Slovensky

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom prikázal o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
(Ž 90,10-11)

Mojžiš povedal ľudu: "Keď prinesieš prvotiny, kňaz vezme kôš z tvojej ruky, položí ho
pred oltár Pána, tvojho Boha, a ty pred Pánom, svojím Bohom, povieš: 'Môj otec bol
potulný Aramejčan. Zostúpil do Egypta a býval tam ako prisťahovalec s malým počtom
osôb. A stal sa národom veľkým, silným a početným.
A Egypťania nás trápili, prenasledovali a kládli na nás ťažké bremená. My sme volali k
Pánovi, Bohu našich otcov, a Pán počul náš hlas, videl našu biedu, lopotu a útlak. Pán nás
silnou rukou a vystretým ramenom vyviedol z Egypta za veľkého strachu, znamení a
zázrakov. A priviedol nás na toto miesto a dal nám krajinu, tečúcu mliekom a medom.
Preto teraz prinášam prvotiny plodov zeme, ktorú si mi dal ty, Pane.'
A položíš to pred Pánom, svojím Bohom, a pokloníš sa Pánovi, svojmu Bohu."

Bratia a sestry, čo hovorí Písmo? "Blízko teba je slovo, je v tvojich ústach a v tvojom srdci."
Je to slovo viery, ktoré hlásame. Ak teda ústami vyznávaš, že Ježiš je Pán, a v srdci uveríš,
že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo viera srdca dosiahne spravodlivosť a
vyznanie úst spásu. Veď Písmo hovorí: "Kto v neho verí, nebude zahanbený."
Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo všetci majú toho istého Pána a on je
bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať Meno Pánovo, bude
spasený.

Ježiš, plný Ducha Svätého, sa vrátil od Jordána. Potom ho Duch vodil štyridsať dní po púšti
a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, bol hladný. Tu mu diabol
povedal: "Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom."
Ježiš mu odpovedal: "Napísané je: 'Nielen z chleba žije človek.'"
Potom ho diabol vyviedol na vrch, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta
a povedal mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo je v mojich rukách a dám ju, komu
chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja."
Ježiš mu povedal: "Je napísané: 'Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu jedinému
budeš slúžiť.'"
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Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Syn
Boží, vrhni sa stadeto dolu; veď je napísané: 'Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa
chránili, a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.'"
Ježiš mu odpovedal: "Je povedané: 'Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!'"
Keď sa pokúšanie skončilo, diabol od neho na čas odišiel.

Byť kresťanom nie je v žiadnom prípade akýsi statický, nemeniteľný stav. Byť kresťanom
znamená skôr proces stávania sa kresťanom. Je to neustále cvičenie sa. Je to niečo, čo chce
preniknúť do všetkých našich životných situácií. 40 dní "veľkonočného pôstu" sú obdobím
prípravy na najdôležitejší sviatok cirkevného roka. Týchto 40 dní ponúkajú priestor pre
celkový spásonosný a uzdravujúci proces, pre novú orientáciu, nové nasmerovanie. Zahŕňajú
v sebe povzbudenie pre nápravu chýb v našom živote. V týchto týždňoch má dôležité miesto
zmysluplný pôst a to telesný, duševný a duchovný a to práve preto, aby podporoval v nás
tento cieľ. Aj čítania dnešnej nedele a taktiež nasledujúcich pôstnych nedieľ poukazujú
jasnejšie na význam pôstu a dôležitosť obrátenia sa, aby sme sa tak cvičili dávať Bohu stále
nový priestor v našom živote.
Hlavnú myšlienku dnešných čítaní môžeme krátko a výstižne formulovať takto: Boh je celkom
iný. Texty tejto nedele nám ukazujú Boha, ktorý je prítomný aj v porážkach a katastrofách.
Boh neodstraňuje nešťastie a utrpenie, ako by sme mu to my, z našej ľudskej stránky radi
pripísali. Jeho spásonosné konanie sa napriek všetkému ukáže vždy ako silnejšie. Čítanie zo
Starého zákona pripomína dôležitú skúsenosť spásy izraelského národa: po skúsenosti otroctva
v Egypte nasleduje skúsenosť záchrany a odchodu z tejto krajiny a príchod do zasľúbenej
zeme, v ktorej tečie mlieko a med. V novozákonnom čítaní nám sv. Pavol pripomína to, že
sme uverili v Boha, ktorý sa vo svojom Synovi, ktorý znášal na kríži tie najhlbšie bolesti
ľudského bytia, raz a navždy postavil na stranu všetkých (trpiacich) ľudí. Uverili sme v Boha,
ktorý nevydal svojho Syna smrti, ale ktorý ho vzkriesil. Evanjelium, pomocou troch obrazov o
pokušení, rázne odmieta ľudské predstavy o Božom konaní v postupnej gradácii:
prvé pokušenie hladu pripomína Izraelu skúsenosť, ako im Boh daroval pokrm na púšti. Ježiš
nechce utíšiť hlad vlastnými silami, ale chce aj v tomto úplne dôverovať Bohu. Z čoho žijeme?
Ako zaobchádzame s našou núdzou? Sme ochotní pre väčší cieľ znášať na našej ceste pocit
"hladu a smädu" alebo sa snažíme náš hlad, naše túžby zahnať s ľahko dostupnými
prostriedkami?
Pri druhom pokušení Ježiš odmieta vládu nad svetom: je to jednoznačné odmietnutie
politického očakávania Mesiáša, vládcu, ktorého cieľom by bolo (znovu)-zavedenie svetovej
ríše. Pred kým sa skláňame? Ako zaobchádzame s mocou v našou živote? Moc sama o sebe
nie je hodná zavrhnutia, nesprávna. Je však dôležité, ako s ňou zaobchádzame. Akému
pánovi slúžime? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom súčasne ...
Pri treťom pokušení žiada Satan od Ježiša dôkaz zázraku. Aj toto však Ježiš rázne odmieta. Až
vo svojej absolútnej bezmocnosti stane sa pre nás Mesiášom. Spoliehame sa na Boha,
dôverujeme mu, že nás nesie alebo trváme, žiadame od neho znamenia ("zázraky") ako
dôkaz?
Veľkonočné pôstne obdobie nech je pre nás cvičením ako správne zaobchádzať s vlastnými
pokušeniami a postojmi v našom živote, snímať masku pretvárky. To znamená napríklad to, že
odhalíme zámer, dielo zlého, ktorý chce náš vzťah s Bohom prekrútiť, premeniť diabolským
spôsobom na modloslužbu a to prostredníctvom našich oprávnených ľudských prvotných
túžob po majetku, po uznaní a to dokonca pomocou zbožných slov. To pre nás môže tiež
znamenať, že máme byť neustále hľadajúcimi, túžiacimi po skutočnom Bohu, ktorý nás
prijíma v našej bezmocnosti a obmedzenosti, a ktorý je nám zvlášť blízko v utrpení, cez ktoré
nás chce priviesť k zmŕtvychvstaniu.
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