Štvrtok 21. januára 2016
Text: Mt 6, 13a
„I neuvoď nás do pokušenia...“
Piesne: ES č. 216, 314
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítané slová sú súčasťou Modlitby Pánovej. Z týchto slov by sme mohli dedukovať,
že Pán Boh je ten, ktorý stojí za spomínanými pokušeniami. Opak je pravdou. Veď aj
pisateľ Listu Jakubovho to vyvracia slovami: „Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma
pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je
pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“ (Jk 1, 13 – 14) To znamená,
že za pokúšania, skúšky, problémy si väčšinou môžeme sami. Konkrétne hovorí, že sa
za tým ukrýva žiadostivosť. Avšak žiadostivosť má pozitívny aj negatívny význam.
Nehovorí, že žiadostivosť je sama osebe hriechom, lebo rozhodujúcim bude, ako sa
rozhodneme. Začiatok hriechu je vo vnútri človeka, je v nás. My však stále máme
možnosť rozhodnúť sa, čo s tým urobíme, a môžeme Pána Boha i slovami Modlitby
Pánovej prosiť, aby nás ochraňoval od pokušenia, nedal nám do neho upadnúť. Veď aj
Martin Luther vo svojom Malom katechizme túto 6. prosbu Otčenáša vysvetľuje takto:
„Boh síce nikoho nepokúša, ale my prosíme v tejto prosbe, aby nás On sám ráčil
ochrániť a zachovať, aby nás diabol, (zlý) svet a naše telo nesklamali a nezviedli
z pravej viery k povere, zúfalstvu a iným ťažkým hriechom a nešľachetnostiam, a keby
sme nimi boli niekedy pokúšaní, aby sme predsa obstáli a napokon zvíťazili.“ Po tomto
vysvetlení môžu však niektorí argumentovať tým, že potom ide o zlý preklad. Avšak
opak je pravdou, pretože aj grécke znenie prečítaných slov má rovnaký slovosled, teda
skutočne ide o čo najpôvodnejší preklad, zachovaný rovnako vo viacerých prekladoch
Biblie. Keď teda vyslovujeme túto prosbu, prosíme nášho Pána, aby nedovolil
žalobcovi, pokušiteľovi, nás voviesť do hriechu, ktorý nás vedie k smrti večnej. Zároveň
Ho prosíme za seba, aby sme sa my nestali nástrojom hriechu pokušenia pre iných.
Tieto slová nie sú len varovaním pre nás, aby sme si dávali pozor, ako sa rozhodujeme,
ale sú aj dôkazom toho, že zlo vo svete nepochádza od Pána Boha, ale na jeho začiatku
stoja ľudia – my, hriešni ľudia, ktorí necháme žiadostivosti zelenú a ďalej ju už nevieme
ovládať. Učme sa s Božou pomocou konať podľa Jeho vôle, ktorú nám dáva poznať aj
v Jeho slove – Biblii, aby nie hriech získaval priestor v tomto svete, ale Božia láska.
Prosme teda každodenne: „I neuvoď nás do pokušenia.“ Amen.
Modlitba:
„Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď
vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť
nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale
zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.“ (Mt 6, 9 – 13)
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