
 

 

Marec 2020                                  Pokrm Božieho slova – 1. časť 

 
 

Téma slávenia: Naše ohlasovanie sa musí živiť Božím slovom. 

 

Biblický text: Mt 3-4 | Text na reflexiu: Ak si Boží Syn... 

 

Modlitba: Milosrdný Bože, láskavo zhliadni na oddanosť svojho ľudu a pomáhaj nám, aby sme 

zdržanlivosťou ovládali svoje telo a dobrými skutkami sa vzmáhali na duchu. Skrze nášho Pána Ježiša 

Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky 
vekov. Amen. 

 

 

Ak si Boží Syn, ... 
 

 
V Matu s ovom evanjeliu Ja n Krstiteľ ohlasuje prí chod nebeske ho kra ľovstva (3,1-12) a „kohosi 
mocnejs ieho“, nez  je on sa m (3,11). Tento mocnejs í  prí de za ní m k Jorda nu a poz iada ho o krst. Jez is ov 
krst vyvrcholí , keď na neho zostu pi Boz í  Duch a z neba zaznie hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 
mám zaľúbenie“ (3,17). Tento moment mo z eme cha pať ako Jez is ovo uvedenie (inaugura ciu) do jeho 
poslania byť Mesia s om. Slovo Mesia s  pocha dza z hebrejc iny a znamena  „Pomazany “. 
 
V Starom za kone bolo pomazanie olejom veľmi do lez ity m momentom, ktory  naznac oval oddelenie 
pomazane ho c loveka na s pecia lne poslanie. Pri uvedení  do u radu boli pomazaní  kra li i veľkn azi: keď 
Mojz is  ustanovil svojho brata A rona za prve ho veľkn aza, „nalial oleja svätenia na Áronovu hlavu 
a pomazal ho“ (Lv 8, 12). Obdobne postupuje Samuel, keď pomaz e za kra ľa Saula (1 Sam 10, 1) a 
napokon Da vida: „Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho (Dávida) uprostred jeho bratov. A od toho dňa 
pôsobil na Dávida Pánov duch“ (1 Sam 16, 13). Jez is  je Da vidov pra voplatny  potomok (Mt 1, 1-18), 
pomazany  Duchom Sva ty m. 
 
Su c asťou liturgie uvedenia na tro n z idovsky ch kra ľov bolo prehla senie kra ľa za „Boz ieho Syna“: „Pán 
mi povedal: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil“ (Ž  2,7); no ky m u z idovsky ch kra ľov to platilo v 
prenesenom zmysle, Jez is  je Boz í m Synom v pravom zmysle slova. 
 
Poslanie z idovsky ch kra ľov sa da  charakterizovať ako pokrac ovanie v Mojz is ovom poslaní , teda poslaní  
viesť Boz í  ľud. Aby tu to u lohu splnili, sami sa museli nechať viesť Boz í m Duchom. Mnohí  z nich sa vs ak 
nenechali viesť Boz í m Duchom a rads ej kra c ali a viedli Boz í  ľud svojimi cestic kami, no o to hors ie to 
dopadlo: dvana sť kmen ov Izraela rozpra s ili ich nepriatelia. Ty chto dvana sť kmen ov Izraela Jez is  
symbolicky opa ť zhromaz dí , keď vo kol seba zdruz í  dvana sť apos tolov, ktorí  raz budu  „súdiť dvanásť 
kmeňov Izraela“ (19,28). 
 
To, c o odmietli Da vidovi potomkovia na tro ne, keď sa nenechali viesť Boz í m Duchom a nekra c ali po 
Boz í ch cesta ch, sa napl n a na Jez is ovi, ktory  sa necha  viesť Duchom, ktory  na neho zostu pil pri krste: 
„Duch vyviedol Ježiša na púšť“ (4,1). Tam diabol „otestuje“, c i Jez is  je vskutku Boz í  Syn. 
 
 
 
 
 

Plán permanentnej formácie na rok 2020 

Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku 



Potom sa Jez is  presťahuje „do Kafarnauma, v končinách Zabulon a Neftali“ (4,13-14). Pre Matu s a to nie 
je bezvy znamna  skutoc nosť. Matu s  v tom vidí , z e sa tak stalo preto, aby sa splnilo Pí smo, ako to 
predpovedal „prorok Izaiáš: 
 

„Krajina Zabulon a krajina Neftali, 
na ceste k moru, za Jordánom, 
Galilea pohanov! 

Ľud bývajúci v temnotách 
uvidel veľké svetlo. 
Svetlo zažiarilo tým, 
čo sedeli v temnom kraji smrti“ (Mt 4,15-16). 

Matu s ovo evanjelium je presiaknute  mnohy mi odkazmi na Stary  za kon. Niekedy to robí  vy slovne, ako 
v tomto prí pade, inokedy Stary  za kon necha  zaznieť len v nepatrny ch ozvena ch ako naprí klad v odeve 
Ja na Krstiteľa, ktory  „nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok“ (Mt 3,4). Tak chodil oblec eny  
prorok Elia s  (2 Kr 1,8). 

V Jez is ovy ch c asoch Galilea nemala dobru  povesť. V oc iach pravoverny ch Ž idov to bol kraj 
kontaminovany  pohanmi a ich spo sobom z ivota. Ú zemie kmen ov Žabulon a Neftali boli prve , ktore  v 
rokoch 733-732 pred kresťansky m letopoc tom podľahli asy rskym dobyvateľom: „V dňoch izraelského 
kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglatpilésar a zaujal Ajon, Abel-Beth-Maáchu, Janoe, Kádeš, Asor, 
Galaád, Galileu, celé územie Neftaliho a odviedol ich do zajatia do Asýrska“ (2 Kr 15,29). Tento kraj, ktory  
ako prvy  pohltila temnota, sa za roven  sta va prvy m, kde zaz iarilo nove  svetlo stelesnene  v Jez is ovi. 

Toto svetlo priťahuje pozornosť a neodolaju  mu Peter a Ondrej, ani Jakub a Ja n, ktorí  sa vza pa tí  stanu  
Jez is ovy mi uc ení kmi (4,18-22). Naratí vny celok Mt 3-4 sa konc í  su hrnom Jez is ovej  c innosti: „Ježiš 
chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh 
a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých 
chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov 
a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey 
a Zajordánska“ (Mt 4,23-25). 
 
Matu s  si ty mto su hrnom pripravil „po du“, aby uviedol prvu  veľku  Jez is ovu rec , tzv. „Rec  na vrchu“ (Mt 
5-7). Sko r vs ak, nez  Matu s  zac ne prvu  Jez is ovu „ka zen “, predstavuje svojim c itateľom, kto Jez is  je a c o 
robí . Teda v centre tohto naratí vneho bloku stojí  ota zka Jez is ovej identity. Jez is  bol najsko r predstaveny  
ako „mocnejs í  nez  Ja n Krstiteľ“, potom pri krste z neba zaznel Otcov hlas, ktory  predstavil Jez is a ako 
milovane ho Syna, potom sa Jez is  osvedc il ako Boz í  Syn pri poku s aní  na pu s ti. Na za ver je Jez is  
predstaveny  ako niekto, kto je obdareny  zvla s tnou autoritou a mocou, ktorej neodolaju  prví  s tyria 
apos toli, ktorí  zanechaju  vs etko a nasleduju  Jez is a, ani poc etne  za stupy, ktore  pricha dzaju  za ní m zo 
vs etky ch ku tov Palestí ny a so sebou prina s aju  ty ch, ktorí  su  v zajatí  ro znych telesny ch neduhov alebo 
zly ch duchov, ktorí  taktiez  kapituluju  pred Jez is ovou autoritou a mocou. 
Jez is ova identita a autorita je podrobena  sku s ke na pu s ti (Mt 4,1-11). Tento evanjeliovy  text dominuje 
liturgii slova Prvej po stnej nedele. Jez is ovo poku s anie na pu s ti je u zko spa te  s jeho krstom: je to Duch, 
ktory  na Jez is a zostu pil pri krste, kto ho vyviedol na pu s ť; a na pretras prí de ota zka Jez is ovej identity 
Boz ieho Syna (3,17; 4,3.6). Ža roven  je toto poku s anie predzvesťou cele ho Jez is ovho prí behu, a preto 
ma  kľu c ovy  vy znam: podobne ako pri prvom pokus ení  (premeniť kamene na chlieb), Jez is ovi poc as 
cele ho jeho po sobenia viac za lez alo na Boz ej vo li a dobre iny ch, nez  na sebe samom; a preto uzdravoval 
nu dznych, a keď boli hladní , neva hal za zrac ne ich nakr miť (Mt 14,13-21; 15,32-39). 
 
 
Jez is  c elí  pokus eniam najma  zo strany farizejov, ktorí  ho nezriedka provokuju , aby ostentatí vne 
demons troval svoju moc (napr. 16,1); no najvypuklejs ie ho provokuju , aby uka zal svoju moc, keď 
bezmocne visí  na krí z i: „Zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ (27,40). V hre je opa ť ota zka 
Jez is ovej identity a moci, ale on opa ť nezneuz í va spektakula rne svoju moc vo svoj prospech, aby iny ch 
ohromil. Navys e je to poku s anie nielen Jez is a, ale aj Boha: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže 
zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; nech ho 
teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: »Som Boží Syn«“ (27,42-43). Svojí m spo sobom su  tieto slova  



ozvenou pokus enia na pu s ti: „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«“ (4,6). Č o spa ja obe tieto pasa z e, je ota zka 
identity Boz ieho Syna ako aj otvorena  ota zka, c i Boh zachra ni Jez is a, c i uz  sa vrhne z vrcholku chra mu, 
alebo keď bude bezmocne visieť na krí z i… 
 
Tretie pokus enie, ktore  sa odohra va „na veľmi vysokom vrchu“, keď diabol Jez is ovi sľubuje „všetky 
kráľovstvá sveta a ich slávu“ vraviac: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi 
klaňať“ (4,8-9), ma  zas svoju ozvenu v za vere evanjelia, ktore  konc í  klan aní m sa uc ení kov Jez is ovi na 
vrchu, kde im Jez is  da va misijny  prí kaz, ktory  uva dza slovami: „Daná mi je všetko moc na nebi i na zemi. 
Choďte a učte všetky národy a krstite ich...“ (28,16-20). Jestvuje tak urc ite  prepojenie medzi 
vyvrcholení m pokus ení  pri treťom pokus ení  na pu s ti a vyvrcholení m cele ho evanjelia. 
 
Jez is ove pokus enia maju  v Matu s ovom podaní  svoju logicku  s truktu ru. Najsko r je to topograficka  
s truktu ra: prve  pokus enie sa deje na odľahlom mieste – na pu s ti. Druhe  sa odohra va na verejnom 
priestranstve – vysoko na vrcholku chra mu – a je to pokus enie, aby Jez is  verejne uka zal svoju moc a 
„cely  Jeruzalem“ presvedc il, z e on je Mesia s . Tretie sa deje es te vys s ie – na veľmi vysokom vrchu a ma  
univerza lny charakter: v hre su  vs etky kra ľovstva  sveta a ich sla va... 
 
D als iu logicku  s truktu ru moz no vybadať v grada cií  pokus ení : v prvom pokus ení  ide v podstate o pud 
sebaza chovy, aby vyhladovany  Jez is  premenil kamene na chlieb. Aj pokus iteľ pricha dza s jednoduchy m 
sponta nnym na vrhom: „Povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“. Druhe  pokus enie nabera  na sile 
aj ty m, z e pokus iteľ podopiera svoje pokus enie cita tom z Pí sma: „Veď je napísané: Svojim anjelom dá 
príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň!“ Tretie pokus enie je pokus ení m k 
otvorenej vzbure voc i Bohu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať…!“ Pritom 
moz no vycí tiť protiklad medzi diablom, ktory  Jez is ovi predstavuje „všetky kráľovstvá sveta a ich slávu“ a 
„nebeským kráľovstvom“, ktore  stojí  v centre Jez is ovho ohlasovania. 
 
Na intenzite nabera  aj Jez is ova reakcia na jednotlive  pokus enia: najsko r Jez is  odporuje len 
jednoduchy m cita tom z Pí sma. Pri druhom pokus ení  ma  Jez is ova odpoveď do raznejs í  akcent a na tretie 
pokus enie reaguje Jez is  dosť prí kro: „Odíď, satan…!“ 
 
Jez is  na kaz de  pokus enie reaguje slovami Pí sma (pre neho to bolo to, c o my dnes nazy vame Stary  
za kon). Je veľavravne , z e Jez is , sko r nez  zac ne verejne ka zať, trikra t cituje Pí smo, konkre tne knihu 
Deuterono mium (6,13.16 a 8,3). Jez is  sa z ivil Pí smom a zoc i-voc i diablovi tasil „meč Ducha, ktorým je 
Božie Slovo“ (Ef 6,17), c í m je prí kladom aj pre na s, ako odporovať zlu a pokus eniam v nas om z ivote. V 
tomto roku Boz ieho Slova by sme na to mali obzvla s ť pama tať. 
 
Hlavny  motí v, prec o sa stať o Jez is ovom poku s aní  na pu s ti nacha dza v evanjeliu je kristologicky : 
predstaviť Jez is ovu identitu (Boz í  Syn), jeho moc a autoritu – odporuje mocnostiam zla, ba dokonca im 
aj rozkazuje: „Odíď, satan…!“, hoci u plne sa o rozsahu jeho moci a autority dozveda me az  na konci 
evanjelia: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi...“ 
 
Navys e Jez is  vystupuje ako novy  Izrael. Č elí  pokus eniam podobne ako Izraeliti na pu s ti. Prve  
pokus eniu, ktore mu Izraeliti podľahli, su viselo s hladom, ktory  pocí tili na pu s ti Sin: „Celá izraelská 
pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. 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). 
 
D als ie pokus enie, ktore mu Izraeliti podľahli, su viselo s nedostatkom vody: „Ľud doliehal na Mojžiša 
a vravel: „Daj nám vodu na pitie!“ Ale Mojžiš im odvetil: „Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate 
Pána?“ Mojz is  preto „nazval to miesto Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána“ (Ex 
17,2.7). Na druhe  pokus enie Jez is  odpoveda  diablovi: „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (4,7). Ky m 
Izraeliti poku s ali Pa na, Jez is  nie. 
 
 
 



Najva c s í m pokleskom Izraela na pu s ti bola modlosluz ba – klan anie sa zlate mu teľaťu (Ex 32,1-4). Aj 
Jez is  je na za ver poku s any  k modlosluz be. Avs ak, ky m Izraeliti na pu s ti pokus eniam podľahli, Jez is  
vycha dza ako ví ťaz. Jez is  je skutoc ny  Izrael, teda Boz í  bojovní k. 
 
Popri tomto kristologickom vy zname textu sa c oskoro v cha paní  Čirkvi vynoril aj mora lny vy znam 
Jez is ovho poku s ania na pu s ti. Obrovsky  vplyv mal najma  na pu s tnych otcov, ktorí  podobne ako Jez is  
odcha dzali na pu s ť, aby za pasili s de monmi. Hoci mnohe  pokus enia pricha dzaju  zvonku, to 
najdo lez itejs ie – samotny  za pas sa odohra va vnu tri. Pu s tni otcovia vypracovali tzv. antirheticku  
meto du, ktora  spoc í va v tom, z e pokus eniam treba protirec iť (preto anti-rheticka ) slovami Pí sma, 
podobne ako to robil Jez is  na pu s ti. 
 
Pu s tni otcovia vypracovali cele  zoznamy biblicky ch vy rokov, ktory mi c elili jednotlivy m pokus eniam. 
Tak naprí klad slova  obľu bene ho z almu „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“ (Ž  23) aplikovali v prí pade 
nestriedmosti, kedy c elí me pokus eniu zjesť alebo vlastniť viac, nez  potrebujeme. 
 
Ine  slova  tohto z almu pouz í vali v prí pade pokus enia strachu, ktory m sa diabol snaz í  nahlodať nas u 
do veru v Boha: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou!“ (Ž  23,4). 
Mnohokra t sa na s diabol snaz í  ovla dať pra ve strachom. Snaz il sa ní m ovla dnuť aj Jez is a v predvec er 
jeho umuc enia v Getsemanskej za hrade. 
 
Mu drosť antirhetickej meto dy potvrdzuje aj psycholo gia: nemo z eme ovplyvniť, ake  mys lienky na na s 
doliehaju , ale mo z eme ovplyvniť, ako na ne reagujeme. A pra ve ta to nas a reakcia ovplyvn uje na s  z ivot. 
Platí  to aj v duchovnom z ivote: nemo z eme ovplyvniť pokus enia, ktore  na na s doliehaju , ale mo z eme im 
odporovať. Ak teda vo chví ľach pokus enia necha me v sebe rozoznieť spra vnu odpoveď, tak pra ve ta to 
nas a odpoveď sko r c i nesko r bude mať vplyv na na s  ďals í  z ivota a nie to, c í m sa na s diabol snaz í  
podviesť. Ak odporujeme zlu slovami Pí sma, ktore  boli napí sane  z vnuknutia Ducha Sva te ho, tak potom 
Duch Sva ty  bude v konec nom do sledku ovplyvn ovať a viesť na s  z ivot. 
 
Mu drosť pu s tnych otcov praktizoval vo svojom z ivote aj sv. Dominik a prví  dominika ni. Touto cestou v 
boji proti pokus eniam mo z eme kra c ať aj my – Dominikovi nasledovní ci v 21. storoc í . Prí beh o 
Jez is ovom poku s aní  mal do sledky pre z ivotnu  prax prvy ch kresťanov. Dobra  zvesť, ktora  z neho 
pramenila, bola, z e nad pokus ení m moz no zví ťaziť. Ako? V Jez is ovom mene a Boz í m slovom; preto 
nezabu dajme z iviť sa Boz í m slovom, veď „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza 
z Božích úst“ (Mt 4 4; Dt 8,3). 
 

 

 

 

 

 

 


