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Jssi‐li Božží Syn …
1Ježíš

se vrátil od Jordánu
u plný Duch
ha Svatého
o a Duch jeej vedl na p
poušť. 2Čty
yřicet dní tam
t
3
byl po
okoušen ďá
áblem a v těch
t
dnech
h nic nejedll. Když ty dny
d uplynu
uly, vyhlad
dověl a tehdy
mu ďábel řek
kl: "Jsi-li Bo
oží Syn, řeekni tomutto kameni, ať se stanee chlebem.." 4Ježíš mu
u
odp
pověděl: "J
Je psáno: `Nejen chllebem budee člověk živ
v, ale každ
dým Božím
m slovem.´"
5Po
otom ho ďábel
ď
vyved
dl na vysok
kou horu a ukázal mu
m v jednom
m okamžik
ku všechna
a
6
králov
vství světa
a. Ďábel mu
m řekl: "D
Dám ti všecchnu moc a slávu těch
hto králov
vství, neboťť mi
7Když
byla předána
p
a mohu ji dát,
d komu chci.
c
ž se mi pok
kloníš, všecchno bude tvoje." 8Jeežíš
mu odpověděěl: "Odejdi ode mě, sa
atane! Je přece
p
psáno
o: `Hospodinu, svém
mu Bohu, se
9
budešš klanět a jemu
j
jedin
nému sloužžit.´" Tehd
dy ho přiveedl do Jeru
uzaléma, postavil
p
ho na
10
0
vrchollek chrámu
u a řekl mu
u: "Jsi-li Boží
B
Syn, vrrhni se odssud dolů. Je přece psáno:
p
`Sv
vým
anděělům přikážže o tobě, aby
a tě ochrránili, 11a ponesou
p
těě na rukou,, abys nenarazil noh
hou
na kámen.´" 122Ježíš mu odpověděl:
o
: "Je řečen
no: `Nepok
koušej Hosp
podina, sv
vého Boha.´"
13Když
ž ďábel dok
končil všecchno to pok
kušení, opustil jej a čekal
č
na da
alší příležiitost. 14Ježííš se
1 Učil v jejiich
v mo
oci Ducha vrátil
v
do Galileje
G
a zp
práva o něěm se rozneesla po cellém okolí. 15
synagog
gách a všicchni ho chv
válili.

Shrnu
utí:
Ježíšš Kristus, Bůh, kteerý přišeel v těle, byl
b poko
oušen, a p
proto neesmíme být
b
p
překvape
eni, když budemee pokoušeeni i my a stejně jako On i my se
m
musíme
n
naučit
brá
ánit se za
apsaným
m Božím SSlovem.

ÚVOD (V. 12)
1
Je těěžké vypáátrat tuto
o věc ohlledně Pánova pokušení na poušti,, protožee
tam byl __________________.
m byl v dokonalé
d
ém ráji. Všechny
V
jeho potřřeby bylyy naplněn
né, ale
Adam
_______________.
Pán byl v pusstině, kdee neměl co jíst, byl
b pokou
ušen a __________
______.
Bibllické odkkazy:
) Žd 4,15
5

1.

ZNEUŽITÍ MATERIÁLNÍCH VĚCÍ (V. 34)
Satan překrucuje Boží Slovo

Ďábel se snaží ____________________ Boží Slovo.
V tomto pokušení se jedná o legitimní věc v _______________ kontextu.
Tělesnost a svět překrucují věci a ďábel to používá.
Mnohem důležitější než fyzické chutě a touhy je poslušnost
____________________________.

Biblické odkazy:
) Gn 2,7‐9.15‐17; Gn 3,1; Dt 8,3‐6

Další otázky:
) Jaké další příklady pokušení v této oblasti můžeš uvést?

2.

ZNEUŽITÍ MOCI (V. 58)
Satan touží po uctívání

Toto pokušení je konfrontační a má vést k dělání ústupků a kompromisů,
které v důsledku budou znamenat vzdávání úcty satanovi namísto služby
Bohu.
Pán nestřílí verši kolem sebe, jak to někdy děláme my, ale bere verš, který
s celým svým kontextem odpovídá ____________________ a používá ho.
Člověk má sloužit jedině Bohu a jeho jediného uctívat.

Biblické odkazy:
) Mt 28,18; Zj 11,15; Sk 8,18‐19; Dt 6,10‐16
) Satanova vláda nad světem: J 12,31; J 14,30; J 16,11; 2K 4,4; Ef 2,2
2

Další otázky:
) Jaké další příklady pokušení v této oblasti můžeš uvést?

3.

ZNEUŽITÍ DUCHOVNÍCH DARŮ (V. 912)
Satan chybně používá Boží Slovo

Dvakrát Ježíš cituje Bibli a nyní je i satan připraven ___________________.
To, že někdo cituje Bibli, ještě neznamená, že je _________________.
Potřebujeme se naučit stát na jednoznačných místech Písma.
Biblické odkazy:
) Ž 91,11‐12; 1J 4,1; 2Tm 3,5;

Další otázky:
) Jaké další příklady pokušení v této oblasti můžeš uvést?

ZÁVĚR (V. 1315)
Tři věci, které se máme naučit z toho, jak byl náš Pán pokoušen:
1.
2.
3.

Biblické odkazy:
) 1K 10,12; J 6,37; Mt 11,28; Ž 119,97

3

OZNÁMENÍ:
Pravidelná shromáždění:
Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 4,1‐15
Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod.
dávejte Petrovi Papežovi)
Neděle 930 ‐ Společné shromáždění v Domě techniky ‐ Jozue 3,1‐17.

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev
řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
1 Petrův 5,8
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