
- 185 -

Lekce 11

Jak zvládat pokušení

Ve Starém i Novém zákoně čteme, že pokušení k hříchu 
budou stále nablízku. Proto apoštol Pavel nabádá v 1. Ko-
rintským 16, 13: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte 

stateční a silní!“ Apoštol Petr pak píše: „Buďte střízliví! Buďte 
bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, 
koho by pohltil.“ (1. Petrův 5,8) Ďábel má plány, jak nás přelstít 
a okrást o Boží požehnání (Jeremjáš 29,11).

Dobrou zprávou je, že jako křesťané nejsme vydáni ďáblovi 
na milost. Bůh chce, abychom si byli vědomi taktiky nepřítele 
(viz 2. Korintským 2,11). Proto nám poskytuje svou výzbroj. Pa-
vel nám sděluje: „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat 
ďáblovým svodům.“ (Efezským 6,11) Tato kompletní zbroj je 
popsána jako „pás pravdy“, „pancíř spravedlnosti“, „evangelium 
pokoje pro naše nohy“, „štít víry“, „přilba spasení“, „meč Ducha, 
což je Slovo Boží,“ a „modlitba“ (Efezským 6,14–18).

OSNOVA
Co je to pokušení?
Běžné oblasti pokušení
Pokušení Ježíše
Jak odolávat pokušení
Zákon setby a sklizně
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CÍLE
1. Definovat, co je pokušení.
2. Identifikovat běžné oblasti pokušení.
3. Popsat Ježíšovo pokušení na poušti.
4. Vysvětlit, jak odolat pokušení.
5. Diskutovat o zákonu setby a sklizně.

Co je to pokušení?
Cíl 1: Definovat, co je pokušení.

Pokušení může být obecně popsáno jako lákadlo ke špatným 
činům, užívání zakázaného potěšení, splnění přání, která jsou 
v rozporu s Boží vůlí včetně návratu do hříchu, jenž nás zotročo-
val před setkáním s Kristem. Než jsme se znovu narodili, bylo pro 
nás přirozené podléhat pokušení, protože jsme byli hříšníci. Pavel 
píše, že jsme byli duchovně mrtví:

„I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve 
žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, 
ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všich-
ni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali 
jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli 
Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, 
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu 
s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spase-
ni!“ (Efezským 2,1–5)

Být křesťanem nás nezprošťuje pokušení. Často procházíme 
obdobími obrovského růstu, kdy získáváme moudrost, poznání 
a duchovní sílu. Ovšem pozor na pokušení, které stále číhá po-
blíž. Pokud nejsme opatrní, může nás přemoci. Zatímco pokuše-
ní může přijít kdykoliv, jsme vůči němu zranitelnější, když jsme 
unavení, sami nebo procházíme nějakým konfliktem. Pokušení 
může vykukovat i tehdy, když jsme zapojeni do služby. Protože 
jsme v neustálém boji, Pavel varuje: „Buďte bdělí, stůjte pevně ve 
víře, buďte stateční a silní!“ (1. Korintským 16,13)
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Čelit pokušení není totéž, jako upadnout do hříchu. Pokušení 
je zkušenost, která předchází hříchu. Bůh nás nevede k odpověd-
nosti za to, že čelíme pokušení, pokud se sami nevystavujeme 
situacím, které mohou ohrozit naši integritu. Zatímco některým 
pokušením se určitě vyhneme, nemůžeme se vyhnout všemu. Do-
konce tomu čelil i náš Pán a Spasitel Ježíš. Židům 4,15 říká: „Ne-
máme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi 
slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale 
nedopustil se hříchu.“

Stejně jako všichni křesťané budete muset dělat důležitá roz-
hodnutí a dát Boha na první místo ve všech oblastech svého ži-
vota. Ježíš o tom mluví v Kázání na hoře: „Nikdo nemůže sloužit 
dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, 
k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne.“ (Matouš 6,24)

Běžné oblasti pokušení
Cíl 2: Identifikovat běžné oblasti pokušení.

Bible nám říká, že existují tři hlavní oblasti pokušení: žádost 
těla, žádost očí a pýcha života. Apoštol Jan píše: „Neboť všechno, 
co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem 
si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.“ (1. Janův 2,16 ) 
Pojďme se podívat na tyto tři oblasti pokušení.

Touha těla
V tomto případě je tělo odkazem na fyzické tělo a jeho choutky. 

Je to naše tělo, které nám umožňuje vědět, že máme hlad, žízeň 
nebo jsme unavení. Naše tělo je rovněž ovlivněno naší hříšnou 
přirozeností a může se dožadovat uspokojení v oblastech, které 
jsou pro křesťany zapovězené. Mezi tyto oblasti patří nemorální 
sexuální potěšení, pornografie, opilství, obžerství, divoké večír-
ky, drogy a tak dále.

Ani apoštol Pavel, muž neochvějné integrity a čistoty, neměl 
důvěru ve vlastní tělo. Napsal v Římanům 7,18: „Vím totiž, že 
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ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít 
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“ Ježíš nás varoval, že pokud 
jde o pokušení, naše tělo může být slabé. Matouš 26,41 zazna-
menává: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš 
duch je odhodlán, ale tělo je slabé.“

Občas zjistíte, že mezi touhami vašeho těla a touhami vašeho 
ducha, který chce potěšit Boha, probíhá boj. Váš duch je tou ne-
viditelnou částí, která je ve vztahu s Bohem. Touhy vašeho těla je 
třeba poddat vašemu duchu, stejně jako se váš duch musí poddat 
vládě Božího Ducha svatého.

V 5. kapitole Galatským Pavel poskytuje dva seznamy: „skut-
ků hříšné přirozenosti“ a „ovoce Ducha“. Ve skutcích hříšné při-
rozenosti není nic, co bychom měli chtít, protože tyto věci nás 
odvádějí z Boží přítomnosti. Takové chování je „necudnost, ne-
čistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žár-
livost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestříd-
most a podobné věci“ (Galatským 5,19–21).

Počestné chování ovoce Ducha je „láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Galat-
ským 5,22–23). Naším cílem by mělo být vždy žít podle Ducha.

Žádost očí
Žádost očí se vztahuje k naší nenasytné touze získávat věci. 

Možná i vy cítíte takové nutkání. Poddat se žádosti očí může vést 
k nutkavému nakupování, krádežím, zadlužení, bezohledným me-
todám vydělávání peněz a jiným závažným problémům. Kromě 
toho i když to všechno máme, nikdy nebudeme opravdu spokoje-
ni. Pouze Bůh nás může naplnit.

Uvažujme o několika biblických příkladech těch, kdo se pod-
dali žádosti očí. První z nich je příběh Evy, která si vzala zaká-
zané ovoce v zahradě Eden. Bůh dal Adamovi s Evou mnoho, až 
na jedinou věc – plodů jednoho stromu uprostřed zahrady. Byl 
to samozřejmě jednoduchý test, aby zjistil, zda budou první lidé 
ctít a poslouchat Boha. Avšak druhý den ďábel Evu přesvědčil, 
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že Bůh je nespravedlivý, pokud jí odepírá ovoce, které chce. 
Eva pak zatoužila po ovoci zakázaného stromu. „Viděla, že je 
to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči.“ (Genesis 3,6) 
Eva poslechla hada a poddala se žádosti očí. Jedla ovoce, dala 
manželovi, který byl s ní, a ten se také najedl (Genesis 3,1–19). 
To znamená, že jeden skutek neposlušnosti otevřel dveře dalším 
nemravným činům. To navždy změnilo povahu lidstva tím, že to 
porušilo vztah mezi Bohem a lidstvem.

Za druhé v knize Jozue je tragický příběh Akána, který podle-
hl touze očí. Při dobytí Kenaanu Bůh slíbil, že půjde před svým 
lidem – Izraelem – a dá mu velké vítězství při vytlačování a vy-
hánění Kenaanců, kteří byli zkažení a uctívali modly. Když to-
tiž Jozue a armády Izraele vyrazili proti prvnímu kenaanskému 
městu – Jerichu –, Bůh je varoval, že si nemohou brát žádnou 
kořist. Město Jericho mělo být památníkem Boží moci. Možná si 
vzpomenete, že Bůh sám způsobil, že mohutné hradby padly bez 
lidských zbraní (Jozue 6,20). Tyto hromady kamenů, které kdysi 
byly nedobytnými hradbami města, sloužily jako svědectví všem, 
kdo tudy procházeli, že Bůh Izraele byl veliký a mocný.

Nicméně v průběhu dobývání Jericha jeden Izraelský bojovník 
jménem Akán ukořistil hedvábný plášť, pět liber stříbra a více 
než půl kila zlata a zakopal je ve svém stanu. Vzhledem k tomu, 
že se Akán poddal žádostivosti očí a neuposlechl Boží posvátný 
příkaz nebrat kořist, Bůh odebral od Izraelců požehnání při dobý-
vání dalšího městečka Aj (Jozue 7). V této další bitvě přišla celá 
řada izraelských vojáků v boji o život a Akán a celá jeho rodina 
zahynuli.

Proto je důležité dát si pozor na žádost očí. Bůh není proti 
tomu, abyste se radovali z pěkných věcí, ale zvažte, zda je před-
mět vaší touhy nezbytný, vhodný, prospěšný a příjemný Bohu. 
Také zvažte, zda je ten správný čas k jeho získání.
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Pýcha života
Pýcha života je arogantní předpoklad, že můžeme něčeho do-

sáhnout i bez Boží pomoci nebo bez poslušnosti jeho přikázání. Ve 
starověkém řeckém světě, několik set let před naším letopočtem, 
lidé věřili, že na Olympu žijí bozi, kterým vládne Zeus. Řeko-
vé vymysleli celý zavádějící komplex mytologie o svých bozích, 
doplněný o rodinné historky a úžasné příběhy. Zdá se, že jejich 
bohové nebyli úplně dobří ani všemocní. Starověké řecké příbě-
hy ve skutečnosti občas zobrazují lidi, kteří jsou schopni bohy 
přelstít. Byl to pokus ukázat lidem jejich „inteligenci, schopnost, 
a dostatečnost“.

Na rozdíl od starých Řeků Židé věřili, že člověk byl stvo-
řen k obrazu Božímu a že Bůh je nejvyšší autoritou. Jeho cesty 
a myšlenky jsou vyšší než lidské cesty a myšlenky. Bůh je scho-
pen vykonávat mocné činy, které člověk nedokáže, a kromě toho 
je věčný a nekonečný. Pročtěte si Starý zákon a uvidíte, jak staří 
hebrejští proroci na tyto pravdy neustále poukazovali.

V dnešním světě mnozí arogantně předpokládají, že Boha ne-
potřebují. Věří, že jsou schopni se o sebe postarat sami. Ovšem 
Přísloví 16,18 varuje: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýt-
nutí.“ Náš nepřítel, ďábel, je hlavním příkladem hrozby pýchy. 
Byl stvořen, aby sloužil jako slavný anděl v blízkosti Božího trů-
nu. Zřejmě střežil Boží přítomnost. Mnoho učenců věří, že Izajáš 
zaznamenává ďáblovu volbu vyvýšit se nad Boha: „A v srdci sis 
říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvěz-
dy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím 
na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.‘ “ (Iza-
jáš 14,13–14)

Lucifer (ďábel) upadl do hříchu díky pýše a ztratil své místo 
v nebi. Jeho konečný osud v ohnivém jezeře byl zpečetěn navě-
ky. Zjevení 20,10 předpovídá: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen 
do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. 
A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ Je smutné, že stejný 
osud čeká všechny, kdo podlehnou pýše života a nebudou činit 
pokání. Pokud se pokusíme vyvýšit nad Boha, upadáme do stejné 
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pasti jako Lucifer (ďábel) a jedna třetina andělských bytostí, které 
ho následovaly.

Pokušení Ježíše
Cíl 3: Popsat Ježíšovo pokušení na poušti.

Jak jsme již uvedli dříve, Bible nám říká, že Ježíš byl pokou-
šen ve všech ohledech. To neznamená, že by se potýkal s určitými 
moderními otázkami, jako je internetová pornografie, nevhodné 
filmy a krádeže kreditních karet, protože takové věci tehdy ne-
existovaly. Ježíš byl přesto naplno člověkem, který se potýkal 
s pokušeními, jež jsou společná všem lidem. Proto ví, čím pro-
cházíme, když jsme pokoušeni. Přesto nikdy žádnému pokušení 
nepodlehl. Zůstal bez hříchu.

Písmo nabízí četné příklady těch, kdo byli úspěšní při překo-
návání pokušení, ale jednou z největších ilustrací toho, jak odolat 
pokušení, je Ježíšův příběh na poušti. Toto pokušení se stalo na 
počátku Ježíšovy služby těsně poté, co byl pokřtěn Janem Křtite-
lem v řece Jordánu. Ďábel přišel pokoušet Ježíše osobně. Přečtěte 
si teď Matouše 4,1–11. V této pasáži vidíme, že Duch svatý vedl 
Ježíše na poušť, aby se postil čtyřicet dní. Potom přišel ďábel 
a pokoušel Ježíše ve všech třech oblastech, o kterých jsme dříve 
diskutovali – žádost těla, žádost očí a pýcha života. V každé ob-
lasti pokušení Ježíš překonal ďábla pomocí Božího slova.

První pokušení, které Satan Kristu nabízí, je to, aby promě-
nil kameny na chleba. Mějte na paměti, že Ježíš byl po mnoha 
dnech bez jídla opravdu vyhladovělý. Myšlenka na chleba byla 
pro jeho tělo pravděpodobně velmi lákavá, ale každá Satanova 
žádost musí být ignorována. Toto pokušení spadá do kategorie 
žádosti těla. Při řešení tohoto pokušení Ježíš cituje Deuterono-
mium 8,3: „Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst 
manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti 
dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije 
vším, co vychází z Hospodinových úst.“ Později řekl Ježíš učed-
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níkům: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, 
a dokonal jeho dílo.“ (Jan 4 ,34)

V dalším pokušení Satan vyzývá Ježíše, aby se vrhl dolů z nej-
vyššího místa Jeruzalémského chrámu a nechal Boží anděly za-
chránit ho před smrtí. Tímto kouskem by Ježíš mohl získat oka-
mžitou pozornost veřejnosti a slávu Mesiáše. Problém je v tom, 
že tento čin by byl nápadný, dramatický a nevhodný. Satan mož-
ná doufal, že Ježíš by to mohl vnímat jako zkratku k popularitě, 
aby se vyhnul zkouškám, které ho měly potkávat na jeho cestě 
v průběhu příštích tří let. Ježíš ale věděl, že nejlepší je žít podle 
Otcova plánu a časového harmonogramu. Proto Ježíš cituje Deu-
teronomium 6,16: „Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako 
jste ho pokoušeli v Masse.“ Toto pokušení spadá do kategorie 
pýchy života, neboť se snažilo donutit Ježíše předvést svou moc 
způsobem, který by neoslavil Boha Otce.

Třetí a poslední pokušení na poušti spadá do kategorie žádosti 
očí. Ďábel bere Ježíše na horu a ukazuje mu nádheru království 
světa. Satan nabízí Ježíši všechno, co by mohl chtít ambiciózní 
člověk – bohatství, přepych, vliv a moc. Satan ví, že Ježíš je před-
určen k tomu být Král králů a vládce světa, ale až poté, co projde 
velkým utrpením. A tak mu nabízí zkratku, aby se stal králem. 
Nicméně je tu jeden háček. Ďábel chce, aby se před ním Ježíš 
sklonil a uctíval ho. Ježíš místo toho nepřítele pokárá tím, že citu-
je Deuteronomium 6,13: „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, 
jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.“ Při každém ze tří 
pokušení Ježíš cituje z Božího slova Starého zákona a odolává 
nepřátelské náporu.

Jak odolávat pokušení
Cíl 4: Vysvětlit, jak odolat pokušení.

Použijte Boží slovo
V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že Ježíš překonal 

každé ze Satanových pokušení pomocí Božího slova. Tento pří-
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stup ke zvládání pokušení je rozhodující i pro nás. Máme přístup 
k Písmu a lze ho použít v našich bojích s pokušením. Písmo ob-
sahuje Boží přikázání, zaslíbení, pravdy a principy, které jsme 
schopni si pamatovat a používat tehdy, když naše tělo poddáváme 
Boží vůli. Můžeme také použít Písmo, když zažíváme démonický 
útok. Když budeme pevně stát na Božím slově, nepřítel nakonec 
uprchne.

Ježíš se mohl ďábla snadno zprostit krátkým příkazem, ale 
rozhodl se vypořádat se Satanem pomocí taktiky, kterou máme 
všichni k dispozici – citoval Písmo. To je jeden z důvodů, proč je 
moudré si pamatovat určité části Bible. Takto totiž máte připrave-
nou obranu pro případ potíží.

Hledejte únikovou cestu
Pod inspirací Ducha svatého Pavel napsal: „Nepotkala vás 

zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouš-
kou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli ob-
stát.“ (1. Korintským 10,13) Bůh vždy poskytne únikovou cestu.

Moderní stíhačky mají pro pilota, který cítí, že je nebezpečné 
zůstat v letadle, možnost úniku. Pilot sedí v katapultovací sedač-
ce, určené pro případě nouze, která je z letadla vystřelena malým 
raketovým motorem. Jakmile je katapultovací sedačka z leta-
dla vystřelena, rozevře se padák a sedačka bezpečně přistane na 
zemi. Mnoho pilotů bylo zachráněno pomocí tohoto únikového 
prostředku. Měl bych však zmínit, že tento let není pohodlný! Ka-
tapultovaný pilot zakouší na svém těle obrovské přetížení. Přesto 
je toto nepohodlí lepší než varianta havárie a uhoření.

Když čelíte pokušení, vždycky hledejte únikovou cestu. Boží 
únikovou cestou pro vás může být změna tématu v bezbožné 
konverzaci, opuštění místnosti, kde lidé sledují něco nevhodné-
ho v televizi, styk se zbožnými přáteli, namísto se skupinou lidí, 
kteří chystají něco špatného, zrušení předplatného na kabelovou 
nebo satelitní televizi nebo některých časopisů… nebo prostě jen 
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říkejte „Ne!“, když čelíte pokušení. Vždy máte na výběr! Dělat 
správnou věc nemusí být pohodlné; dočasně to může být i nepří-
jemné. Nicméně je to lepší, než padnout duchovně a morálně.

Uniknout před pokušením
Jsou chvíle, kdy musíme čelit pokušení, a existují i momenty, 

kdy se musíme od pokušení fyzicky oddělit. Pavel radí Timote-
ovi: „Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, 
lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ (2. Timo-
teovi 2,22) Přemýšlejte o tom, co to znamená uprchnout. Zvířata 
prchají před predátory, kteří je chtějí sežrat. Lidé prchají před pří-
rodními katastrofami a dalšími nebezpečími. Ten, kdo uteče, se 
nemusí bát o svou pověst nebo prestiž. Nemusí se obávat, že bude 
považován za zbabělce. Útěk je správná reakce na určité nebezpe-
čí. Nemějte rozpaky nad útěkem před silným pokušením.

V Genezi je Josefův příběh. Jeho starší bratři ho prodali do 
otroctví a on skončil jako otrok u Potífara, vysokého úředníka 
v Egyptě. Josef projevoval integritu a píli ve všem, co dělal, takže 
Potífar ho povýšil do nejvyššího postavení, které otrok mohl mít. 
Josef spravoval Potífarovu domácnost. Dařilo se mu velmi dobře, 
ale Potífarova bezcharakterní žena se ho snažila svést. Josef však 
jejím nabídkám odolával.

Potífarova žena se každý den snažila nalákat Josefa k sobě do 
postele, ale on ji neustále odmítal. Ona se však snadno nevzdávala 
a snažila se Josefa polapit, když byli doma sami. Tentokrát Josef 
prchá ze scény a odchází z domu. Jeho chování ctí Boha, ačkoli 
Potífarovu ženu to štve. Ta ze msty falešně obviní Josefa z pokusu 
o znásilnění a on je uvězněn. Avšak Bůh nikdy nezapomněl, co 
Josef udělal, a Josef byl v pravý čas propuštěn z vězení a povýšen 
do druhé nejvyšší pozice v celém Egyptě (viz Genesis 39–41).

Josefův úspěch ukazuje, že se nemusíte stydět prchat před po-
kušením. Zvykněte si na tuto myšlenku, protože mnohokrát v ži-
votě budete pravděpodobně muset před pokušením uprchnout.
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Udržujte svou mysl soustředěnou
Lidská mysl je úžasná součást toho, kým jsme. Je to více než 

fyzický orgán, kterému říkáme mozek. Mysl zahrnuje vědomí, 
vzpomínky, logické myšlení a touhy. Věděli jste, že můžete tré-
novat svou mysl stejně, jako můžete trénovat své tělo? Sportovci 
se učí zaměřit svůj trénink na části svých těl, které jsou nejvíce 
zatěžovány. Když se snaží zvýšit vytrvalost, pracují na budování 
svalové paměti a síly.

Můžeme naučit mysl soustředit se na věci, které potěší Boha. 
Vyžaduje to důkladnou práci na rozvíjení a trénování mysli, aby se 
soustředila na zbožné věci, ale odměna je úžasná. Apoštol Pavel 
napsal ve Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, 
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, 
co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí po-
chvalu.“ Když správně soustředíte své myšlení, vaše mysl projde 
transformací a obnovou. Mnoho pokušení, které vás dříve trápilo, 
zmizí.

Modlete se
Když učedníci požádali Ježíše, aby je naučil, jak se modlit, dal 

jim modelovou modlitbu (viz Matouš 6,9–13 a Lukáš 11,2–4). Do 
této modlitby Ježíš zahrnul velmi důležitou prosbu: „A neuveď 
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ (Matouš 6,13) Tato prosba 
neznamená, že Bůh je zdrojem pokušení. Je to naopak prosba, aby 
Bůh odváděl od pokušení toho, kdo se modlí. Modlitba k Bohu, 
když budete čelit pokušení, získá jeho okamžitou pozornost. Bůh 
opravdu chce, abyste vítězili nad čímkoliv, co by vám duchovně 
ublížilo a svedlo vás na scestí.

Spolehněte se na vedení a moc Ducha svatého
Nikdo nás může přinutit hřešit ani nás nikdo nemůže nutit, 

abychom se rozhodli správně. Máme svobodnou vůli. Bůh nám 
však dal svého Ducha, aby nás uváděl do veškeré pravdy. Ná-
sledujeme-li jeho vedení, vyhneme se nástrahám tohoto světa 
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a nepřátel. Máme-li touhu zůstat čistí, Duch nám také poskytne 
nadpřirozenou moc, aby nám pomohl odolat pokušení.

Apoštol Pavel varuje: „A neopíjejte se vínem, v němž je pro-
stopášnost, ale naplňujte se Duchem.“ (Efezským 5,18) Máme 
být neustále naplněni a vedeni Duchem. Jako vede opilost vínem 
k prostopášnosti či špatnému chování, naplnění Duchem vede ke 
spravedlivému životu. Mocí Ducha svatého jsme tak schopni po-
přít naši starou přirozenost. Čím blíže se dostáváme k Bohu, tím 
více ho budeme chtít poslouchat a tím citlivější můžeme být vůči 
pokušení.

Zákon setby a sklizně
Cíl 5: Diskutovat o zákonu setby a sklizně.

Možná jste slyšeli o duchovním zákonu setby a sklizně. Je vel-
mi podobný přirozenému zákonu setby a sklizně. Když zemědělci 
zasévají semena, činí tak s očekáváním, že se budou těšit úrodě 
nebo sklizni. Kromě toho když zasejí kukuřici, nesklidí rajčata; 
sklidí kukuřici. Sklízejí to, co zaseli!

V Galatským 6,7–8 Pavel říká: „Neklamte se, Bohu se nikdo 
nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá 
pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí 
život věčný.“

Než jste se stali křesťany, zasévali jste špatné semeno, které 
neustále vedlo k pokušení. Jaké byly výsledky? Dostávali jste se 
do potíží, lidé se obraceli proti vám, zakoušeli jste prázdnotu, po-
cit viny a smutek a byli jste duchovně ztraceni. Když jste přišli ke 
Kristu, tento bludný kruh byl prolomen. Bůh vám odpustil hříchy 
a dal vám nový život. Nyní jste schopni sít dobré semeno, myslet 
na to, co se líbí Bohu, a dělat to. Výsledkem je radost, pokoj, dob-
ré vztahy a věčný život.

Pro vás jako křesťany je naprosto nezbytné zamýšlet se nad 
zákonem setby a sklizně, zvláště když jste v pokušení. Pokud bu-
dete nadále sít špatné semeno, nevyhnete se nepříjemným a boles-
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tivým důsledkům. Dovolte mi to ilustrovat na jedné z největších 
tragédií v Písmu, na hříchu krále Davida s Bat-šeby (viz 2. Sa-
muelova 11). Mějte na paměti, že David byl izraelský hrdina. Až 
do tohoto bodu vedl ctnostný život. Bojoval statečně v boji, vedl 
lidi v uctívání a Bůh ho zahrnoval svou přízní.

Příběh začíná u krále Davida v Jeruzalémě, kde má ze střechy 
výhled na město. Byla noc, takže viděl na některé domy, kde ho-
řely olejové lampy. Bylo jaro, což byla doba, kdy králové obvykle 
táhli do války. Izraelská armáda bojovala s Ammonity. Z nějaké-
ho důvodu David zůstal doma.

Ze svého výhodného postavení v horní části paláce si David 
všiml krásné koupající se ženy a zatoužil po ní. David už měl 
několik manželek a konkubín, takže mohl odejít ze střechy za 
některou z nich. Místo toho David vyhledal tuto krásnou ženu 
jménem Bat-šeba a zjistil, že je vdaná. Poslal pro ni, spal s ní 
a poslal ji zpátky do jejího domu. Jenže ona otěhotněla! Davido-
vo hříšné rozhodnutí rozpoutalo sérii událostí, které ho nakonec 
vedly k tomu, že zosnoval vraždu, aby zakryl svůj čin.

Přestože David nakonec činil pokání ze svých hříchů a bylo 
mu odpuštěno, jeho hřích otevřel dveře tragédiím v jeho životě. 
Zasel hříchy chtíče, cizoložství a vraždy a sklidil nepředstavitel-
ný zármutek. Bible nám sděluje následující:

Dítě, které se Bat-šebě narodilo, zemřelo.• 
Jeden z Davidových synů, Amnón, následoval příkladu • 
nemorálního chování svého otce a znásilnil svou nevlastní 
sestru Támar. Na oplátku tohoto násilníka zavraždil další 
Davidových synů – Abšalóm. Výsledkem bylo, že Abšalóm 
se odcizil otci a zahořknul vůči němu.
Později se Abšalóm pokusil o převrat s cílem shrnout otce • 
z trůnu. I to skončilo smrtí – Abšalóm byl nakonec chycen 
a popraven Jóabem, velitelem Davidových vojsk.
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Z této ošklivé série tragédií plyne ponaučení, že nad pokuše-
ním musíme zvítězit a vyhýbat se hříchu za každou cenu. Sklízí-
me, co jsme zaseli.

Závěr
Musíme pochopit, co je pokušení, a rozpoznat běžné oblas-

ti, kde na nás útočí. To, jak Ježíš použil Písmo, když odolával 
pokušení, poskytuje všem křesťanům cenný příklad. Vzhledem 
k tomu, že Bůh zjevil ve svém slově řadu strategií pro překonání 
pokušení, musíme se je naučit používat.

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Pokušení přichází
a) pouze na lidi, kteří jsou slabí.
b) pouze na lidi, kteří nechodí do církve.
c) na všechny lidi.

2. Bůh 
a) je zdrojem veškerého pokušení.
b) jen čeká, až podlehneme pokušení.
c) nikdy není zdrojem pokušení.

3. První Petrův 5,8 ukazuje, že naším nepřítelem
a) je ďábel.
b) jsou ti, kteří nás nemají rádi.
c) jsou představitelé kultů.
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4. Podle Písma jsou tři hlavní oblasti pokušení
a) alkohol, drogy a tabák
b) žádost těla, žádost očí a pýcha života
c) peníze, sex a internet.

5. Cílem pokušení
a) je připravit nás o Boží požehnání.
b) je ukázat, jak jsme slabí.
c) je ukázat, jak jsme silní.

6. Ježíš se postavil na odpor Satanovým pokušením 
tak,

a) že zavřel oči.
b) že utekl.
c) že citoval a použil vhodné texty z Písma.

7. Poddat se žádosti těla zpravidla znamená
a) odevzdat se naší hříšné přirozenosti.
b) hladovět.
c) únavu.

8. Praktický únik z pokušení do zbožného života
a) znamená nikdy neopustit svůj domov.
b) znamená přesouvat se od bezbožné konverzace k nezávad-

nému tématu.
c) znamená poddat se pokušení.

9. Pravdou o Ježíšových zkušenostech na zemi je to,
a) že Ježíš byl pokoušen na začátku své služby.
b) že Ježíš podlehl pokušení nepřítele.
c) že Ježíš nikdy nebyl pokoušen.



- 200 -

10. Podlehnout pokušení může vést
a) k tomu, že vypadneme z milosti.
b) ke zničení naší rodiny.
c) k oběma předchozím možnostem.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.c (11.1)
2.c (11.4)
3.a (11.1)
4.b (11.2)
5.a (11.1)
6.c (11.3)
7.a (11.2)
8.b (11.4)
9.a (11.3)
10.c (11.5)
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Don McGarvey sloužil 17 let jako pastorační pracovník ve 

sboru First Assembly of God v Cedar Rapids v Iowě, dohlížel 
na službu křesťanského vyučování, misii a Školu služby v Ce-
dar Rapids. Předtím Don sloužil ve sboru First Assembly of God 
v Rockfordu v Illinois a byl poradcem pro národní odbor Nedělní 
školy církve Assemblies of God v USA. Don a jeho manželka 
Kris jsou spolu devatenáct let a mají dva syny – Davida a Seana.


