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Veľké pokušenie
.christoph Schönborn
Ježiš bol štyridsať dní na púšti a satan ho tam pokúšal. No kto je ten, čo nás privádza do pokušenia?
O tejto otázke sa nedávno rozhorela prudká teologická hádka.
Najznámejšou modlitbou kresťanov je Otčenáš. Naučil nás ju sám Ježiš. Modlí sa všade na svete. Predposledná zo siedmich prosieb tejto modlitby znie:
„A neuveď nás do pokušenia.“
Pred časom pápež František takýto preklad dôrazne kritizoval. Človek predsa nemôže povedať, že
samotný Boh ho uvádza do pokušenia. Človek musí
Boha prosiť skôr o toto: „Nedaj nám upadnúť do
pokušenia.“ Alebo: „Nenechaj nás podľahnúť pokušeniu.“
To zodpovedá presne aj tomu, čo možno čítať
v Jakubovom liste: „Pretože Boh nemôže priviesť do
pokušenia robiť zlo, a on ani nevedie nikoho do pokušenia.“ Boh nás predsa chce z pokušenia vyslobodiť! Prosíme ho presne o to, lebo vieme, že nie ktoré pokušenia sú také silné, že im možno neunikneme, keď raz budú stáť blízko nás.
Často dostávam listy, v ktorých ľudia prosia, či
by Cirkev nemohla predsa len zmeniť tento text
pros by v Otčenáši. No v diskusii, ktorú vyvolal pápež František, sa objavujú aj hlasy, ktoré hovoria, že
text má ostať tak, ako je, pretože Boh predsa pripúšťa, aby sme boli pokúšaní. Mohol by nás pred pokušením dokonale uchrániť tým, že by nás všetkých
pokušení zbavil. Ale práve to neurobil ani Ježišovi.
Ani on nebol ušetrený pokušení. O to menej sme
ušetrení pred nimi my. Preto s nimi musíme zápasiť.
Na začiatku pôstu, v prvú pôstnu nedeľu, sa v Katolíckej cirkvi čítava evanjeliový príbeh o pokušení
Ježiša. Pôst, od Popolcovej stredy do Veľkej noci,
pripomína štyridsať dní, ktoré Ježiš po svojom krste

v Jordáne strávil sám v púšti. U evanjelistu Marka je
to pomenované vecne a stručne: „...satan ho pokúšal“. Takže nie Boh!
Ježiš sa vystavil tomuto nehostinnému priestoru
púšte, pretože v tom videl Božiu vôľu. To Boží duch
ho hnal do púšte. Boh musel pritom vedieť, že to
bude ťažká skúška. Samota, horúčava počas dňa, zima počas noci, divoké zvieratá, celkom bezbranný
Ježiš bol vystavený živlom krutej prírody. Už to samo bolo náročnou skúškou, no pridajme k tomu aj
hlad a smäd.
Skúšky patria každému životu. Boh ich pripúšťa,
lebo v skúškach sa môžeme osvedčiť. Ale smieme,
vlastne máme prosiť o to, aby nás tie skúšky nepremohli, aby neviedli do pokušenia, pri ktorom by
sme sa vzdali alebo pri ktorom by sme si zúfali. Pavol zažil veľa ťažkého, často až na hranici ľudských
možností. No práve preto tak silno veril, že ho Boh
nikdy neopustí. Raz napísal: „Skúška, ktorá na vás
dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“
Existuje veľa pokušení, malé aj veľké. Malé lži
ako výhovorky, malé podvody, pretože si to nikto
nevšimol. No Ježiš ustál skutočne veľké pokušenie.
Nešlo v ňom o peniaze, sex ani o moc, nešlo o tieto
priehľadné prípady, ktoré sa vyskytujú v živote človeka. To naozaj veľké pokušenie sa týka toho, či veríme, že Boh nás nikdy nenechá celkom padnúť. Toto pokušenie porážame iba dôverou v Boha. Tam,
kde sa všetko zdá bezvýchodiskové, má pre nás Boh
pripravenú vždy ešte jednu cestu. l

.resoty očami michala oláha
Posledné týždne nás smola a smrť navštevujú častejšie. Udalosti posledných dní v našej komunite, keď
sme sa náhle lúčili s mladým priateľom, i skúsenosť
posledných mesiacov nás priviedli na myšlienku pomáhať osamelým ľuďom pri poslednej rozlúčke.
Keď zomrie osamelý človek, zvyčajne sa obrad nekoná. Je to spoločný pohreb viacerých zosnulých naraz
„bez účasti verejnosti“. Ani neviem, ako niečo také
vyzerá. Po smrti opusteného človeka zisťujeme najskôr, či by ho mohol pochovať niekto z rodiny. Niekedy sa to premení na šancu pre pozostalých vnútorne
sa zmieriť s mŕtvym príbuzným, čo sa za života nestihlo. Má to význam aspoň pre tých, ktorí tu zostali.
Inokedy v telefóne počujeme, že sa ich smrť bývalého
manžela, brata či strýka vlastne netýka. Nesúdime,
chápeme. Cez spálené mosty sa ťažko vracia. Sú radi,
že sa to tým konečne skončilo. Vtedy nazriem do skrine so starými oblekmi, odhadnem veľkosť saka a nohavíc a vezmem ich do pohrebnej služby Marianum.
Košeľu s kravatou tiež. Je zvláštne vyberať oblek pre
mŕtveho. Myslím pritom vždy na to, do čoho takto
raz oblečú mňa. Tým sa to pre nebožtíka končí, viac

už preňho urobiť nevieme. No a takto to nechceme.
Radi by sme iniciovali čosi celkom nové: vytvorme
neformálnu skupinu dobrovoľníkov, ktorí by boli
ochotní chodiť na pohreby opustených ľudí. Stačilo
by doniesť kytičku a spomienkou či modlitbou pomôcť týmto ľuďom dôstojne odísť. Ideálne by bolo,
keby sa zapojili poslanci mestských častí, miest a samosprávnych krajov. Mohli by v stručnom príhovore
spomenúť aj krátky životný príbeh nebožtíka, aby sa
naňho hneď nezabudlo. Bez zneužitia na politiku
a bez prítomnosti bulvárnych médií. Hádam by sa
tak postupne vytvoril aj fond, z ktorého by sa zaplatilo hrobové miesto. Azda sa týmto ľuďom bude zomierať ľahšie, keď budú vedieť, že sa o nich po smrti
niekto postará. Nejde o mnohých, sú to jeden či dvaja
za mesiac. Oslovili sme už niektorých poslancov Bratislavského samosprávneho kraja a oslovujeme aj
vás. Najcennejšia pomoc je vždy tá bez peňazí.
Autor vedie Resocializačnú komunitu Antona Srholca Resoty. l

