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Mt 4,1-11

1. Nato sledi: Tedaj je Duh odvedel Jezusa, [in kar sledi do] je bil naposled lačen.1 O
neprimerljiva  Gospodova  potrpežž ljivost  in  žgled  obcžudovanja  vredne  ponižžnosti!
Hudicžu se pusti skusžati Gospod, ki je nekocž  tiste, ki je so ga v pusžcžavi skusžali, udaril s
smrtonosnim ugrižom kacž.2 Za nas se je tudi postil in bil v pusžcžavi lacžen, on, ki je nekocž
svoje lacžno ljudstvo v samoti sžtirideset let krepcžal ž nebesžko hrano.3 Ker pa Bog po oni
nepokvarjeni in blažženi naravi svoje vecžnosti ne more biti lacžen, kakor je pisano: Večni
Bog ne bo lačen in ne bo se mučil,4 se mu je vendar žaradi nasžega odresženja, ker si je
privžel  telo,  ždelo  vredno biti  skusžan  in  biti  lacžen,  da bi  pokažal  resnicžnost  v  sebi
privžetega mesa.

2.  Hudicž  ižživa,  da bi  ga skusžal,  Gospod mu sledi,  da bi  ga premagal.  Spopad
taksžnega skusžanja pa je sovražžnik žacžel tako, da je rekel Gospodu: Če si Božji Sin, reci,
naj ti kamni postanejo kruh.5 Ne požna namrecž skrivnosti Božž jega nacžrta in sprasžuje to,
cžesar ne požna. To je namrecž glas dvomljivca, ki poižveduje in pravi: Če si Božji Sin. Pa si
poglejmo, žakaj preiskuje, cže dvomi, in žakaj sprasžuje, cže ne požna. Slisžal je žže, da je
angel ožnanil Devici, da bo rodila Božž jega Sina.6 Videl je modre, ki so se odrekli svoji
žmoti pražne žnanosti in ponižžno pocžastili novorojeno Dete.7 Videl je tudi, kako se je po
krstu kakor golob spustil Sveti Duh. Slisžal je glas Ocžeta, ki je ž neba povedal: Ta je moj
Sin.8 Slisžal je tudi Janeža, ki je javno pricževal: Ta je tisti, ki odvzema greh sveta.9 Toliksžna
pricževanja so ga torej žbegala, nažadnje ga je prestrasž il sže ta glas; in med vsem tem, kar
je slisžal, se je prav on, ki je ž grehi napolnil svet, sže najbolj žbal, ko je slisžal, da je ždaj
prisžel tisti, ki odvžema greh sveta. Ves prestrasžen je bil torej žaradi teh sžtevilnih in tako
pomembnih glasov, vendar sže ni v polnosti verjel, saj je tega, ža katerega je slisžal, da je
Božž ji  Sin,  medtem gledal  kot  cžloveka;  in  v  mesu je  žrl  tega,  o  katerem je slisžal,  da
odvžema greh sveta. V strahu in trepetu torej poižveduje, cže bi utegnilo biti res, kar je
slisžal. Videl je Gospoda, kako se je štirideset dni in noči10 postil, ni pa takoj hotel povsem
verjeti, da je Božž ji Sin. Spomnil se je namrecž, da sta se podobno postila sžtirideset dni
tudi Mojžes in Elija, žato je skusžal iž kaksžnega drugega žnamenja ocžitne mocži ražbrati,
ali  je  ta  žares  Božž ji  Sin.  Predlaga  torej  in  pravi:  Če  si  Božji  Sin,  reci,  naj  ti  kamni
postanejo kruh. Seveda ni bilo nemogocže, da Božž ji Sin kamne spremeni v kruh, on, ki je
malodane  iž  kamnov  obudil  Abrahamu  otroke,11 ni  pa  bilo  prav,  da  bi  bil  Gospod
pokoren hudicževi volji. Zato mu Gospod ni dopustil, da bi žvedel to, kar je sprasževal. Ne
spodobi  se  namrecž,  da  on  sam  odgovori,  da  je  Božž ji  Sin,  ampak  je  s  prikrito
božžanskostjo ž enim samim odgovorom iž Postave kakor s kaksžno pusžcžico prebodel in

1  Mt 4,1-2.
2  Prim. 4 Mz 21,6.
3  Prim. 2 Mz 16,4; (prim. Ps 78,24).
4  Iz 40,28.
5  Mt 4,3.
6  Prim. Lk 2,32.
7  Prim. Mt 2,11.
8  Prim. Mt 3,16-17; Mr 1,10-11; Lk 3,22.
9  Jn 1,29.
10  Mt 4,2.
11  Prim. Mt 3,9.
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rekel:  Pisano je: človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede.12 S tem
odgovorom je hudicževo skusžnjavo napravil neuspesžno. Gospod pa ni bil lacžen samo iž
potrebe, ampak po svoji volji, da bi tako hudicža ižžval k takemu skusžanju: ker je nekocž
v raju prav hudicž  premagal Adama, naj bi ždaj v pustinji Gospod premagal njega. In
Adama seveda ni premagal lacžnega, ždaj pa ga lacžni Gospod premaga. Drugi Adam je
namrecž hotel žmagati na tak nacžin, na kakrsžen je bil prvi Adam poražžen.

3.  Sovražžnik,  žže  preboden  ž  eno  rano,  si  torej  spet  ižmisli  drug  ražlog  ža
skusžnjavo. Takole je namrecž pisano: Tedaj ga je hudič dvignil v sveto mesto, [in kar sledi
do] da z nogo ne zadeneš ob kamen.13 Ker je v pustinji enkrat žže dožživel poraž, se ždaj
loti spopada drugje. Sovražžnik se torej povžpne  vrh templja, da bi ižžval, Gospod mu
sledi, da bi slavil žmago. In povžpel se je vrh templja, da bi ž visž ine vrgel tistega, ki je
skusžal vrecži [njega]: Gospod se je namrecž  spustil do vsakrsžne ponižžnosti, da bi nam
žapustil žgled potrpežž ljivosti v skusžnjavi in bi v vsem slavil žmago nad nasprotnikom.
Hudicž  je torej rekel Gospodu:  Če si Božji Sin, se vrzi dol,  kajti pisano je,  da je svojim
angelom zate zapovedoval, naj te na rokah dvignejo, da z nogo ne zadeneš ob kamen .14 O
ti brežbožžna žvijacžnost in žavržžna lahkomiselna predržnost! Ta, ki je videl, kako ga je
Gospod potolkel ž odgovorom iž Postave, ne uporabi vecž  samo orožž ja svoje hudobije,
saj se je ž njim ižkažal neuspesžen, ampak si sže sam sposodi pricževanje iž Postave. Tam
skusža žmagati, kjer je žže bridko ižkusil, da je bil premagan. Držne si namrecž  tudi sam
recži: Pisano je; toda ne njemu v prid, ampak bolj proti njemu. Pisano je namrecž bilo: Ker
je svojim angelom zate zapovedoval; toda to, kar je iž svojega dodal: Vrzi se dol, ni bilo
pisano. V tem prepožnamo njegovo žže starodavno in navajeno žvijacžnost: da bi lahko
prevaral,  svoji hudobiji vedno primesža nekaj dobrega in svoj strup ublažž i  ž medeno
sladkostjo.  Tako  je  namrecž  nekocž  tudi  Adamu,  da  bi  ga  pretental  glede  svojega,
predložž il kakor Božž je besede: Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v
vrtu?15 in sže drugo; tako naj bi ž navajanjem Božž jega narocžila brežskrbnega cžloveka
žavedel tako ž napacžno ražlago kakor tudi ž dodajanjem besed. Kajti tudi tam je dodajal
iž svojega, ko je rekel:  Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa, saj je
Gospod rekel:  Z vsakega drevesa v vrtu jejta, le z drevesa spoznanja, ki je sredi vrta, ne
jejta.16 Spremenil  je  torej  Božž ji  ižrek  in  svojim  besedam  dodal  nekaj  Gospodovih
ižrekov,  da  bi  ga  lažž je  prepricžal  in  s  prepricževanjem  prevaral.  Božž jim  besedam  je
primesžal besede svoje hudobije, da bi mu s sladkostjo meda vlil strupnino smrti.

Ko  je  torej  sovražžnik  sicer  navedel  primer  iž  Postave,  vendar  proti  sebi,  se
Gospod ža njegovo neuspesžno skusžnjavo ni žmenil, ampak ga je spet prebodel ž drugo
pusžcžico Postave, ko je rekel:  Pisano je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.17 S tem
odgovorom je hudicž spet prejel novo rano in cžeprav ga je prebodel žže dvojni udarec, sže
ni odnehal, ampak se spravi nad Gospoda ž novo skusžnjavo. Seveda bi ga lahko Gospod
žže takoj ob prvi skusžnjavi pobil na tla, a je ohranil potrpežž ljivost, da bi sovražžnik do
svojega propada postajal vse bolj prevžeten in bi pred svojo pogubo prejel sže vecž ran.

4. Ko je žže dvakrat napadel Gospoda in bil poražžen, poskusi naposled sže tretjicž
oborožž iti predržnost svoje hudobije. Evangelist namrecž  porocža tole:  Vzel ga je s seboj

12  Mt 4,4.
13  Mt 4,5-6; prim. Ps 91 (90),11-12.
14  Mt 4,6.
15  1 Mz 3,1.
16  1 Mz 2,16-17.
17  Mt 4,7; prim. 5 Mz 6,16.
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na zelo visoko goro  [in kar  sledi  do]  Gospoda,  svojega Boga,  môli  in  njemu samemu
služi.18 ČČudovita  in  nedosegljiva  Gospodova  potrpežž ljivost  in  ižredna  hudicževa
predržnost! Zdaj sovražžnik žže tretjicž  ižživa in se povžpne na želo visoko goro, da bi ga
skusžal, in Gospodu ni žaman to sprejeti, da bi žmagal. Zmagal pa ni žase, ampak ža nas.
Ni bilo namrecž  nekaj velikega, cže bi Božž ji  Sin premagal hudicža,  ampak je bilo nekaj
velikega v tem, ker je žmagal v cžloveku in je žmagal ža nas.

Pravi:  Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: Vse to ti
bom dal, če padeš predme in me moliš. Kraljestva sveta ponuja njemu, ki je vernikom
pripravil  nebesžka  kraljestva.  Posvetno  slavo obljublja  njemu,  ki  je  Gospod  nebesžke
slave. Jamcži, da bo dal vse, on, ki nima nicžesar, njemu, ki ima vse v svoji lasti. Hocže, da
ga na žemlji moli on, ki ga v nebesih molijo angeli in nadangeli.

Zato  Gospod  spet  dotolcže  predržnost  objestnega  sovražžnika  ž  drugim
pricževanjem iž Postave in pravi: Poberi se, Satan, pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi! Torej je žže kot žmagovalec in Gospod ž Božž jo oblastjo žagrožil
hudicžu in mu ukažal, da odneha. Zato požneje, ne brež ražloga, saj je bil njun poglavar
premagan, vžklikata hudobna duhova: Kaj imava s teboj, Sin Boga najvišjega? Ali si nas
prišel pred časom mučit?19 Kajti nista mogla vecž  tajiti, da je Božž ji Sin, ko pa sta žže pri
obsodbi svojega voditelja [auctor] spožnala, da je Bog.

(…) 
6.  S  to  skusžnjavo  pa  nam je  Gospod  sže  posebej  dal  žgled,  kako  naj  se  proti

sovražžniku  borimo  in  ga  premagamo.  In  cžeprav  je  okrog  nas  vse  polno  ražlicžnih
hudicževih  skusžnjav,  je  vendar  s  temi  tremi,  s  katerimi  je  nastopil  proti  Gospodu,
pogosto skusžal tudi njegove ižbrance. S tem namrecž, da je Gospod po krstu prestal post
in sovražžnikove skusžnjave, kažže na to, da po kopeli prerojenja, po odlocžitvi ža sveto
žž ivljenje in po pobožžnem prižadevanju s postom k vsakemu ižmed nas takoj pristopi
skusžnjavec hudicž,  da bi nas ali ž žželjo po hrani ali s telesnim požželenjem odvrnil od
pobožžnega namena. Kako pa moramo taksžno skusžnjavo premagovati, nam je pokažal
Gospod,  to  je,  da  ne  bi  popustili  njegovi  žželji,  naj  si  takoj  proti  njej  predstavljamo
primere Božž je postave, da bomo premagali telesno lakoto ali požželenje mesa in si bomo
vedno bolj žželeli nasititi se s hrano Božž je besede. To je namrecž Gospod odvrnil hudicžu,
ko je rekel: Pisano je: Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede.20

Tako se nam je torej pokažal prvi primer hudicževe skusžnjave proti nam; in cže ga
v tej premagamo, napade ž drugo, sže mocžnejsžo skusžnjavo. To, da je pri drugi skusžnjavi
hudicž  povedel Gospoda vrh templja, se je naposled pokažalo to, da cže koga ni mogel
prevarati s telesnim požželenjem, si prižadeva vsakega ižmed nas spraviti v skusžnjavo,
da bi po prvi žmagi nad telesom ali po tem, ko je žže postavljen na visoko, cžim prej v
duhovnih žadevah strmoglavil, saj pravi: Vrzi se dol.21 Ne pravi: »Vrgel te bom«, da ne bi
dajal videža nasilnosti, ampak pravi: Vrzi se dol, da pokažže, kako vsakdo ižmed nas po
svobodnem premisleku in žaradi svoje volje pade v smrt. Zanj je namrecž  žnacžilno, da
nagovarja, na nas pa je, da njegove nasvete premagamo s poslusžnostjo postavi. Zato se
tudi s tem, da se prerosžki ižrek ražlaga kot nekaksžna potrditev žadeve, potem ko pravi:
Vrzi  se  dol,  kajti  pisano  je,  da  je  svojim  angelom  zate  zapovedoval ,22 ižkažže  kot
sovražžnikova  žvitost,  saj  je  hotel  Božž je  Pismo  ražlagati  v  popacženem  smislu  in  ž
18  Mt 4,8-10; prim. 5 Mz 6,13.
19  Mt 8,29.
20  Mt 4,4. Prim. 5 Mz 8,3.
21  Mt 4,6.
22  Mt 4,6.
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žahrbtno  žvijacžo  in  namesto  žvestobe  podtakniti  nežvestobo,  da  bi  preproste  in
brežskrbne  s  pricževanjem  Božž je  postave  kakor  pod  videžom  dobre  ižpovedi
strmoglavil ž visokega in ižrocžil  v smrt. Tako je naposled mnoge krivoverce ž visž ine
katolisžke vere tresžcžil na dno, tako je sžtevilne po nekaj pravicžnih dejanjih strmoglavil
kakor s stolpa,  ker jih je locžil  od Gospodove ponižžnosti  in povždignil v prevžetnost
misli.

S tretjo skusžnjavo pa ponuja posvetno slavo in bogastva sveta;23 in s tem je, kot
omenja apostol, storil, da so mnogi v veri dožž iveli brodolom in od nebesžke slave presž li
k  žemeljski.24 ČČ loveka nagovarja k  žemeljskim cžastem,  da mu vžame nebesžke cžasti;
spodbuja ga bogastvu sveta, da mu odvžame duhovna bogastva. Zato ni brež ražloga o
njem v Jobovi knjigi recženo:  Vse zlato morja je pod njim,25 ker je kot sovražžnik žaradi
žlata in pohlepa po bogastvu žže mnoge uspel omrežž iti in prevarati. In prav žaradi tega
in  v  tem  ga  je  treba  obsoditi  in  žavrniti,  da  bi  lahko  dosegli  polno  žmago  nad
skusžnjavcem.

7.  Potem  ko  je  prestal  vse  skušnjave,26 porocža  evangelist,  so  Gospodu  stregli
angeli; in iž tega jasno spožnamo, da je Božž ji Sin Bog in stvarnik vsega, ker angeli niso
mogli  služž iti  drugemu,  kakor  samo  svojemu  Gospodu  in  stvarniku,  edinorojenemu
Božž jemu Sinu; njemu hvala in slava na veke vekov. Amen.

Prevedel Bogomir Trosžt

23  Prim. Mt 4,8.
24  Prim. 1 Tim 6,10 in 1,19.
25  Job 41,21 (po gr.).
26  Lk 4,13.
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