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Pokušení 
Úvod 

… 

Modlitba 

… 

Pokoušení na poušti 

Na skupince, kde se nyní scházíme online, teď čteme Lukášovo evangelium. Před dvěma 

týdny jsme se dostali k příběhu, jak byl Ježíš pokoušený na poušti a mě to tenkrát zaujalo 

ještě více než kdy předtím. Přemýšlel jsem o tom pak a chtěl bych se o tom s Vámi podělit. 

Snad se nebudou účastníci naší skupinky zlobit, že některé věci uslyší podruhé a třeba mě 

pak doplní společném modlitebním setkání na Skypu po skončení bohoslužby, kam Vás 

také všechny zvu. 

Nejdříve se tedy podívejme na ten příběh. Ježíš je pokřtěný od Jana Křtitele v Jordánu, 

sestupuje na něj v tu chvíli Duch svatý a zároveň slyší z nebe Boží hlas, že je milovaný Syn. 

Jen připomínám, že až do této doby se v jeho životě zas tak moc zvláštních věcí nedělo, 

tedy přesněji řečeno o nich nikde nečteme, pokud nepočítáme okolnosti jeho narození. 

Vlastně jediné vystoupení, které od té doby v Bibli vidíme, je když se ztratil rodičům 

v Jeruzalémě, kde uváděl v úžas svou rozumností přítomné v chrámu. Čekali bychom tak 

možná, že teď to začne. To sice ano, ale trochu jinak, než by se třeba dalo čekat. Čteme 

totiž následující: 

Lukáš 4,1Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 

2čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se 

skončily, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se 

stane chlebem.“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, 

ale každým Božím slovem.‘ “ 5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu 

ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu 

dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty 

přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, 

svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “ 9Přivedl jej pak do 

Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se 

odtud dolů; 10vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘ 

11a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen.‘ “ 12Ježíš mu 
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odpověděl: „Je řečeno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ “ 13Když Ďábel 

dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.  

Rád bych se teď pustil do toho příběhu, ale myslím si, že bude jednodušší, když hned na 

začátek řeknu, co mě tolik oslovilo. Možná mnohem více než kdykoliv dříve jsem během 

té skupinky vnímal, že pokušení je v podstatě překládání lži. Lež může předkládat naše 

tělo, či naše přirozenost, všichni asi víme, že si na to zcela vystačíme sami. Tedy aspoň já 

vím, že si na to vystačím, ani mi nemusí někdo něco říkat nebo podsouvat. Může to ale 

předkládat i někdo zlý zvnějšku, ať již prostřednictvím myšlenek nebo třeba přímé 

otevřené komunikace. A toto se doopravdy děje, jsme přece v duchovní bitvě, která se 

odehrává i v naší mysli. A hřích je pak to, když této lži podlehneme a uděláme něco, co 

není dle Boží vůle, co je dle něj špatného – něco špatného uděláme, něco špatného 

řekneme, něco špatného si pomyslíme anebo tam, kde můžeme pomoci, neuděláme nic. 

Nevím, jestli chci úplně klást rovnítko pokušení rovná se předkládání lži, ale často to tak 

je. Vidíme tady, že Ďábel předkládá lži a Ježíš může tyto lži akceptovat a tím zhřešit, nebo 

odmítnout. 

Vraťme se ale ještě na začátek. Nejdříve čteme, že Ježíš byl plný Ducha svatého. Duch 

svatý ho pak vodil pustinou po 40 dní a vodil ho k pokušení. Za 40 dní toho, kdy nic 

nesnědl, celkem očekávaně vyhladověl. Může se nám to zdát divné, že by Bůh či Duch 

svatý vedl právě Ježíše k nějakým zkouškám, k nějakému trápení. Že by vůbec něco 

takového dopustil. To je ale naše lidská přirozenost takto uvažovat – chtěli bychom jen 

lásku, milost a odpuštění. Bůh ale svého Syna doopravdy zkouškám vystavuje. A možná je 

to i kvůli nám, abychom viděli, jak Ježíš dokáže obstát jako člověk vedený Duchem svatým, 

tedy s naprosto stejným vybavením, jaké máme my. 

Určitě každý ze svého života máme nějakou paralelu. Třeba – udělal jsem všechny 

zkoušky, teď začnu pracovat – a ouha, dostal jsem práci, kde se toho nejprve musím plno 

naučit, než začnu dělat něco pořádného. Nebo ještě jasnější příměr – co dítě od narození 

musí udělat zkoušek, ze kterých mu některé záměrně připraví i rodiče, před tím, než může 

dospět. Týká se to i duchovních dětí – pamatujeme si dodnes s Danielou na to, jak zhruba 

půl roku po našem křtu došlo k situaci, kdy během pár týdnů jsme se ze situace 

naprostého štěstí dostali do stavu, kdy já jsem ležel doma a nemohl jsem po vyhozeném 

kolenu chodit moc ani s berlemi a Danielu odvezli do nemocnice. S malými dětmi nic moc 

situace. Z té doby si pamatuji smutek, ale zároveň pokoj. Nepamatuji si pochyby typu – 

proč se nám to děje jako Božím dětem. Možná spíše něco jako – já vím, že si vlastně Bože 

nezasloužím nic. Naopak, když jsem se tak jednou došoural s bolestmi a berlemi ke stolu 

a u oběda jsem poděkoval za to, jak se o nás Bůh stará, vnímal jsem, jak se najednou vše 

prolomilo. 
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První pokušení 

Duch svatý tedy vedl Ježíše Krista do pokušení. Dále máme popis děje, kde na místě je jen 

Ježíš a Ďábel. Nevíme tedy, jak se tento popis do evangelií dostal – třeba to Ježíš svým 

učedníkům řekl, a možná si to nepřesně zapamatovali, protože to pořadí druhého a 

třetího pokušení je jiné v Lukášovi a jiné v Matoušovi. Marek a Jan tento příběh nezmiňují. 

Pojďme se tedy podívat na ten příběh. Začněme prvním pokušením: 

Lukáš 4,1 Ježíš nic nesnědl, a … vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni 

tomuto kameni, ať se stane chlebem.“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk 

nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem.‘ “ 

První útok je na Ježíšovu identitu. Ďábel říká: jsi-li syn Boží. Chce tak naznačit, že pokud se 

Ježíš nezachová tak, jak Satan pokračuje, není Boží syn. Chce také naznačit – co, ty jako 

Bůh se o sebe nedokážeš postarat? Nebo dokonce – to se o tebe nedokáže nějako postarat 

tvůj Nebeský Otec? Jen pro jistotu – víme, že Ježíš v té chvíli byl zároveň Bůh a zároveň 

člověk. To, že to byl člověk, bylo jasné i Satanovi – proto ho pokoušel, proto se tak snažil. 

Zároveň Ježíš byl a je Boží Syn. A právě tuto druhou věc se Satan snaží zpochybnit nějakou 

nedlouhou dobu po křtu, kde přesně tohle zaznělo. Říká tak vlastně – pokud neuděláš 

chleba z tohoto kamene, nejsi Syn Boží. Možná to pokušení má další rovinu – v Matoušově 

evangeliu čteme ještě před tímto příběhem, jak i Jan Křtitel říká, že Bůh může Abrahamovi 

vzbudit děti z kamenů. 

Navíc tohle pokušení je předkládáno ve chvíli, kdy je Ježíš vyhladovělý. Určitě všichni ze 

své zkušenosti známe, jak mnohem jednodušeji pokušení podlehneme, pokud jsme nějak 

slabí – třeba unavení, někdo se k nám zle zachoval, je toho na nás v něčem už moc a 

podobně. A je trochu paradox, že Adam s Evou zhřešili v ráji ve chvíli, kdy měli všechno, 

zatímco zde se chce po Ježíši, aby pokušení nepodlehl ve chvíli, kdy je slabý.  

Také vidíme, že pokušení nemusí být přímo nabádání k něčemu vyloženě a jasně zlému, 

jako například někoho zabít. Na tom se najíst přece není nic špatného. Ale Ježíš ví, že v tu 

chvíli je Boží vůle se postit. 

Ježíš tedy tento postup odmítá a odpovídá citací z 5. knihy Mojžíšovy. Přečtěme si to i 

s něčím kolem: 

Deuteronomium 8,1Každý příkaz, který ti dnes přikazuji, zachovávejte a plňte, 

abyste zůstali naživu a rozmnožili se, šli a obsadili zemi, kterou Hospodin odpřisáhl 

vašim otcům. 2Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto 

čtyřicet let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli 

budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. 3Pokořil tě, nechal tě hladovět, a pak tě 
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krmil manou, kterou jsi neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k 

poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z 

Hospodinových úst. 4Tvůj plášť se na tobě neobnosil, tvoje nohy neopuchly po 

těchto čtyřicet let. 

Ty formulace v češtině nepoužívají úplně stejná slova, třeba i protože v originále se jedná 

o dva různé jazyky, hebrejštinu a řečtinu, jde o stejný význam. Ta pasáž je popisem období, 

kdy Izraelci po vyjití z Egypta chodili po 40 let po poušti a jak čteme, jde o Boží zkoušku, 

co je doopravdy v srdcích lidí, jestli budou dodržovat jeho příkazy nebo ne i přes všechny 

okolnosti. Stejným způsobem zde jedná Bůh s Ježíšem – chce, aby se ukázalo, jak zvítězí 

nad nabízenými zkratkami. Izraelci si tu měli uvědomit, jak vše důležité nakonec závisí na 

Bohu. Všimněme si, jak plno reptání na poušti bylo obrácené směrem k jídlu – nemáme 

cibuli, nemáme maso a tak dále. Ježíš tu neodpovídá, že jídlo není podstatné, ale říká, že 

to není to jediné, z čeho máme být živi. Odkazuje se na to, že pro život křesťana je důležité 

žít i Božím slovem, v našem dnešním podání tedy Biblí. 

Toto pokušení v podstatě jde proti snahám si svůj život zde na zemi nějak zabezpečit ve 

vlastní moci. Veškerá snaha o hmotné statky, úspěch a štěstí, pokud to jde mimo Boží 

cestu, ale končí zklamáním. Vždy mě překvapuje, jak lidé, kteří žijí pro jiné, jsou šťastnější 

než lidé, kteří mají takzvaně všechno. A my víme, že máme především hledat Boží 

království, tedy Boží vládu v našem životě, a pak nám tento král Bůh poskytne vše 

nezbytné. Včetně třeba i hmotného bohatství, pokud je toto Boží cesta pro nás. 

Druhé pokušení 

Koneckonců, směrem ke království míří i druhé pokušení: 

Lukáš 4,5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království 

světa 6 a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je 

dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, 

všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš 

klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “ 

Satan tu říká, že může dát pravomoc a slávu všech království světa, protože mu je dána – 

a skutečně to tak je, je mu dána moc nad tímto světem, nad lidmi, kteří Ježíše odmítají, a 

stejně tak i nad padlými anděly. Opět je zde předkládána nějaká zkratka, která může 

vypadat celkem lákavě. Ježíš přece přišel proto, aby přinesl své království, a tak se mu to 

takto velmi zjednoduší. Tímto způsobem může získat vše na světě a své království také 

světskými způsoby prosadit – způsoby jako je popularita, lži, násilí, morální kompromis a 

podobně. Vždyť stačí tak málo – jen se Ďáblu poklonit. Třeba by to ani nikdo neviděl. A 

určitě je to jednodušší než jít cestou kříže. 
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Ale Ježíš ví, že to tak není. My to víme také – pokud se Ďáblu začneme klanět, přidáváme 

se na jeho stranu. Víme také, že mnohem více jde o to, co vidí Bůh, než o to, co na nás vidí 

lidé kolem. A že právě to, jak se člověk chová v tajnosti, ukazuje na jeho charakter. Ono 

to stejně časem vypluje na povrch i pro ostatní zde na zemi, ale lidé dokážou svůj stav 

dovedně skrývat po dlouhou dobu. Ježíš také ví, že jeho království není z tohoto světa – je 

to království duchovní, v srdcích lidí, kteří věří Ježíši, a také boj v tomto království je bojem 

duchovním. 

Na tuto lež tedy opět nepřistupuje a odpovídá opět z Písma, ze stejné 5. knihy Mojžíšovy: 

Deuteronomium 6,12 …měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který tě 

vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 13Hospodina, svého Boha, se boj, jemu 

služ a v jeho jménu přísahej. 14Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou 

okolo vás… 

Kontext je takový, že Izraelci nemají zapomenout na Boha, ani když se mají dobře. Že si 

mají stále připomínat, že vše, co mají, je jen Boží milostí. Že jen jemu mají sloužit, jen jeho 

uctívat, a že nemají do svého života vpouštět na podobnou úroveň cokoliv jiného. A právě 

takto se zachovává i Ježíš – odmítá se klanět a sloužit komukoliv jinému. 

Třetí pokušení 

Podívejme se ještě na třetí pokušení: 

Lukáš 4,9Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: 

„Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže 

o tobě, aby tě ochránili‘ 11 a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil 

na kámen.‘ “ 12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého 

Boha.‘ “ 

Opět nejdříve zpochybňování identity – jsi-li Syn Boží. Vidíme tu navíc něco více než u 

předchozích pokušení. Jednak je Ježíš v Jeruzalémě na vrcholku chrámu, což jak jsem 

našel, bylo 45 metrů nad zemí. Možná je přenesen k chrámu proto, aby mohl lépe 

podlehnout pokušení, že je přece v Božích rukou, na místě, kde se oslavuje Bůh. A dále – 

Ďábel cituje z Písma, opakuje už i Ježíšovu formulaci „je psáno“, a snaží se tak dodat 

svému tvrzení punc pravosti. Konkrétně cituje 

Žalm 91,11 neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých 

cestách. 12 Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopýtla o kámen.   

Tento žalm ale nemluví o tom, že kdo bude skákat ze střechy, bude zachráněný. Vidíme, 

že i v této kraťoučké citaci je mírně překroucený smysl – žalm mluví o ochraně na cestě, 
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zatímco Ďábel ho cituje ve smyslu, že až poletí Ježíš z chrámu dolů, nenarazí na kámen. 

Tento žalm mluví o tom, že ten, kdo přebývá u Boha, dostává zvláštní ochranu. Celým tím 

žalmem se line podmínka toho, že se to týká jen toho, kdo má Boha jako své útočiště. Což 

ten, kdo by někde nebezpečně skákal, asi nebude. Vnímám to podobně, jako když 

v Novém zákoně Bůh zaslibuje ochranu před hady a jedem, a skutečně tam i čteme, jak 

třeba apoštol Pavel byl ochráněný před uštknutí zmijí. Ano, Bůh ochraňuje ty, kdo mu věří. 

Neznamená to ale, že bychom měli brát hady a pít jed a tím demonstrovat, jak jsme pod 

Boží ochranou. 

Podobně to v tomto případě vnímal i Ježíš – on nepotřeboval demonstrovat pravdivost 

Božího slova tímto překrouceným způsobem. Naopak si uvědomoval, že kdyby se vydal 

cestou skočení dolů, neukazoval by, jak přebývá u Boha. A tak ďáblu odpovídá citací opět 

z 5. knihy Mojžíšovy a dokonce pokračuje na stejném místě jako v předchozím případě: 

Deuteronomium 6,16 Nezkoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho zkoušeli v 

Masse. 17Bedlivě zachovávejte příkazy Hospodina, svého Boha, jeho svědectví a 

ustanovení, která vám přikázal. 18Dělej, co je správné a dobré v Hospodinových 

očích, aby se ti vedlo dobře a abys šel a obsadil tu dobrou zemi, o které Hospodin 

přísahal tvým otcům, 

Massa znamená pokušení a je to označení místa, kde chtěli Izraelci pít a pokoušeli 

Hospodina pochybováním, jestli mezi nimi vůbec je nebo není. Ďábel zde dává stejné 

pokušení – Ježíši, ať tedy Bůh ukáže, jestli je s tebou nebo není. Pokud neskočíš, vlastně si 

nejsi tolik jistý Boží ochranou. Ježíš ale ví, že Boží ochrana spočívá v něčem jiném. 

A co se stane po třetí odpovědi? To čteme v dalším verši: 

Lukáš 4,13Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné 

doby.  

Satan tu neuspěl a tak od Ježíše odstupuje. Ne navždy, ale pro tuto chvíli ano. 

Shrnutí 

Ježíš je tak pro nás velkým příkladem, jak při pokušení jednat. Můžeme si to shrnout 

následovně a zamýšlet se přitom nad tím, jak podstatou pokušení je nějaká lež: 

Za prvé, Bůh nepokouší – nemůže přece lhát, to se neslučuje s jeho podstatou. Stejně tak 

Bůh nemůže být reálně pokoušen – protože před ním žádná lež neobstojí. Co ale Bůh dělá 

je to to, že nám připravuje zkoušky. Je to podobné, jako když máme dobrého učitele – 

dává nám ve škole zkoušky takové, pro které máme mít dostatečné znalosti, a jde mu o 
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to, abychom se něco naučili. Nejde mu o to, aby nás nějak zdrtil. Dokonce čteme 

v Jakubově listu následující: 

Jakub 1,2Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných 

pokušení. 3Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. 

Když tedy do zkoušky přijdeme, nemusíme se modlit za to, aby zkouška odešla, ale spíše 

prosit o moudrost, jak tu zkoušku překonat – jak odolat pokušení. 

Za druhé, hlavní obrana proti pokušení je Boží slovo. Ta pokušení, o kterých jsme si říkali, 

ukazují na hlavní skupiny pokušení, kterým čelíme: pokušení vzniklá fyzickými potřebami 

našeho těla, pokušení získat moc a světské zabezpečení, a pokušení žít mimo Boží úkryt a 

zároveň být jako Bůh. Ke všemu patří i pokušení brát si věci nějakou zkratkou. Viděli jsme, 

že ve všech případech se Ježíš nijak nenechává zatáhnout do diskuze nad tím, co by i 

pravda byla, ale jednoduše odpoví z Písma tak, že se předkládaná lež ukáže lží a před 

pravdou neobstojí. Však také v duchovní zbroji čteme o meči Ducha, jímž je Slovo Boží – 

a právě tímto mečem Ježíš bojuje. 

Za třetí, když odoláme pokušení, pokušitel odejde. Ne navždy – to, že jsme odolali jednou, 

neznamená, že už to máme vyřešeno navždy – ale pro danou chvíli ano. Dokonce čteme 

opět v Jakubově listu 

Jakub 1,7 Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. 

Máme tu zaslíbení, že od nás přímo uteče. Sice přijde znovu, zejména v případě naší 

nějaké slabosti, ale to už můžeme vědět, že jsme předtím odolali a nová zkouška pro nás 

může být jednodušší, protože už budeme vědět, v čem se lež skrývala posledně. 

Evangelium 

Ježíš nám tak dává příklad, jak v daných případech postupovat. Ale můžeme se zeptat – 

proč vlastně máme čelit pokušení? 

Víme, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy. Vzal na sebe tak trest za všechno, co 

jsme my udělali špatného před Bohem a za co jsme si zasloužili věčné oddělení od Boha – 

protože On vedle sebe nic špatného, žádný hřích, nemůže ze své podstaty strpět. Ježíš tak 

zaplatil cenu, kterou nemůžeme my sami zaplatit, za dar věčného života s Ním. Tento jím 

zaplacený dar nám nabízí a my si ho můžeme vzít vírou v Ježíše Krista. Ve chvíli, kdy si 

tento dar vezmeme, jsme před Bohem ospravedlnění a je to jednorázová událost. 

Tohle je jedna část spasení, tedy záchrany pro věčný život. Není to ale jediná část – patří 

do toho také to, že nás Ježíš osvobozuje od moci hříchu. Smrt Ježíše Krista znamená také 

to, že my máme být mrtví pro hřích, tedy že hřích nás nemá nijak lákat. Protože v nás ale 
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po znovuzrození zápasí dvě přirozenosti, proměňování našeho charakteru do podoby 

Ježíše Krista je neustálý proces. Máme se vzdávat konkrétních hříchů, tedy růst v oddělení 

od hříchu, jinak řečeno se posvěcovat. Je to jako když Augustin žil do nějakého věku 

pohanským způsobem, pak po svém obrácení potkal prostitutku, kterou znal, ale jen 

kolem ní prošel. Ta prostitutka mu říkala: „ty mě neznáš?“ A Augustin odpověděl: „já tě 

znám, ale ten Augustin, kterého jsi znala, už je mrtvý.“  Víra ve smrt a vzkříšení Ježíše nám 

ukazuje, že nemusíme podlehnout lžím, ale že máme a také můžeme proti lžím působícím 

pokušení odolat. 

Naše pokušení 

A jaké lži nás mohou potkat? Každý jsme asi k něčemu náchylnější a k něčemu méně. 

Jeden z hlavních útoků může být na naši identitu Božího dítěte. Lež pak typicky zní – 

podívej se na sebe, když jsi tak nedokonalý a pořád neumíš odolat každému hříchu, 

spasení jsi nikdy neměl. Ale proti tomu je obrana následující: 

Jan 6,47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. 

Obranu proti lžím při Ježíšově pokoušení na poušti jsme už slyšeli. Další lži mohou být 

třeba následující, jen se nechávám mírně inspirovat desaterem a přidávám další věci: Bůh 

je důležitý, ale musíš to nějak skloubit s normálním životem. Musíš pracovat každý den a 

každou chvíli, aby ses zabezpečil a naplnil očekávání druhých. Tyhle peníze potřebuješ, 

přece je nemůžeš darovat – to půjde až budeš doopravdy zabezpečený. Občas přece 

můžeš důvěru rodičů obejít, oni tomu nerozumí a stejně se to nedozví. Pokud tě někdo 

naštval, je v pořádku, že mu jen tak neodpustíš. Je přece jednodušší se podívat na porno 

než být se svou manželkou. Nežít spolu mimo manželství, to už není pro dnešní dobu. Když 

někdo něco nehlídá, můžu si to jen tak vzít, asi to tolik nepotřebuje – navíc já to doopravdy 

použiji. Je přece v pořádku jen neříct vše, přece tím vyloženě nelžu. A tak dále.  

Nebo z jiného soudku: Bůh už o tobě nechce slyšet, když jsi ho takovou dobu ignoroval. 

Protože tě Bůh má tak rád, na tvém chování už tak nezáleží. Vyznání hříchu jen ublíží lidem 

kolem mě, je lepší vše zatajit. Když si tady vezmu nějakou zkratku, nic se nestane – drobný 

podvůdek přece ušetří čas a výsledek bude stejný. Mimochodem typické je také to, že 

satan se snaží podsouvat extrémy typu nic a nebo vše, nic mezi tím.  

Pokud jsme se v něčem konkrétním našli a nebo možná spíše pokud nás napadla nějaká 

lež, která nás opakovaně provází, zkusme prosím za sebe reagovat jako Ježíš – uvědomme 

si, kde jsme selhali, najděme si v Bibli verše, které vyvrací lež, na kterou jsme reagovali. 

Stejně jako nás Duch svatý vede v tom, že nám ukazuje na náš hřích, tak nás vede i v tom, 

jak na hřích reagovat. Pak se můžeme dané lži postavit, až opět pokušení přijde. 
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Závěr 

Myslím, že společně můžeme vidět, jakou obrovskou naději nám Pán Ježíš Kristus dává. Je 

to někdo, kdo prošel stejnými pokušeními jako my a zvítězil. Dává nám tak příklad, který 

můžeme následovat – počítat s tím, že zkoušky přijdou, nevěřit předkládaným lžím a 

bránit se tím, co čteme v Bibli a pak od nás pokušení uteče a budeme tak od něj 

osvobození. Zároveň víme, že jako důsledek spasení po nás Bůh chce i to, abychom rostli 

do podoby Ježíše Krista, což zahrnuje i růst v odolnosti proti hříchu a tedy růst ve svobodě. 

Modlitba 

… 

 


