľahko si pomýli Božiu vôľu s vlastnými túžbami a zdanlivým dobrom. 

Zodpovedným rozhodnu�am má predchádzať čas strávený na púš� a tu 

priviesť do pôvodnej harmónie aj zvieratá zmyslov a emócií. 
 Púšť je miestom slobody a pokušenia, Božej vernos� a nášho 

pochybovania, lásky i vzájomných sporov, cesty a pádov. Púšť je bohatá 

na všetky Božie dary i na všetky naše zrady. Je to namáhavý život nesenia 

dôsledkov hriechu i radosť z Božieho oblaku, ktorý chráni, z ohňa, ktorý 

vedie, z manny, ktorá živí, z vody, ktorá napája, zo Slova, ktoré osvecuje a 

dáva nový život. Púšť je pec, kde Boh pretavuje, čis� a formuje človeka až 

do špiku kos�, miesto existenčného zápasu, v ktorom sa oddeľuje duch od 

duše. 

 Tu sa človek rozhoduje medzi životom a smrťou, medzi dôverou 

a pochybovaním, medzi kráčaním za fatamorgánou vlastných túžob alebo 

za Božími prísľubmi. Štyridsať dní trvajúce pôstne obdobie sa spája s 

počtom rokov, počas ktorých Izraeli� putovali púšťou. Skôr však súvisí s 

Mojžišovým pôstom na Sinajskej púš�, Eliáša pod horou Horeb i Ježišovho 

štyridsaťdenného pôstu po krste v Jordáne. Dnes je jedno z hlavných 

pokušení utekať od púšte a strach z �cha. Pobyt v skutočnej púš� je zaiste 

úplne iná skúsenosť, ale aspoň čiastočne ju môže nahradiť aj takáto prax.


