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Matúš 6, 13a: (Otče náš) „I neuvoď nás do pokušenia!“
Milí bratia a milé sestry!  
Prosba o odpustenie vín sa týka našich podlžností – toho, čo
sme  pokazili  a zanedbali.  Prosba: Neuvoď  nás  do
pokušenia! sa  preventívne týka  budúcnosti,  aby  sme
nepokazili  čosi ďalšie. Istý kresťan povedal, že  s prosbou:
Odpusť  nám  viny  naše,  ako  aj  my  odpúšťame  vinníkom
svojim, chodí spať a s prosbou: Neuvoď nás do pokušenia!
vstáva – začína deň. 

Slovu  pokušenie  rozumejú  súčasní  ľudia  často  v zmysle,
porušenia striedmosti, napr. dať si 2 zákusky namiesto 1 či
porušiť  predpísanú diétu.  V biblickom ponímaní má  výraz
pokušenie oveľa  hlbší  význam.  Používa  sa  pre
najzávažnejšie  otázky  života  a smrti  či  zmyslu  života.
Neuvoď  nás  do  pokušenia!  nie  je  prosba,  aby  sme  nikdy
nezakopli, ale aby sme nezablúdili na nesprávnu cestu, aby
sme nestratili cieľ, do ktorého máme prísť. Nedali sa zlákať
tým, že čo len na chvíľu zameníme Pána Ježiša za iného pána
(Matúš 4, 9n).

Raní kresťania zažívali aj situácie prenasledovania pre vieru,
keď hrozilo, že v zložitých situáciách odpadnú od Krista. 
Pokušenie je  teda  to,  čo  ma  vedie  na  scestie,  do  slepej
uličky, ba do priepasti. V praxi: čo ma odvádza od správneho

smeru,  od záväzkov, pravidiel, od takého spôsobu života,
ktorý je v súlade s Bohom.  
Pokušeniu  ľahšie  podľahneme,  keď  nám  chýba  sila  či
v krízach  zostaneme  osamotení.  Najhorším  pokušením  je
nepočítať s Bohom, myslieť si, že je ďaleko a nemá zmysel
Mu  veriť. Prosba:  Neuvoď  nás  do  pokušenia!  znamená:
Nebeský  Otče,  pomôž  mi,  keď  sa  zmietam
v pochybnostiach,  buď pri  mne v mojej samote, chorobe,
bolesti, pomôž mi poctivo konať svoje prácu, zachovať  si
rovný chrbát, zostať charakterným, pomôž mi, keď sa mi
nedarí,  dávaj  mi  silu.  Zmyslom  prosby:  Neuvoď  nás  do
pokušenia! je: Bože, nevystavuj ma takým situáciám, takým
krízam  života,  ktoré  by  som  nezvládol. Pán   Ježiš
v Getsemanskej záhrade povedal učeníkom: Modlite sa, aby
ste neprišli do pokušenia (Lukáš 22, 40.46).

Krízy – to môžu byť veľké ťažkosti, keď sa nám zdá, že nám
už niet pomoci, alebo že v živote niet lásky, ani zmyslu.
Krízy  však  môžu  byť  aj  veľké  úspechy,  v ktorých  sme
ohrozovaní  pokušením,  že  si  v žití  vystačíme aj  bez  Boha,
zvládneme to aj bez Neho.

Originálny  grécky  termín  πειρασμός v Novej  zmluve
znamená  jednak  pokušenie,  ale  aj  skúšku alebo  test,
v ktorom sa cibria charaktery. Kritické okamihy nášho života
sú teda skúškou, v ktorej môžeme obstáť alebo aj neobstáť.
Keď obstojíme, získame takú životnú múdrosť, ku ktorej by



sme  bez  prechádzania  skúškou  nedospeli.  Diabol  nás
pokúša, jeho  snahou je, aby boli odhalené naše najhoršie
stránky a padli  sme. Vo svojej podlosti  je vynaliezavý. Je
klamár a otec lži (Ján 8,44). Často hovorí zbožne, aby nebol
rozpoznaný. Tvári sa ako anjel svetla. (2. Korintským 11, 14).
Pán  Boh  nás  nepokúša.  Nechce,  aby  sme  padli.
Nenastavuje nám pasce. Chce aby sme duchovne dozreli.
Božou snahou je, vyvolať z nás to najlepšie,  aby sme boli
posilnení vo viere. Skúšky a krízy teda môžu priniesť aj čosi
pozitívne. V tomto zmysle píše Jakub (1, 2n):  pokladajte si
za  najväčšiu  radosť,  že  prišli  na  vás  rozličné
pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. 

Pokušenie zďaleka nesúvisí iba so sladkými pokrmami. 
Pokušenie  je  vnímať  iba  seba samého.  Stratiť  zo zreteľa
blížneho  (napr. boháč – nebol ochotný vidieť  chudobného
Lazara.  Alebo  gazda,  ktorému  sa  urodilo  mnoho  úrody
a vybudoval  pre  jej  uskladnenie  nové  sýpky.  Ani  len
nepomyslel,  že  by  mu  úplne  stačilo  naplniť  doterajšiu
stodolu a s nadbytkom sa mohol podeliť.)

Pokušením je vidieť iba to, čo je teraz a tu, no nepýtať sa na
to, čo je pod povrchom či na dôsledky. 
Jestvuje pokušenie ľahších, pohodlnejších, širokých ciest. 
Pokušenie výhovoriek na niečo či niekoho.

Pokušenie spoliehať  sa  iba na seba,  na vlastnú múdrosť,
schopnosti, imanie. Pokušenie spoliehať sa iba na druhých,
na ich úsilie, vplyv, konexie.
Existuje pokušenie zabudnúť na to, že som zodpovedný za
to, ako žijem.
Tiež  pokušenie  nazdávať  sa,  že  mám  dosť  času dať  do
poriadku, to, čo mám dať do poriadku. 
Pokušenie  domnievať  sa,  že  nemám  nijaký  problém,  že
som  dosť  dobrý  a že  Pán  Boh  má  zo  mňa  nepochybne
radosť.    
Pokušenie býva ľstivé, zákerné. Voľnú cestu máva vtedy,
keď si sebaisto myslím: nič mi nehrozí alebo – na rozdiel od
druhého, mne by sa  to určite nemohlo stať.  A tak, kto si
myslí,  že  stojí,  nech  si  dáva  pozor,  aby  nepadol. (1.
Korintským  10,  12).  Je  mnoho  toto,  čo  sa  nám  môže
vymknúť z rúk, prerásť nám cez hlavu...

V 1.  Korintským  (10,  13)  čítame:  Pokušenie,  ktoré  vás
zachvátilo,  je  len  ľudské,  ale  Boh  je  verný,  On  nedopustí
pokúšať  vás  nad  možnosť,  ale  s  pokušením  spôsobí  aj
vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Najväčšia posila s boji
s pokušením  je  prítomnosť  Vzkrieseného  Pána  Ježiša
Krista. Nič neprevýši Jeho pomoc. Prichádza k nám neraz aj
cez spoločenstvo tých, ktorí sa za nás a s nami modlia, vedia
nám povedať dobré slovo v pravý čas. 



Zásadnou príčinou nezvládnutia pokušenia, našich zabočení
do slepých uličiek, je zanedbanie poznávania Boha,  vzťahu
s Ním.  Odcudzenie  sa  životodarnému  vzťahu  s nebeským
Otcom. Je  dôležité  vytvoriť  si  návyk,  chodiť  s prosbou
o pomoc za naším Pánom. On nám podáva ruku, dvíha nás
z našich  pádov,  má  moc  odpustiť  nám.  K Nemu  smieme
volať:  Neuvoď nás do pokušenia! Amen. Použitím viacerých prameňov:
Martin Šefranko


