27. února 2011

Pokušení
Gen 3: 1-7, Mt 7: 13-14
Shrnutí
Problém zla v ráji: Jakmile se v zahradě objeví had a začne upozorňovat na zakázaný
strom, všechno se zamotá. Proto si už odnepaměti lidé kladou otázku: „Proč je tady od
samého počátku pokušení?“ To není lehká otázka. A trápí nás všechny.
Strach: Je velmi zajímavé, že s úplně stejnou otázkou pracuje v tom našem příběhu i sám
pokušitel – had. „Jakže? Bůh Vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ A jakoby ihned
dodával: „Proč asi? No přemýšlejte Evo, Adame – proč to asi Bůh udělal?“ A tak vidíme, že
za prvním pokušením se skrývá hluboký, otřesný
strach. Není tomu tak vlastně s úplně každým
pokušením? I s těmi našimi – ať už velkými, nebo
Korene
menšími? Není za naší touhou po zakázaném ovoci
rovněž strach, že o něco důležitého přicházím? Často
Na ranných bohoslužbách
bez našeho vědomí, ale o to mocněji, pracuje strach
budeme v prvej polovici
tam, kde jsme sváděni ke zlému.
roka listovať prvými
kapitolami knihy Genesis.
Paměť: Když se znovu vrátíme k našemu příběhu o
pokušení, vidíme, že i tady se jedná o paměť. Jak jsme
četli, pokušitel překrucuje pravdu a později úplně lže.
A uvěřit té jeho lži, to vlastně znamená zapomenout.
Zapomenout jaká je skutečnost, zapomenout jaká je
pravda. C.S Lewis řekl, že člověk se každým
rozhodnutím přibližuje o krůček nebi nebo peklu. A tak
to není jedno, jak nakládáme s naším pokušením.
Odmítnout ho, znamená trénovat naší paměť, abychom
nezapomněli, kým ve skutečnosti jsme.

Dívať sa na to, čo bolo na
počiatku - „in principio“ –
na princípy, ktoré
podmieňujú naše bytie, do
prameňov, z ktorých
vyvierame - na korene
našej identity. Koreň za
koreňom – otázku za
otázkou: Človek? Žena
a muž? Zlo? Človek
a príroda? Práca a
odpočinok ?

Touha: Had však nenabízí laciné zboží. Naopak – jeho
nabídka je pořádně lákavá. Edenský strom – výtvor
samotného Boha, s plody lákavými pro oči a dobrými
k jídlu. Ďábel nabízí dobré – Boží dary (jiné ani nemá
při ruce), ale nabízí k nim falešnou, zlou cestu. Možná,
že odpověď na úvodní otázku je, že Bůh umožňuje pokušení, protože nás chce učit.
Pokušení je Boží škola lásky. Setkání se všemi krásnými stromy, s jejich šťavnatými plody,
je ohromnou příležitostí. Příležitostí k tomu nechat je žít, nezmocnit se jich svýma rukama.
Obdivovat jejich hodnotu, jejich krásu, aniž bych je pohltil do sebe.
Otázky
• Jakým způsobem bychom mohli nakládat se strachem, že o něco přicházím?
• Jak si můžeme cvičit paměť v tom, kým jsme, jaká je pravda, kde je náš domov?
• Jak mohu nechávat růst stromy s lákavými plody okolo sebe a neuzurpovat je pro
sebe?
• Může bát selhání v pokušení k něčemu dobré?
Aplikace
Všímej si pokušení, které na tebe budou v následujícím týdnu přicházet. Co říkají o tvém
strachu, tvé paměti a tvé touze. Jaký motiv se v nich opakuje. Co je tvojí Achillovou patou?
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