1. pôstna nedeľa
Lk. 4,1 -13
V dnešnej dobe sú populárne rozličné testy. Všade je snaha zistiť, aké sú schopnosti človeka,
čo možno od neho očakávať, či sa bude dať na neho spoľahnúť, či zvládne svoju budúcu
profesiu.
Aj Ježiš Kristus sa na začiatku svojej verejnej činnosti podrobuje náročnému testu. Pripravil
mu ho diabol vo chvíli, keď skončil 40 dňový pôst.
Ježiš sa nachádza v dvojakom rozpoložení. V prirodzenom poriadku je jeho telo slabé. Ak
človek neprijíma dostatok potravy toľko dní, tak to nevyhnutne musí jeho organizmus
pociťovať.
A diabol vychádza práve z toho predpokladu. Myslel si, že Ježiš je v tejto chvíli
najzraniteľnejší.
Lenže v nadprirodzenom poriadku bol Ježiš naplnený vnútornou silou. Po 40tich dňoch
a nociach modlitieb na púšti bol dokonale pripravený na diablovu skúšku. Je dôležité vedieť
aj to, v čom bol Ježiš pokúšaný.
Prvé pokušenie malo za cieľ presvedčiť Krista, že hmota je dôležitejšia ako duch, že
dôležitejší je chlieb a všetky pozemské dobrá, ako starosť o dušu a vlastnú spásu. Preto
vyzýva Ježiša, aby premenil kamene na chleby. Ježiš v tejto chvíli neodmieta potrebu chleba,
ale jasne dodáva, že „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst“.
Druhé pokušenie je namierené na božstvo Ježiša. Diabol ho žiada o kaskadérsky kúsok. Ak
je Boží Syn, nebude pre neho problém zoskočiť z chrámu. Veď čože sa mu môže stať ? Anjeli
sú pripravení, aby ho počas pádu vzali na ruky a on sa ani nedotkne zeme ! Ale Ježiš vie, že
nemá právo pokúšať svojho Otca. Lebo vzťah medzi ním a Otcom je postavený na základe
lásky a poslušnosti, a nie trúfalosti a nezodpovednosti.
Tretie pokušenie je zo strany diabla najodvážnejšie. Chce donútiť Ježiša, aby sa mu klaňal,
aby ho uznal za „knieža tohto sveta“. Za jednu poklonu mu sľubuje všetky bohatstvá sveta.
Ježiš jednoznačne a radikálne vyhlasuje, že klaňať a slúžiť sa môže jedine Bohu !
Ježiš zvládol tento test a mohol tak začať uskutočňovať svoju cestu na kríž.
Ježiš sa podrobil tomuto testu, tejto skúške kvôli nám. Akoby nám chcel povedať: „Keď si
diabol dovolil pokúšať mňa, o to viac si dovolí pokúšať vás!“ A preto týmto ťažkým
diabolským testom musí prejsť každý človek.
Bolo by vhodné, aby sme znova z pohľadu nášho života uvažovali o všetkých troch
pokušeniach. Ale vzhľadom na to, že začíname prežívať pôstnu dobu, zamyslime sa nad
pokušením, ktoré je najaktuálnejšie. Je to druhé pokušenie, v ktorom diabol nahováral Ježiša,
aby sa vrhol z chrámu dolu. Toto pokušenie sa definuje aj ako opovážlivé spoliehanie sa na

Božie milosrdenstvo. V konkrétnom správaní to znamená, že niekto hreší s presvedčením, že
Boh mu aj tak odpustí.
Nám diabol nenavrhuje, aby sme vyšli na vežu a skočili dole! On nás oslovuje rafinovanejšie!
Hovorí: „Máš strach dopustiť sa hriechu? Veď to je maličkosť! Veď koľkí pred tebou to isté
urobili! A čo sa im stalo? Nezahynuli! Zem sa pod nimi neotvorila a peklo ich nepohltilo!“
Alebo nám šepká takto: „Bojíš sa? Váhaš? Čo sa ľakáš!? Dnes zhrešíš, zajtra sa vyspovedáš!
Ak zajtra zhrešíš, pozajtra sa vyspovedáš! Myslíš, že nedostaneš odpustenie? Ale veď Boh je
milosrdný. Je tvoj Otec a on ti uzná, že sa môžeš potknúť! Ty si myslíš, že pre nejakú
maličkosť, pre nejaký bagateľ, by ťa Boh naveky zatratil? Čo sa bojíš? Boh taký ukrutný nie
je!“
Naozaj rafinovaný vynález diabla!!!
Aby nás diabol takýmto rafinovaným spôsobom neoklamal, musíme použiť obranné
prostriedky, aké použil Ježiš.
Na prvom mieste to bola u neho modlitba !
Nie minútová modlitba! Nie modlitba v polospánku! Nie nejaká neužitočná povinnosť !
On sa dokázal modliť dlho. Niekedy celú noc! On sa úprimne rozprával so svojim Otcom. On
bol v modlitbe úplne napojený na svojho otca. On Otca pri modlitbe aj počúval!
Snažme sa, aby sa naša modlitba aspoň trochu podobala na Ježišovu.
Tak budeme mať oveľa väčšiu šancu zvíťaziť nad pokušením!
Možno nás v živote čakajú ešte rozličné testy. Budú možno rozhodovať o našom štúdiu,
o našej práci, o našom existenčnom zabezpečení. Určite každý z nás chce uspieť v tých
„pozemských“ testoch, ktorých výsledky majú dosah na náš pozemský život.
My veriaci by sme však mali mať zrak upretý trochu vyššie – až tam za horizont, a mali by
sme sa viac snažiť uspieť v testoch, ktoré ohrozujú náš večný život!
Pán Ježiš nám dal návod ako na to !
Amen.

