04 - NAČIN DELOVANJA SKUŠNJAVE (1 Mz 3)
SKUŠNJAVA
SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje besedo »skušnjáva«:
velika želja storiti navadno kaj neprimernega, nedovoljenega; storiti kaj
neprimernega, nedovoljenega (primeri: obšla ga je skušnjava, da bi jo
ogovoril, poljubil; skušnjava ga je premotila, zapeljala; upirati se skušnjavi; le z
močno voljo je premagal skušnjavo / spraviti, zapeljati koga v skušnjavo)
KAKO DELUJE SKUŠNJAVA?
V vsakdanjih situacijah se neprestano srečujemo s
skušnjavo. Otroško si jo navadno predstavljamo tako
kot v risankah, ko ima junak na desni rami angelčka,
ki ga spodbuja k dobremu in hudička, ki ga zapeljuje
v slabo. Seveda pa gre pri tem zgolj za simbolne
podobo skušnjave.
Dejstvo je, da nam je Bog podaril SVOBODNO
VOLJO, zato se vedno sam lahko odločim za dobro
ali slabo. Vedno, kadar sem v preizkušnji, se torej
odločam.
Če sem se odločil, da ne bom jedel čokolade, se bo gotovo slej, ko prej pojavila
skušnjava, da bi si vseeno privoščil vsaj kak košček čokolade. Tako je trdnost
moje odločitve postavljena pred preizkušnjo: bom ugriznil v čokolado, ali se ji
bom uspel odpovedati?
Pa, da se ne bi ustavljali zgolj pri čokoladi! Koliko je stvari, s katerimi smo
neprestano skušani! Zato je pomembno, da se zavem, po kakšen je način
delovanja skušnjave.
NAČIN DELOVANJA SKUŠNJAVE
Kako deluje skušnjava in kako se človek odziva nanjo, nam verjetno najbolj
slikovito prikaže svetopisemski odlomek o padcu v rajskem vrtu: 1 Mz 3,1-15
DIALOG, »POGOVOR« S SKUŠNJAVO
Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je
ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« In žena je rekla kači:
»Od sadu drevja v vrtu jeva, ›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu, tudi dotikajta
se ga ne, sicer bosta umrla!‹«

Ko vstopim v dialog, pogovor s skušnjavo, sem že naredil prvi korak. V tej fazi
začnem iskati razloge ZA in PROTI, a dejansko sem že vstopil v skušnjavo in
pot ven je že naporna!
PREPRIČEVANJE
Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi
jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.«

Naslednji korak je, da se skušnjava kaže kot nekaj zelo pozitivnega in obeta
veliko, prav nič slabega. Tako se v dialogu, »pogovoru« s skušnjavo začne vse
močneje »oglašati« na moji rami tisti »hudiček«, ki mi pravi, da ni nič narobe.
POŽELENJE, UŽITEK, SPOZNANJE, MOČ
Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje.
Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel.

Skušnjava je vabljiva, lepo izgleda, ponuja užitek, zadovoljstvo, potešitev
hrepenenja, obljublja moč … Je kot bleščeča reklama za izdelek, ki pa ne
prinese tistega, kar obljublja.
PRAZNINA, RAZOČARANJE, RAZGALJENJE; SRAM, OBČUTEK KRIVDE,
ODTUJENOST OD BOGA IN BLIŽNJEGA
Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta
si predpasnika iz smokvinih listov. Zaslišala sta glas Gospoda Boga,
ki je ob dnevnem vetriču hodil po vrtu. Človek in njegova žena sta se
skrila pred Gospodom Bogom sredi drevja v vrtu. Gospod Bog je
poklical človeka in mu rekel: »Kje si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v
vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag, in se skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je
povedal, da si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti
prepovedal jesti?«

Ko »ugriznem« v skušnjavo, ko popustim, ko se
prepustim, navadno v prvem trenutku res pride nekakšna
zadovoljitev, potešenje, zadovoljstvo. Toda, kmalu zatem
nastopi razočaranje, praznina, neizpolnjenost, saj človek ostane sam, v svojem
bistvu in resničnih potrebah nezadovoljen. Greh, ki ga storim, me oddalji od
Boga in od bližnjega. Napolni me z občutkom krivde in sramu. Zato se na vso
moč trudim, da bi svoj greh skril pred drugimi.
ZVRAČANJE KRIVDE NA DRUGEGA IN NESPREJEMANJE ODGOVORNOSTI
Človek je rekel: »Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa in sem jedel.« Gospod Bog je rekel
ženi: »Kaj si to storila?« Žena je odgovorila: »Kača me je zapeljala in sem jedla.« Gospod Bog je
rekel kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino in vsemi poljskimi živalmi. Po
trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo
ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal na tvojo glavo, ti pa boš prežala na
njegovo peto.«

Pogosto tudi ne znam in ne zmorem sprejeti odgovornosti za to, da sem
podlegel skušnjavi, da sem naredil greh. Zato se izgovarjam pred sabo in pred
drugimi, da nisem kriv, da je v bistvu kriv nekdo drug, oziroma, da so bile
okoliščine take, da so me drugi k temu pripravili …
Svobodna volja je torej »bojno polje« na katerem bom v sebi, v svoji duši vse
življenje bojeval bitke s skušnjavami. Ne bom ubežal padcem, a tudi zmage
bodo na tej poti, še posebej, če se bom v skušnjavah in preizkušnjah obračal na
Boga s prošnjo, naj mi stoji ob strani in mi pomaga, da se bom odločal za
dobro.

