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Týždeň od 18. do 24. septembra

Kristova skúška ohňom
Texty na tento týždeň

Lk 2,7.22–24; Mt 2,1–18; Jn 8,58.59; Lk 22,41–44; Mt 27,51.52; Rim 6,23; Tit 1,2

Úvodný text
Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Éli, Éli, lema 
sabachthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“  (Mt 
27,46)

Naše uvažovanie o utrpení je vždy spojené s otázkou pôvodu hriechu 
a bolesti. Vďaka Božiemu zjaveniu máme spoľahlivú odpoveď: Hriech a utrpe-
nie vznikli, lebo slobodné bytosti zneužili Bohom darovanú slobodu. To nás 
privádza k ďalšej otázke: Vedel Boh vopred, že stvorené bytosti padnú? Áno, 
ale očividne bol presvedčený – ako napísal C. S. Lewis – že to „riziko stojí za to“.
Riziko? Pre koho má zmysel? Pre nás, zatiaľ čo Boh sedí v nebesiach na svojom 
tróne? Nie celkom. Sloboda všetkých jeho inteligentných tvorov bola pre 
Boha posvätná. Než by nám Boh odoprel slobodu, radšej vzal na seba bre-
meno utrpenia spôsobené zneužitím našej slobody. Toto utrpenie vidíme 
v živote a smrti Ježiša Krista, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť, vytvoril 
medzi nebom a zemou spojenie, ktoré potrvá celú večnosť.

Osnova lekcie

V záverečnej lekcii sa zameriame na osobu Ježiša Krista. On je tým, kto sám 
prešiel mnohými trápeniami, bolesťou a smrťou. Zamyslíme sa nad význa-
mom utrpenia v jeho živote aj nad tým, čo sa z toho môžeme naučiť my.

•	 Lk 2,7.22–24 – Ježišov vstup do života bolesti a trápenia (nedeľa)
•	 Mt 12,22–24; Lk 4,28–30 – Ježiš a nepochopenie jeho okolia (pon-

delok)
•	 Mk 14,32–26 – Ježišov zápas v Getsemanskej záhrade (utorok)
•	 Matúš 27 – Ježišovo odsúdenie a smrť (streda)
•	 Sk 14,22; Flp 1,29 – Ježišovo utrpenie a naše trápenie (štvrtok)
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Detstvo
7A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. ... 22Keď uplynuli dni ich očis-
ťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho pred-
stavili Pánovi, 23lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, 
ktorý otvára materské lono, má byť zasvätený Pánovi. 24A aby obetovali pár 
hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon.  (Lk 2,7.22–24)

Písmo nám o Ježišových raných rokoch prináša len veľmi málo informácií. 
Zopár veršov nám však odhaľuje okolnosti Ježišovej mladosti a pomerov, 
do akých sa narodil.

Uvažuj o úvodných veršoch (Lk 2,7.22–24) a o texte Mt 2,1–18 (pozri aj 
3Moj 12,6–8). Ktoré základné fakty sa môžeme dozvedieť na základe týchto 
veršov? Čomu Ježiš musel čeliť už od začiatku?

Ježiš nebol prvý ani posledný, koho život poznačila chudoba a prenasledova-
nie – a to dokonca už od narodenia. Jedinečnosť Ježišovho utrpenia od najút-
lejšieho veku nám pomáhajú pochopiť aj ďalšie okolnosti.

Prečítaj si text Jn 1,46. Akým ďalším predsudkom musel Ježiš čeliť? Ako to 
mohlo ovplyvniť jeho život?

S výnimkou Adama a Evy pred pádom do hriechu bol Ježiš jediný bezhriešny 
človek žijúci na zemi. Vo svojej čistote a dokonalosti sa ponoril do sveta hrie-
chu. Stret s hriechom, pokušením a prejavmi hriechu na zemi v ňom museli 
vyvolávať bolesť a pocit odlúčenosti. Veď aj my, hoci sme vplyvom hriechu 
otupení, sa často s hrôzou alebo s opovrhnutím odvraciame od zla, ktoré 
vidíme okolo seba. (Asi každý z nás však musí priznať, že niektoré iné prejavy 
zla nám sú viac či menej sympatické. Pozri v tejto súvislosti text Heb 12,4.) Aké 
ťažké to však muselo byť pre Ježiša! Aký priepastný rozdiel musel byť medzi 
ním a ostatnými ľuďmi! Aké utrpenie musel prežívať!

 � Aký postoj máš k prejavom hriechu, ktoré vidíš okolo seba? Ktoré 
prejavy ťa trápia najviac? Ku ktorým máš ľahostajný postoj? Čo môže 
spôsobovať tvoju ľahostajnosť alebo otupenosť? Aké ďalšie príčiny 
svojej ľahostajnosti si našiel? Čo s tým môžeš robiť?

Nedeľa 18. septembra

Aplikácia
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Odmietnutý a opovrhovaný ľuďmi
22Nato priviedli k nemu posadnutého démonom, ktorý bol slepý a nemý. 
Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. 23Zástupy žasli a hovorili: „Či to nie je 
Dávidov syn?“ 24Keď to farizeji počuli, povedali: „Tento vyháňa démonov iba 
mocou Belzebula, vládcu démonov.“  (Mt 12,22–24)
28Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29Vstali a hnali ho von 
z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, 
aby ho odtiaľ zhodili. 30Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.  (Lk 4,28–30)
58Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, 
Ja som!“ 59Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl 
a vyšiel z chrámu.  (Jn 8,58.59)

Uvažuj o textoch Mt 12,22–24; Lk 4,21–30 a Jn 8,58.59. Uvažuj o nich  
v kontexte toho, že Ježiš bol Boh, Stvoriteľ neba i zeme a prišiel, aby zomrel 
ako obeť za hriechy celého sveta. Ako ti tieto verše ukazujú na utrpenie, 
ktorému Ježiš čelil počas svojej služby na zemi?

Predstavitelia národa ani mnohí obyčajní ľudia nepochopili Ježišov život, 
jeho činy a učenie. Tí, ktorých prišiel zachrániť, ho odmietli a znenávideli. Je 
to podobné, ako keď sa milujúcemu rodičovi postaví na odpor dieťa, ktoré 
však zároveň nevyhnutne potrebuje jeho pomoc. Rodič je ochotný urobiť pre 
svoje dieťa všetko, no to ho odmieta, pohŕda ním a zavrhuje ho. A to aj napriek 
tomu, že rodič je často jediný človek na svete, kto chce dieťaťu nezištne 
pomôcť a zachrániť ho pred záhubou. Ježišova skúsenosť tu na zemi bola 
podobne bolestná.

Prečítaj si text Mt 23,37. Ako Ježiš znášal odmietanie? Čo mu ležalo 
na srdci? Čo bolo skutočnou príčinou jeho utrpenia? Trápil sa kvôli sebe 
(ako to robíme my, keď nás iní odmietajú), alebo z nejakého iného dôvodu?  
Ak áno, z akého?

Každý z nás už pocítil prenikavú bolesť odmietnutia. Naša bolesť sa možno 
podobala Kristovej bolesti, ktorá plynie z nesebeckej lásky. Vtedy nás netrápi 
ani tak samotné odmietnutie, ale skôr následky, ktoré bude musieť niesť 
človek, ktorý odmietol pomoc. (Možno to bol niekto, na kom nám veľmi 
záleží – a on odmietol prijať spasenie v Kristovi.) Ako sa asi musel cítiť Ježiš, 
ktorý si naplno uvedomoval veľkosť vlastného utrpenia pre záchranu ľudí, ale 
aj následky, ktoré by malo odmietnutie jeho daru? „Jeho [Kristova] nevinnosť 
bola príčinou toho, že satanove útoky pociťoval veľmi intenzívne.“ (3SM 129)

 � Čo sa môžeš naučiť z Ježišovho príkladu o spôsobe, akým sa dá ľahšie 
vyrovnať s bolesťou odmietnutia? Ako to môžeš uplatniť vo svojom 
živote?

Pondelok 19. septembra
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Utorok 20. septembra

Ježiš v Getsemane
32Prišli na miesto, ktoré sa volá Getsemani. A prikázal svojim učeníkom: „Sad-
nite si sem, kým sa pomodlím.“ 33Nato vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. 
Začal pociťovať hrôzu a úzkosť. 34Povedal im: „Veľmi smutná je moja duša, 
až na smrť. Zostaňte tu a bdejte.“ 35Trochu od nich poodišiel, padol na zem 
a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. 36Hovoril: „Abba, 
Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, 
ale ako chceš ty.“  (Mk 14,32–36)

Nič z utrpenia, ktoré musel Ježiš znášať počas svojho pozemského života, sa 
nevyrovná bolesti, ktorú prežíval v posledných hodinách pred svojou smrťou 
na kríži. Ježišova obeť za hriechy sveta bola plánovaná pred stvorením sveta 
(Ef 1,1–4; 2 Tim 1,8.9; Tít 1,1.2). Teraz sa mal celý plán uskutočniť.

Čo prezrádzajú nasledujúce verše o Kristovom utrpení v Getsemanskej 
záhrade?
Mt 26,38.39
Mk 14,33–36
Lk 22,41–44

„Trochu sa od nich vzdialil – len toľko, aby ho mohli vidieť a počuť – a padol 
na zem. Uvedomoval si, že hriech ho odlučuje od Otca. Priepasť bola taká 
široká, hlboká a temná, že jeho duch sa nad tým zhrozil. Z tohto smrteľného 
zápasu nemôže hľadať únik v použití svojej božskej moci. Následky ľudského 
hriechu musí vytrpieť ako človek. Ako človek musí znášať Boží hnev, ktorý 
stíha prestúpenie. Kristus sa teraz ocitol v situácii, v akej predtým nikdy nebol. 
Jeho utrpenie najlepšie vystihujú prorocké slová: Prebuď sa, meč, proti môjmu 
pastierovi a proti mužovi mne blízkemu – znie výrok Hospodina mocností. 
(Zach 13,7) Kristus ako zástupca a útočisko hriešnikov znášal Boží spravodlivý 
súd. Poznal, čo znamená Božia spravodlivosť. Až dosiaľ sa prihováral za iných, 
teraz túžil, aby sám mal príhovorcu.“ (DA 686; TV 481)

 � Uvažuj o tom, čo Ježiš prežíval v Getsemanskej záhrade, kde naňho 
doľahla ťarcha hriechov celého sveta. Nikto z ľudí nikdy nemusel a ani 
nebude musieť podstúpiť takúto úlohu. Čo sa z toho dozvedáme 
o Božej láske k nám? Akú nádej z toho môžeš čerpať pre seba?
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Streda 21. septembra

Ukrižovaný Boh
Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny.  (Mt 27,45)
51A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol, zem sa triasla 
a skaly pukali. 52Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkrie-
sené.  (Mt 27,51.52)
Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.  (Mk 15,38)

Medzi najhoršie tresty, na aké mohli Rimania niekoho odsúdiť, patrilo ukrižo-
vanie. Smrť ukrižovaním sa považovala za najhoršiu smrť. Každý, kto bol odsú-
dený zomrieť na kríži, to považoval za niečo strašné. O čo viac Boží Syn! Treba 
si uvedomiť, že Ježiš nebol žiadny superman. Jeho telo bolo rovnako krehké 
ako naše. Bolesť, ktorú cítil, keď ho bili, bičovali, keď mu zatĺkali klince do rúk 
a nôh a keď sa mu pod váhou tela trhali rany, bola neznesiteľná. Ukrižovanie 
bolo vyhradené pre najväčších zločincov. Aká nespravodlivosť, že Ježiš, úplne 
nevinný, musel znášať taký údel! 
Ako však vieme, Ježiš netrpel len telesne. Na kríži išlo o viac než len o zabitie 
nevinného muža.

Ježišovu smrť sprevádzali viaceré dôležité okolnosti, ktoré svedčili o tom, 
že išlo o oveľa viac, než si vtedy väčšina ľudí uvedomovala. O aké udalosti 
išlo? Aký význam má každá z nich?
Mt 27,45
Mt 27,51.52
Mk 15,38

Ježišova smrť nebola len nespravodlivou popravou nevinného človeka. Podľa 
Biblie bol na Ježiša vyliaty Boží hnev za hriechy celého ľudstva. To náš hriech 
niesol Ježiš na kríži. Ježiš neniesol následky nespravodlivého hnevu namiere-
ného proti hriešnemu ľudstvu. Ježiš niesol spravodlivé rozhorčenie spravod-
livého Boha voči hriechom celého sveta. Ježiš znášal niečo hlbšie, temnejšie 
a bolestivejšie, než môže prežiť alebo poznať akýkoľvek človek na zemi.

 � Každý z nás prechádza skúškami a trápením. Akou nádejou a útechou 
ti môže byť Ježišovo utrpenie na kríži za tvoje hriechy?
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Štvrtok 22. septembra

Trpiaci Boh
Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo 
viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súže-
nia.  (Sk 14,22)
Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho 
aj trpeli.  (Flp 1,29)
A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. (2Tim 3,12)

Ľudia zvyknú hovoriť: Kým sme tu na tomto svete, budeme trpieť. Taký je údel 
padlého stvorenia. Biblia nám nesľubuje život bez utrpenia. Čo však naozaj 
hovorí Písmo?

Uvažuj o úvodných textoch. Čo hovoria o utrpení?
Sk 14,22
Flp 1,29
2Tim 3,12

Aj keď prechádzame utrpením a bolesťou, mali by sme si uvedomiť nasle-
dovné skutočnosti:
(1) Ježiš Kristus, trpel viac než ktokoľvek z nás. Na kríži „on niesol naše choroby 
a naše bolesti ho obťažili“ (Iz 53,4). Utrpenie, ktorým prechádzame my ako 
jednotlivci, niesol Ježiš za nás všetkých. Toho, ktorý bol bezhriešny, Boh „urobil 
za nás hriechom“ (2Kor 5,21). Ježiš trpel tak, ako si to my, hriešne bytosti, ani 
nevieme predstaviť.
(2) Boh trpí v našej bolesti s nami. „V každom ich súžení mal aj on súženie.“ 
(Iz 63,9 Roh) Boh prostredníctvom proroka Zachariáša povedal: „Kto sa vás 
dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka.“ (Zach 2,12)
(3) Keď trpíme, pamätajme na ovocie Ježišovho utrpenia. Vďaka Ježišovej 
obeti sme dostali nádherné zasľúbenia naplnené nádejou a povzbudením.

Aké zasľúbenia nachádzaš v týchto textoch?
Jn 10,28
Rim 6,23
Tít 1,2
1Jn 2,25

Na svete budeme prežívať bolesť a utrpenie. Máme však zasľúbenia a nádej. 
Vďaka Ježišovi, vďaka tomu, že niesol trest za náš hriech, vďaka zasľúbeniam 
evanjelia, – že vo viere sa už teraz môžeme stať dokonalými v Ježišovi, – máme 
zasľúbenie večného života. Vďaka Ježišovmu dielu, vďaka plnosti jeho doko-
nalého života a vďaka jeho dokonalej obeti môžeme mať istotu, že náš život, 
naplnený bolesťou, sklamaním a stratami, nie je nič viac než krátky okamih, 
záblesk, ktorý trvá len krátku chvíľu a potom pominie. Toto zasľúbenie máme 
len vďaka Ježišovmu utrpeniu, ktoré niesol, aby jedného dňa, ktorý čoskoro 
príde, uvidel „z námahy svojej výsledok“ (Iz 53,11 Roh).

 � Na naplnenie ktorých zasľúbení sa najviac tešíš? Prečo?
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Podnety na zamyslenie
V knihe Túžba vekov si prečítaj kapitoly „Getsemane“ (DA 685–697; TV 480–
487) a „Golgota“ (DA 741–757; TV 520–531).
„Trikrát sa takto modlil. Trikrát sa jeho ľudská prirodzenosť zachvela pred 
poslednou, vrcholnou obeťou. Vykupiteľ však teraz hľadí na priebeh ľudských 
dejín. Vidí, ako priestupníci Božieho zákona, ponechaní sami na seba, budú 
musieť zahynúť. Pozoruje bezmocnosť človeka. Vidí presilu hriechu. Počuje 
vzdychy a náreky hynúceho sveta. Sleduje jeho neodvratný osud a rozho-
duje sa. Zachráni človeka za každú cenu. Prijíma svoj krvavý krst, aby milió-
nom hynúcich umožnil získať večný život. Opustil nebeské príbytky, kde je len 
čistota, šťastie a sláva, aby zachránil jedinú stratenú ovcu – jediný svet, padlý 
do hriechu. Nezradí svoje poslanie. Stane sa zmiernou obeťou ľudstva, ktoré 
svojvoľne upadlo do hriechu. Z jeho záverečnej prosby cítiť bezvýhradnú odo-
vzdanosť: Ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech 
sa stane tvoja vôľa! (Mat 26,42)“ (TV 484; DA 690.693)

Námety na spoločné uvažovanie

1. Ako vám vo vašom trápení pomáha poznanie, že samotný Boh trpel 
v Ježišovi Kristovi viac ako ktokoľvek z nás? Aký význam pre vás má, 
že Ježiš za nás trpel? V čom vám to môže byť útechou? Pri uvažovaní 
o tejto téme zoberte do úvahy aj nasledovný citát: „Každé utrpenie, 
ktoré je dôsledkom hriechu, bolo vyliate na bezhriešneho Božieho 
Syna.“ (3SM 129)

2. Aké skúšky a ťažkosti Ježiš prežíval? V čom sa podobajú tým našim? 
Čím sa odlišujú? Čo sa môžeme naučiť z toho, ako ich Ježiš znášal? Ako 
nám to môže pomôcť v našich skúškach?

3. Na ktoré vaše obľúbené biblické zasľúbenia sa spoliehate v čase bolesti 
a utrpenia? Napíšte si ich, proste o ich naplnenie.

4. Pokúste sa zhrnúť naše spoločné štúdium v tomto štvrťroku do niekoľ-
kých stručných bodov. Na ktoré otázky ste dostali odpoveď? Ktoré prob-
lémy zostali nezodpovedané? Ako si môžeme byť navzájom pomocou 
a povzbudením, keď prichádzajú okolnosti, ktoré v nás vyvolávajú neis-
totu a pochybnosti? 

Západ slnka: 18.43

Piatok 23. septembra


