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9. DEŇ

RESE T 

Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou.  
Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.  
On prichádza po mne a ja nie som hoden  

rozviazať mu remienok na obuvi.“ 

(Jn 1, 26 – 27)

Ján Krstiteľ bol komplikovaná osobnosť. Žil mimo 
mesta, kde ohlasoval príchod Mesiáša, ktorého Židia 
tak dychtivo očakávali. Dokonale sa hodil na púšť: 
pôsobil zanedbane, keďže sa obliekal do ťavej srsti, 
živil sa hmyzom a nepotrpel si na slušné spôsoby. 
Napomínal ľudí za ich hriechy, nedbajúc pritom 
na ich spoločenské postavenie. Nikoho neušet
ril – ani vyberačov daní, ani vojakov, ba dokonca 
ani náboženských predstaviteľov. Aj napriek jeho 
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R E S E T 

konfliktnému vystupovaniu a mizernému módnemu 
vkusu za ním na púšť prichádzali zástupy ľudí, aby 
ich pokrstil.

Život na púšti nebol pre Izraelitov neznámy pojem, 
veď ich dejiny sú s púšťou úzko späté. Keď opadli 
vody skazonosnej potopy, Noe a jeho rodina vystú
pili z archy do púšte nového sveta (Gn 8, 15 – 17). 
Abrahám poslúchol príkaz Boha, zanechal svoju 
vlasť a nasledoval ho do púšte na miesto, ktoré 
mu mal ukázať (Gn 12, 1). Mojžiš vyviedol Izraeli
tov z egyptského otroctva na púšť, ktorou putovali 
štyridsať rokov, až potom vstúpili do zasľúbenej zeme 
(Ex 13, 17 – 22). 

Púšť v každom z týchto prípadov fungovala ako 
tlačidlo reset, ktoré hovorí: Život, aký si doteraz 
poznal, sa skončil. Začína sa niečo nové. 

Jánov odkaz z púšte bol jasný: Kajajte sa, lebo 
Spasiteľ sveta je už medzi vami. Som si istý, že týmto 
hrozivým a zároveň pokojným vyhlásením dosiahol 
zamýšľaný dramatický efekt. Ľudia sa ho s údivom 
vypytovali: „Kto vlastne si? Mesiáš? Eliáš? Alebo iná 
významná osobnosť, ktorú by sme mali obdivovať?“ 
Ján bol však iba chlapík, ktorý stisol tlačidlo púšťo
vého resetu a ľudu to dal jasne najavo.
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V Y V O L E N Í

Ja nie som Mesiáš a dokonca ani nie som hoden 
dotknúť sa jeho obuvi.

Netrvalo dlho a z davu sa vynoril Ježiš. Hlásal 
evanjelium, ktoré sa radikálne líšilo od toho, 
čo očakávali. Pozýval ľudí, aby sa všetké
ho vzdali a vykročili na cestu, ktorú im ukáže. 
Vyslobodzoval ich z otroctva hriechu a vierou im 
umožňoval vstúpiť do nebeskej zasľúbenej zeme. 
A hoci nezastavil rímsku okupáciu spôsobom, aký 
od Mesiáša očakávali, bezpochyby im vyrovnal 
chodníky na pustatine.

A s jeho príchodom sa začalo niečo nové.
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R E S E T 

Podnet na modlitbu
Proste Boha, aby vám ukázal, kde potrebujete reset, 
a potom vyjadrite svoju ochotu odísť na púšť, ak to 
bude potrebné. 

Kroky vpred
	 Opíšte obdobie, v ktorom ste zažívali 

púšť. Ako ste sa tam stretli s Bohom?
	 Menia slová „medzi vami“ váš pohľad 

na Ježiša? Ak áno, ako?
	 Čo nové Boh momentálne koná vo 

vašom živote a srdci?
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10. DEŇ

SKÚŠK A

On je obraz neviditeľného Boha,  
prvorodený zo všetkého stvorenia,  
lebo v ňom bolo stvorené všetko  

na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné,  
tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.  
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.  

On je pred všetkým  
a všetko v ňom spočíva. 

(Kol 1, 15 – 17)

Všetko bolo stvorené skrze Ježiša. Dokonca aj veci, 
ktoré sa stali predmetom jeho skúšky na púšti. Evanje
lium podľa Matúša 4, 1 nás uvádza do príbehu: „Potom 
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.“ 
Hneď od začiatku je jasné, kto má veci pod kontrolou.
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S K Ú Š K A

„Potom“ naznačuje čas. Rovnako tak aj údaj 
o štyridsiatich dňoch a nociach. Tisícky rokov pred 
tým, ako sa Ježiš zázračne počal v čase, stvoril jeho 
plynutie. Pred svojím vtelením bol nadradený všet
kým fyzikálnym dimenziám a zákonom, ktorými sa 
riadi svet; potom sa však vzdal svojej všemohúcnosti 
a podriadil sa nadvláde času.

Na počiatku Ježiš stvoril Judskú púšť. Svojím 
slovom utvoril jej kamenistý terén, hlboké rokliny, 
pusté zrázy a skromné rastlinstvo. Keď vytyčoval 
základy zeme, zapísané boli aj presné časové údaje 
jeho utrpenia. Vzdal sa nadbytku a vydal sa napos
pas slnkom rozpálenému a nehostinnému kúsku 
zeme.

I telo, v ktorom žil, bolo stvorené. Sám navr
hol svoj ľudský oblek. Vymyslel bunkové dýchanie, 
metabolické reakcie a biochemickú energiu, takže 
vedel, ako bude každý z týchto zložitých systémov 
reagovať na dobrovoľné odňatie potravy. Na fyziolo
gickej úrovni zažíval to, čo navrhol na nadprirodzenej 
úrovni. Vzdal sa nebeskej dokonalosti a podriadil sa 
fyzickej vyčerpanosti.

Dokonca aj jeho pokušiteľ bol stvorený. Boh 
stvoril satana ako Lucifera, najvyššie postaveného 
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anjela, ktorý sa však proti nemu vzbúril a bol zvrh
nutý na zem, kde odvtedy pôsobí ako diabol. Biblia 
nevysvetľuje, ako sa satan stal zlým duchom; Boh 
sa rozhodol udržať to v tajnosti. Pokúšanie na púšti 
však jasne ukazuje, že Božie zámery nič nezma
rí – ani čas, ani nepriaznivé okolnosti a určite nie 
satan. Ježiš si nás vyvolil, preto uzemnil všetko, čo 
sa mu postavilo na odpor. Potom sa vedený Duchom 
Svätým podriadil Otcovej vôli.

Učeníci boli vystavení skúškam, preskúšaní 
boli náboženskí vodcovia i Pilát a skúšaní sme aj 
my. Dopredu nedokážeme povedať, ako na skúšku 
zareagujeme. O tom, či uspejeme alebo zlyháme, 
nerozhodujeme my sami. Jedno je však isté – skúška 
nie je náhoda. 
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S K Ú Š K A

Podnet na modlitbu
Nikto nemá rád skúšky. Proste Boha, aby ste ich 
nielen prežili, ale aby ste počas nich zosilneli a necha
li sa k nemu pritiahnuť ešte bližšie.

Kroky vpred
	 Veríte, že Boh stvoril aj tie veci, ktoré sú 

predmetom vašich skúšok? Vysvetlite 
svoj postoj.

	 Akej najťažšej skúške ste sa doteraz 
podrobili?

	 Čo môžete urobiť pre to, aby ste 
v aktuálnej alebo budúcej skúške obstáli 
lepšie? 
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