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AKÉ SÚ NAJVÄČŠIE DIABLOVE KLAMSTVÁ?
Diabol. Otec lži. Klamár. Čím nás najčastejšie dostáva na
lopatky?
„Boh ťa nemá rád,“ šepká nám Zlý deň čo deň. Nachytal na
tom už prvých rodičov Adama a Evu. „Nemá vás rád, zakázal vám
jesť zo stromov záhrady, pretože nechce, aby sa vám otvorili oči
a boli ste ako on,“ zasieval klamstvá do sŕdc v rajskej záhrade.
Pochybnosť o Božej láske a pýcha – byť ako Boh – sú základnými
vecami, ktorými nás dostáva do pasce.
Diabol je klamár už od počiatku. Klamstvo pri stvorení.
Klamstvo pri vykúpení. Dôležité medzníky ľudstva a človeka.
Pri vykúpení nedochádza k priamej konfrontácii diabla
s človekom, no usiluje sa ho presvedčiť, že sa vlastne vôbec nič
nestalo. Že to na tom kríži až také vážne nebolo. Že vlastne o nič
nešlo. A že aj tak o to nestojíme, aby niekto dal za nás život.
Vyhovuje mu, keď ľudia vôbec neveria v jeho existenciu, keď
sú pre nich diabol a peklo len strašidelnou rozprávkou pre deti,
aby poslúchali a plnili, čo treba. Ak však vedia, že existuje,
druhým levelom je snaha, aby sme mu venovali prílišnú
pozornosť, nezdravú, aby sme zameriavali svoju pozornosť viac
na neho ako na Boha. Aby sme ho videli za každým rohom
a triasli sa od strachu. Oba tieto prístupy tešia Zlého rovnako.

Preto ani my nechceme týmto článkom venovať prílišnú
pozornosť nepriateľovi, ale len upozorniť na veci, na ktoré nás
často chytá akoby „do pasce“. Klamstvá, ktorým sme často
uverili. Klamstvá, ktoré často žijeme. Klamstvá, ktoré sa nám stali
normou.

2. „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim
anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si
neuderil nohu o kameň.‘“ (Mt 4,6)
Ježiš nedokazuje svoje božstvo vrhnutím sa zo skál.

Najlepšie nám poukáže na to, na čo nás Zlý najčastejšie chytá,
model pokúšania Ježiša na púšti. Zároveň nám Ježiš ukazuje
model boja so Zlým – využívajúc Božie slovo.

Alebo si to aplikujme na inú, nám známejšiu situáciu. Čo tak
jazdiť autom mimo povolenej rýchlosti? Veď je predsa kvalitné
a výkonné! Alebo riskovať všakovakými spôsobmi a ohrozovať si
život svoj či druhých – veď sa pomodlím a nič sa nestane.
A Ježišova reakcia: „Nebudeš pokúšať...“

1. „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú
chleby.“ (Mt 4,3)

3. „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa
mi klaňať.“ (Mt 4, 9)

Duch vyviedol Ježiša na púšť a po štyridsiatich dňoch pôstu
vyhladol. Pokušiteľ začína svoje pokušenie práve útokom na
fyzickú zložku človeka, na tú najnižšiu. Chleby z kameňov –
využi svoje schopnosti vo svoj prospech. Práve týmto nás Zlý
často dostáva. A často príde práve vtedy, keď sme úplne na dne –
fyzicky či psychicky. No nielen z chleba žije človek...

Pokušenie moci, bohatstva. Koľkí sa tomu zapredali? „Človek
je schopný zniesť v živote veľa skúšok a príkorí. No ak chceš
naozaj vyskúšať jeho charakter, daj mu moc,“ povedal Abraham
Lincoln. Ale ani moc, pochopiteľne, nie je prekážkou (k)
svätosti.

TRI JEŽIŠOVE POKÚŠANIA

Morálne a oprávnené, také sa často zdá byť pokušenie.
Zdanlivo nám ponúka niečo lepšie. No je to práve naopak.
Nevyriešil by chlieb pre všetkých problematiku hladu na svete?
Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Postaraj sa o chlieb pre
celý svet! Či nie je toto pokušenie, hlavne v dnešných časoch, keď
krik hladujúcich tak mocne na nás dolieha? Nemal byť toto dôkaz
Ježišovho mesiášstva, že by vyriešil sociálne problémy ľudstva
a dal sa všetkým hladujúcim najesť? Či však takýto „prísľub
spásy“ nepredkladal aj marxizmus – zahnať akýkoľvek hlad
a z púšte vytvoriť miesto na pestovanie chleba? Čo teda priniesol
Mesiáš, ak nie dostatok pre všetkých či celosvetový mier?
Odpoveď je jednoduchá: Priniesol Boha. Iba pre tvrdosť nášho
srdca sa nám to zdá byť málo.“ Chlieb je dôležitý, no viera
(dôvera) v Boha ešte viac.

