Sv. Kromacij Oglejski

Razprave o Matejevem evangeliju 14
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 obcž udovanja vredne ponižž nosti!
Hudicž u se pusti skusž ati Gospod, ki je nekocž tiste, ki je so ga v pusž cžavi skusž ali, udaril s
smrtonosnim ugrižom kacž .2 Za nas se je tudi postil in bil v pusž cžavi lacž en, on, ki je nekocž
svoje lacž no ljudstvo v samoti sž tirideset let krepcž al ž nebesž ko hrano. 3 Ker pa Bog po oni
nepokvarjeni in blažž eni naravi svoje vecž nosti ne more biti lacž en, kakor je pisano: Večni
Bog ne bo lačen in ne bo se mučil,4 se mu je vendar žaradi nasž ega odresž enja, ker si je
privžel telo, ždelo vredno biti skusž an in biti lacž en, da bi pokažal resnicž nost v sebi
privžetega mesa.
2. Hudicž ižživa, da bi ga skusž al, Gospod mu sledi, da bi ga premagal. Spopad
taksž nega skusž anja pa je sovražž nik žacž el tako, da je rekel Gospodu: Če si Božji Sin, reci,
naj ti kamni postanejo kruh.5 Ne požna namrecž skrivnosti Božž jega nacž rta in sprasž uje to,
cž esar ne požna. To je namrecž glas dvomljivca, ki poižveduje in pravi: Če si Božji Sin. Pa si
poglejmo, žakaj preiskuje, cž e dvomi, in žakaj sprasž uje, cž e ne požna. Slisž al je žž e, da je
angel ožnanil Devici, da bo rodila Božž jega Sina.6 Videl je modre, ki so se odrekli svoji
žmoti pražne žnanosti in ponižž no pocž astili novorojeno Dete. 7 Videl je tudi, kako se je po
krstu kakor golob spustil Sveti Duh. Slisž al je glas Ocž eta, ki je ž neba povedal: Ta je moj
Sin.8 Slisž al je tudi Janeža, ki je javno pricž eval: Ta je tisti, ki odvzema greh sveta.9 Toliksž na
pricž evanja so ga torej žbegala, nažadnje ga je prestrasž il sž e ta glas; in med vsem tem, kar
je slisž al, se je prav on, ki je ž grehi napolnil svet, sž e najbolj žbal, ko je slisž al, da je ždaj
prisž el tisti, ki odvžema greh sveta. Ves prestrasž en je bil torej žaradi teh sž tevilnih in tako
pomembnih glasov, vendar sž e ni v polnosti verjel, saj je tega, ža katerega je slisž al, da je
Božž ji Sin, medtem gledal kot cž loveka; in v mesu je žrl tega, o katerem je slisž al, da
odvžema greh sveta. V strahu in trepetu torej poižveduje, cž e bi utegnilo biti res, kar je
slisž al. 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 sž tirideset dni
tudi Mojžes in Elija, žato je skusž al iž kaksž nega drugega žnamenja ocž itne mocž i 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 nemogocž e, 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 hudicž evi volji. Zato mu Gospod ni dopustil, da bi žvedel to, kar je sprasž eval. Ne
spodobi se namrecž , da on sam odgovori, da je Božž ji Sin, ampak je s prikrito
božž anskostjo ž enim samim odgovorom iž Postave kakor s kaksž no pusž cžico prebodel in
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rekel: Pisano je: človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede.12 S tem
odgovorom je hudicž evo skusž njavo napravil neuspesž no. Gospod pa ni bil lacž en samo iž
potrebe, ampak po svoji volji, da bi tako hudicž a ižžval k takemu skusž anju: ker je nekocž
v raju prav hudicž premagal Adama, naj bi ždaj v pustinji Gospod premagal njega. In
Adama seveda ni premagal lacž nega, ždaj pa ga lacž ni Gospod premaga. Drugi Adam je
namrecž hotel žmagati na tak nacž in, na kakrsž en je bil prvi Adam poražž en.
3. Sovražž nik, žž e preboden ž eno rano, si torej spet ižmisli drug ražlog ža
skusž njavo. 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 žž e dožž ivel poraž, se ždaj
loti spopada drugje. Sovražž nik 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
skusž al vrecž i [njega]: Gospod se je namrecž spustil do vsakrsž ne ponižž nosti, da bi nam
žapustil žgled potrpežž ljivosti v skusž njavi 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 brežbožž na žvijacž nost in žavržž na 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 neuspesž en, ampak si sž e sam sposodi pricž evanje iž Postave. Tam
skusž a žmagati, kjer je žž e bridko ižkusil, da je bil premagan. Držne si namrecž tudi sam
recž i: 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 žž e starodavno in navajeno žvijacž nost: da bi lahko
prevaral, svoji hudobiji vedno primesž a 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 sž e drugo; tako naj bi ž navajanjem Božž jega narocž ila brežskrbnega cž loveka
žavedel tako ž napacž no 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 prepricž al in s prepricž evanjem prevaral. Božž jim besedam je
primesž al besede svoje hudobije, da bi mu s sladkostjo meda vlil strupnino smrti.
Ko je torej sovražž nik sicer navedel primer iž Postave, vendar proti sebi, se
Gospod ža njegovo neuspesž no skusž njavo ni žmenil, ampak ga je spet prebodel ž drugo
pusž cžico Postave, ko je rekel: Pisano je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.17 S tem
odgovorom je hudicž spet prejel novo rano in cž eprav ga je prebodel žž e dvojni udarec, sž e
ni odnehal, ampak se spravi nad Gospoda ž novo skusž njavo. Seveda bi ga lahko Gospod
žž e takoj ob prvi skusž njavi pobil na tla, a je ohranil potrpežž ljivost, da bi sovražž nik do
svojega propada postajal vse bolj prevžeten in bi pred svojo pogubo prejel sž e vecž ran.
4. Ko je žž e dvakrat napadel Gospoda in bil poražž en, poskusi naposled sž e tretjicž
oborožž iti predržnost svoje hudobije. Evangelist namrecž porocž a tole: Vzel ga je s seboj
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na zelo visoko goro [in kar sledi do] Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu
služi.18 ČČ udovita in nedosegljiva Gospodova potrpežž ljivost in ižredna hudicž eva
predržnost! Zdaj sovražž nik žž e tretjicž ižživa in se povžpne na želo visoko goro, da bi ga
skusž al, in Gospodu ni žaman to sprejeti, da bi žmagal. Zmagal pa ni žase, ampak ža nas.
Ni bilo namrecž nekaj velikega, cž e bi Božž ji Sin premagal hudicž a, ampak je bilo nekaj
velikega v tem, ker je žmagal v cž loveku 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 nebesž ka kraljestva. Posvetno slavo obljublja njemu, ki je Gospod nebesž ke
slave. Jamcž i, da bo dal vse, on, ki nima nicž esar, njemu, ki ima vse v svoji lasti. Hocž e, da
ga na žemlji moli on, ki ga v nebesih molijo angeli in nadangeli.
Zato Gospod spet dotolcž e predržnost objestnega sovražž nika ž drugim
pricž evanjem iž Postave in pravi: Poberi se, Satan, pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi! Torej je žž e kot žmagovalec in Gospod ž Božž jo oblastjo žagrožil
hudicž u 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 žž e pri
obsodbi svojega voditelja [auctor] spožnala, da je Bog.
(…)
6. S to skusž njavo pa nam je Gospod sž e posebej dal žgled, kako naj se proti
sovražž niku borimo in ga premagamo. In cž eprav je okrog nas vse polno ražlicž nih
hudicž evih skusž njav, je vendar s temi tremi, s katerimi je nastopil proti Gospodu,
pogosto skusž al tudi njegove ižbrance. S tem namrecž , da je Gospod po krstu prestal post
in sovražž nikove skusž njave, kažž e na to, da po kopeli prerojenja, po odlocž itvi ža sveto
žž ivljenje in po pobožž nem prižadevanju s postom k vsakemu ižmed nas takoj pristopi
skusž njavec hudicž , da bi nas ali ž žž eljo po hrani ali s telesnim požž elenjem odvrnil od
pobožž nega namena. Kako pa moramo taksž no skusž njavo premagovati, nam je pokažal
Gospod, to je, da ne bi popustili njegovi žž elji, naj si takoj proti njej predstavljamo
primere Božž je postave, da bomo premagali telesno lakoto ali požž elenje mesa in si bomo
vedno bolj žž eleli nasititi se s hrano Božž je besede. To je namrecž Gospod odvrnil hudicž u,
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 hudicž eve skusž njave proti nam; in cž e ga
v tej premagamo, napade ž drugo, sž e mocž nejsž o skusž njavo. To, da je pri drugi skusž njavi
hudicž povedel Gospoda vrh templja, se je naposled pokažalo to, da cž e koga ni mogel
prevarati s telesnim požž elenjem, si prižadeva vsakega ižmed nas spraviti v skusž njavo,
da bi po prvi žmagi nad telesom ali po tem, ko je žž e postavljen na visoko, cž im 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 pokažž e, kako vsakdo ižmed nas po
svobodnem premisleku in žaradi svoje volje pade v smrt. Zanj je namrecž žnacž ilno, da
nagovarja, na nas pa je, da njegove nasvete premagamo s poslusž nostjo postavi. Zato se
tudi s tem, da se prerosž ki ižrek ražlaga kot nekaksž na potrditev žadeve, potem ko pravi:
Vrzi se dol, kajti pisano je, da je svojim angelom zate zapovedoval,22 ižkažž e kot
sovražž nikova žvitost, saj je hotel Božž je Pismo ražlagati v popacž enem smislu in ž
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žahrbtno žvijacž o in namesto žvestobe podtakniti nežvestobo, da bi preproste in
brežskrbne s pricž evanjem Božž je postave kakor pod videžom dobre ižpovedi
strmoglavil ž visokega in ižrocž il v smrt. Tako je naposled mnoge krivoverce ž visž ine
katolisž ke vere tresž cžil na dno, tako je sž tevilne po nekaj pravicž nih dejanjih strmoglavil
kakor s stolpa, ker jih je locž il od Gospodove ponižž nosti in povždignil v prevžetnost
misli.
S tretjo skusž njavo 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 nebesž ke slave presž li
k žemeljski.24 ČČ loveka nagovarja k žemeljskim cž astem, da mu vžame nebesž ke cž asti;
spodbuja ga bogastvu sveta, da mu odvžame duhovna bogastva. Zato ni brež ražloga o
njem v Jobovi knjigi recž eno: Vse zlato morja je pod njim,25 ker je kot sovražž nik žaradi
žlata in pohlepa po bogastvu žž e 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
skusž njavcem.
7. Potem ko je prestal vse skušnjave,26 porocž a 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 Trosž t
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