Nedělka 21.2.
Pokušení na poušti
Minulou neděli jsme si připomněli začátek postního období, dnes si připomene příběh o
pokušení, který se k období půstu také hodí

Text k příběhu je zapsán například v Matoušově evangeliu ve čtvrté kapitole. Matouš 4,
1-11
• 1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
• 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
• 3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou
chleby.“
• 4 On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.‘“
• 5 Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
• 6 a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz
a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
• 7 Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“
• 8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i
jejich slávu
• 9 a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
• 10 Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému,
se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“
• 11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
Ježíš se modlil na poušti 40 dnů a připravoval se v samotě na své poslání. Když byl
zesláblý, přistoupil k němu Pokušitel.
Jsi Syn Boží? Řekni tomuto kamení, ať se z něho stane chléb.
Jsi Syn Boží? Seskoč dolů, andělé tě ponesou a lidé uvěří, že jsi Spasitel.
Jsi Syn Boží? Když se mi budeš klanět, dám ti bohatství a moc.
Ježíš nepodlehl pokušením, ale rozumí nám, že potřebujeme jeho pomoc, abychom také
nepodlehli. I v modlitbě Páně jej prosíme o pomoc. Víte jakými slovy?
Pokušení mohou mít obdobu i v dnešním světě:

První pokušení představuje pokušení nestřídmosti. Nechceš po rodičích zbytečně moc
peněz na sladkosti nebo na stále nové oblečení?
Druhé pokušení je pokušení touhy po slávě a obdivu. Vytahuji se, když se mi něco
podaří? Zpěvačka, slavný hokejista nebo herec dokázali něco, co ostatní nedovedou.
Někomu taková sláva stoupne do hlavy. Je pyšný, s „obyčejnými“ lidmi nemluví, chce být
nejlepší, nejkrásnější, nejúspěšnější.
Třetí pokušení je pokušení moci. Dokáži se s druhými rozdělit? Neporoučím druhým?
Neubližuji slabším ?
Pokušitel užívá věty nám tolik známé: Vždyť to není tak hrozné. Dělají to přece všichni.
Nebuď zbabělec. Nikdo to přece nevidí… Ježíš s ním nediskutuje. Věděl, že je Božím
synem. Víme my, že jsme Božími dětmi? Jestliže věříme v Ježíše Krista, pak můžeme
pokušiteli odpovědět poslušností vůči Ježíši a Božímu slovu.
Ale i když zklameme, je cesta k nápravě. Předneseme-li to Bohu, smíme se spolehnout
na jeho milost a sílu k obnově.

Modlitba
Pane Ježíši, na sobě jsi poznal nejen nástrahy, ale i dopad zla. To má ve světě tolik
podob a často se tváří tak hezky a přitažlivě. Ty jsi mu uměl říci ne. Prosíme, ať to taky
dokážeme a jen před Tebou se skláníme.
Amen.
Můžeme si pustit píseň Mocný Bože při Kristovu zahranou a nazpívanou bratrem farářem
Filip Boháčem z Opatova, je to známá píseň reformátora M. Luthera, kterou máme v
evangelickém zpěvníku, tady v drsnější úpravě nazvanou Luther metal

https://www.youtube.com/watch?v=I0GI_bjqvn0

