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Introit
Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 3,14.15 )
1. čitanie: Žalm 91
1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2 Říkám o Hospodinu: „Mé
útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ 3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného
moru. 4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho
věrnost. 5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy,
jež šíří zhoubu za poledne. 7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe
nestihne nic takového. 8 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. 9 Máš-li
útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému
stanu nepřiblíží. 11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 12
Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 13 po lvu a po zmiji šlapat budeš,
pošlapeš lvíče i draka. 14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje
jméno. 15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 16
dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
2. čitanie: Luk 4,9-12
9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží,
vrhni se odtud dolů; 10 vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘ 11 a ‚na
ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ 12 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno:
nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“

Bratia a sestry!
Nastala zvlaštna doba. Doba plná strachu a neistoty. Niekto z nas to zvlada lepšie, niekto horšie.
Niekto sa boji viac, niekto menej. Aby nedostal zhubný vírus. Ale nikdy by nás predtým
nenapadlo, že stávajuca postna doba može byt aj postom od zhromaždenia. Ze budeme od seba
izolovaní, že sa nebudeme moct navzájom vo viere zdielat. Je to paradox- tým že nechodíme do
spoločných zhromaždení, možeme svojím blížným prospiet a zaroven ich chránit. Hovorím o
zhromaždeniach, nie bohoslužbách, pretože tie práve teraz napriek všetkému slávime.
Je postna doba a na bohoslužbách sa čitaju texty, ktoré zdoraznuju, že Syn Boží prišiel, aby rušil
skutky diabla. Do tohto postneho obdobia patrí aj perikopa o Ježišovom pokušení na pušti.
Nadvazuje na slová :“ Toto je moj milovaný Syn, toho som si vyvolil“ V slovenskom preklade: v
ktorom mám zalubenie. Tieto slová zazneli nad Ježišom bezprostredne po jeho krste.
Co to znamená, že Ježiš je Syn Boží? Ježiš nad tým premýšla 40 dni na púšti. Napada ho všetko
možné, dokonca uplne diabolské myšlienky. Lukáš to popisuje takto: „ Plný Ducha svatého, vratil
sa Ježiš od Jordánu. Duch ho vodil po pušti 40 dní a diabol ho pokušal.“ Ježiš je teda už 40 dní v
karantene, okolo neho je pusto a prazdno, s nikým sa nestýka a ani si nemá, kde nakupit jedlo.
Možno to začíname aj my trochu pocitovat: sme sami, ale to jedlo si máme ešte kde kupit. Tá
Ježišova situácia je omnoho tažšia. A v tom ho napadne diablove pokúšanie:
„Však nad tebou zaznelo, že si Syn Boži. A ak si Syn Boži, povedz tomuto kamenu, nech je z neho
chlieb. Syn Boži predsa nemusí dodržovat karantenu, ani post, ani trpiet hladom, pretože Boži Syn

si može tuto nepohodu ulahčit nejakým zázrakom.“ A diabol dalej pokuša: „ Povedz tomuto
kamenu, nech je z neho čerstvo upečený chlieb a ten tak kráásne vonia. Boh ta nenechá trpiet. Stačí
modlitba a možes mat kolko chceš manny, a nebudeš hladovat.“
Diablovému pokúšaniu je najlepšie bránit sa Pismom. Toho sa určite bude diabol bát ako čert kríža.
A Ježiš hned cituje zo Starého zákona. „Je napísané: Clovek nebude žit len chlebom, ale každým
slovom Božim „(Deu8,3). Ježiš nasadil na diabla tú najsilnejšiu zbran. Božie slovo. Lenže diabol
neni len tak niekto. On pozná dobre Písmo. Takže v Biblii sa píše v Zalme 91 „ Hospodin dá
svojím anjelom príkaz a na ruky ta vezmu, aby si nenarazil nohou o kamen.“ A píše sa tam toho
ovela viac: „Nelakaj sa moru, ktorý sa blíži temnotami ani žiadnej nákazy. Aj ked po tvojom boku
padne tisíc a po tvojej pravici desat tisíc, teba nestihne nič zlé. Ak máš útočište v Hospodinu, u
najvyššieho svoj domov, nestane sa ti nič zlé, pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži.“ Je to znamy
žalm, ktorý nám zaznieva v tomto čase velmi aktuálne.
Ale diabol dalej pokúša. Neboj sa, nepojdeme do kostola, ked je tá karanténa. Len na strechu. A
vyskúšame, či má Biblia naozaj pravdu. Skočíš dole a nič sa ti nestane. Alebo budeš šlapat po
jedovatej zmiji ,ako apoštol Pavel na ostrove Malta, a nič sa ti nestane. Strasieš ju do ohna. Je to
znamy pribeh apoštola Pavla, ked stroskotal v stredomorí.
To su pokušania diabla, ktorým musime oddolávat. A povedala by som zvlášt v tejto dobe, omnoho
viac. Neustale na nás dopadaju obavy z viru. Neustale nás diabol pokuša a my sa bojíme. My
podliehame. Kolkokrát nemáme silu oddolávat. Sme oslabení, sami nevieme, čo sa bude diat dalej.
A diabol pokracuje: „Nebudeš sa lakat nákazy, pretože teba nič také nedostihne. Ziadna pohroma
sa k tvojmu stanu nepriblíži. On svojím anjelom vydal príkaz, aby ta chranili na všetkých tvojich
cestách.“ Diabol k svojím zamerom použiva Božie slovo. Je tak lstivý.
Bratia a sestry, co to je? Je to teda Božie slovo alebo diabolské pokúšanie? Co na to hovorý Ježiš?
On hovorý: „Nebudeš pokušat Hospodina Boha svojho“ Je to napísané zase v Deuteronomiu.
Mojžiš pripomina Božiemu ludu Hospodinovu pritomnost na pusti, ked neverili že Boh je s nimi,
ked boli hladní, ked boli chorí a trpeli. Budme teda aj my, o to viac na pozore. Budme v strehu.
Držme sa Božieho slova, nenechajme sa mámit diablom.
Ked diabol neuspel u Ježiša ani druhým pokušením a zrejme mu už došla zásoba biblických citátov,
postaví nakoniec Ježiša pred osobnu volbu: Komu je teda lepšie sa klanat? Diablovi, ktorý ti dá
všetky kralovstvá sveta aj ich slávu? Alebo Hospodinu, ktorý ta nedokáže ochránit ani tak, aby si
neurazil nohu o kamen. Ktorý ti nedovoli prechytračit druhých a predzásobit sa ruškami a chlebom
na ukor ostatných. „Tak už sa mi poklon,“ tlači diabol. A Ježiš? Stoji nad zufalým diablom a
hovorý: „ Chod mi z cesty satane, pretože je napísané: „ Hospodinu Bohu svojmu sa budeš klanat a
jeho jediného uctievat“ Všimnime si, že je napísané- Hospodinu sa budeš klanat- a nie preto, že ti
dá všetky kralovstvá zeme. Ze ti dá moc a slávu. A prečo sa mu máme teda klanat? Ked na tuto
odpoved prideme sami v tej chvíli nás pokušitel opusti.
AMEN

Modlitba
Pane, ked vidim Teba na kríži ukrižovaného, rany na tvojich rukách a na tvojom boku, opuštaju ma
všetky pochybnosti, padám pred tebou na kolena a vyznavam: „Moj Pan a moj Boh“
Pane Ježiši Kriste, prosíme za tento svet. Pohliadni milostivo na Europu, Aziu, Afriku, Ameriku a
Austráliu. Nikdy sme na celý svet nemysleli takto celkovo, ako dnes. Pretože teraz vidime, že svet
je jeden, všetci sme rovnakej krve a ak trpí jeden ud, trpia spolu všetky. A tak prosime za svojich

bližných za hranicami. Prosíme za tých, ktorí su nakazení koronavirom. Zabrán šireniu tejto
choroby. Uzdravuj tých, ktorí už su chorí. Prosime za ludí najviac ohrozených. Za seniorov, za ludí
s oslabenou imunitou, za pracujucich medzi chorými, za zdravotne sestry, za doktorov, za vojakov.
Daj im silu a dopraj im odpočinku. Modlime sa za svojich najbližších, za to, aby si ich chránil.
Dakujeme , že si tu pri nás, aj v týchto situáciách.
AMEN
3. čitanie: Filipským 2,5-11
5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece
na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9 Proto ho Bůh
vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé
koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš
Kristus jest Pán.

