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Premagati skušnjavo
Evangelij po Luku 4,1–13
1-2
Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset
dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je
postal lačen. 3 Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane
kruh.« 4 Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: ›Človek naj ne živi samo od kruha.‹«
5
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta 6 in mu
rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo
dam, komur hočem. 7 Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.« 8 Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je: ›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« 9 Potem ga je
hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin,
se vrzi od tukaj dol; 10 kajti pisano je: ›Svojim angelom bo zate zapovedoval, da
te obvarujejo‹ 11 in: ›Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹«
12
Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹« 13 Ko
je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa.
Ostala berila: Peta Mojzesova knjiga 26,4–10; Psalm 91,1–2.10–15;
Pismo Rimljanom 10,8–13.

Nazadnje hudič predlaga Jezusu, naj dokaže svojo božansko naravo s tem, da se
vrže s templja, saj bo Bog poslal angele in ti ga bodo rešili.
Te tri skušnjave ponazarjajo bistvo vseh skušnjav: odriniti Boga na stran, gledati
nanj kot nekaj postranskega in odvečnega, zanašati se na svojo lastno moč in
poskusiti urediti svet brez Boga.
Jezus ne nasede zvitim prevaram, tudi ko hudič celo navaja Sveto pismo, da bi
ga prepričal. Jezus vsako skušnjavo zavrne z besedami iz Svetega pisma; navaja
Peto Mojzesovo knjigo 8,3; 6,13 in 6,16. Razlaga svetopisemskega odlomka se mora
skladati s sporočilom celotnega Svetega pisma.
Tako za Jezusa kakor za nas je bistvo skušnjave v tem, da nam je namesto
poslušnosti Bogu ponujena privlačna alternativa njegovemu načinu delovanja.

MEDITATIO:
Kaj je pomagalo Jezusu zavrniti te skušnjave? Kako se lahko torej tudi mi
naučimo premagati skušnjave, ko se pojavijo? Razmisli, kakšna »duhovna hrana«
nam bo pomagala, da bomo ostali blizu Bogu.
Jezus je opravljal stvari zgolj na Božji način. Izogibal se je kakršnemu koli
drugačnemu ravnanju. Kako naj sledimo njegovemu zgledu?
Razmišljaj o sledeči vrstici iz Pisma Hebrejcem 4,15. Kako nas lahko opogumi?
»Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi
slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha.«

LECTIO:
Jezusa, ki je začel svoje božansko poslanstvo, je Sveti Duh odvedel v puščavo,
kjer je ostal štirideset dni in se postil. Število štirideset v Stari zavezi predstavlja
čas priprave. Spominja na Mojzesov štiridesetdnevni post na gori Sinaj (Druga
Mojzesova knjiga 34,28) in na štirideset let, ki so jih Izraelci prebili v puščavi,
preden so vstopili v obljubljeno deželo (Peta Mojzesova knjiga 8,2–3; 29,4–5).
Evangeliji govorijo le o teh treh skušnjavah, očitno pa je, da je bil Jezus skušan
tudi ob drugih priložnostih – hudič se je od njega umaknil »do primernega časa«
(vrstica 13).
Hudič skuša Jezusa, da bi uporabil nadnaravno moč za zadovoljitev svojih
telesnih potreb. Jezus to zlorabo moči odločno zavrne. S tem se poistoveti s teboj
in z menoj. Potrebujemo več kakor le telesno hrano. Namig je jasen: potrebujemo
tudi »duhovno hrano« od Boga.
Hudič nato ponudi Jezusu oblast nad vsemi narodi, če bo častil njega, hudiča.
Jezus je v resnici prišel rešit človeštvo izpost hudičeve oblasti, vendar ne na ta
način.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

ORATIO:
Gospodova molitev (Evangelij po Mateju 6,9–13) nas spominja, naj molimo, da
ne bi podlegli skušnjavam. Med tednom prosi Boga, naj te obvaruje pred njimi.
Kot navdih za današnjo molitev uporabi besede iz Psalma 91.

CONTEMPLATIO:
Naj te bogatijo obljube iz Pavlovega Pisma Rimljanom 10,9–11:
»Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval,
da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen« (vrstica 9).
»Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen« (vrstica 11).
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