
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ 

Biblické pojmy 

 

Pokušení 

„pokus“ = svod; popud ke zlému (za předstírání dobra)  

„zkouška“ = životní situace; duchovní boj vyžadující správné rozlišení a rozhodnutí Gn 3,1-6 

rozdíl: pokušení - hřích (předsíň hříchu); pokušení - vnuknutí Gn 4,6-7 

 

Neuveď nás… 

řecky: „nepřipustit vstup do“, „nenechat podlehnout pokušení“; „nevydej nás v pokušení“ 

Jak 1,13: je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému: (tak ani) on sám nikoho nepokouší  

 

Zdroje pokušení 

 

a) TĚLO 

- žádostivost = náklonnost ke hříchu (sklon ke zlému); „zraněnost“ lidství 

Mt 4,3-4 : Nejen chlebem člověk žije – Božím slovem 

Jak 1, 14-15: pokušení – žádostivostí – hřích – smrt 

- protiklad: svědomí = vnitřní hlas 

Řim 2,14-16: zákon napsán v srdci; svědomí – myšlenky (obviňují, hájí). 

- sobectví = zaměřenost na sebe jako cíl + spoléhání na vlastní síly 

Řim 8,5-8: sobectví – smrt; soustředění na sebe - Bohu nepřátelské; žití z vlastních sil.  

- protiklad: duch = vnitřní oblast člověka komunikující s Bohem (s Duchem) 

Řim 8, 9-16: Duch ve vás; dává život; dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 

 

b) SVĚT 

- oddělenost od Boha = mentalita nezávislosti na Bohu 

Mt 4,8-10: království světa a jejich sláva  

1 Jan 2, 15 – 17: svět - po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá 

(žádostivost těla, očí a pýcha života)  

- protiklad: víra = mentalita závislosti na Bohu (odevzdanost Otci) 

Mt 6,24-33: pán: Bůh – majetek; jídlo, pití, oděv dar Otce; Hledat království Boží. 

- pýcha = sebe vyvýšení člověka 

Mt 16,26: člověk, získá celý svět, život ztratí?  

- protiklad: pokora 

1 Pt 5,5-7: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘ 

 

c) ĎÁBEL 

- padlý anděl = pokušitel; nepřítel Boží a lidské spásy 

Mt 4,5- 7: je psáno - ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ 

Zj 12, 9.12 drak, had, ďábel a satan, svádí svět, svržen na zem, plný zlosti 

Jan  8,44: vrah, otec lži. 

2. Kor 11,14 satan se převléká za anděla světla; 

protiklad: duchovní boj 

1 Pt 5,6-9: Pokořte se; starost vložte na Boha; Buďte bdělí! Vzepřete se mu ve víře 

Ef 6,10-18 síla u Pána, v jeho moci; Boží zbroj: pravda, spravedlnost, služba evangeliu 

pokoje; víra, jistota spásy; slovo Boží; modlitba  



Praktické rady 

 

- víra v Ježíše Krista - vítěze nad pokušením 

Žid 4,15-16: Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; 

vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy 

směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 

 

- spolehnutí na Boží moc.  

1 Kor 10,13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 

podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i 

východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.  

 

- nutnost bdělosti srdce a modlitby 

Mt 26,41:  Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé. 

 

- rozlišovat mezi „pokušením“ a „svolením“ k pokušení 

Lk 17,1: Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí.  

 

- nutnost osobního rozhodnutí: nevejít v pokušení 

Matouš 18,7-9: Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, 

skrze koho přijdou. Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je 

pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama 

uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro 

tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.  

. 

- přijetí zkoušky nutné k růstu vnitřního člověka 

Jak 1, 2-4: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť 

víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena 

skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. 

2. Kor 12,7-10: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi 

dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 

třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v 

slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula 

moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro 

Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 

  

- proti žádostivosti, sobectví 

Řim 8,6: Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 

 

- proti duchu světa 

Řim 12, 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 

mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

1. Tim 6,9:  Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a 

škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.  

1. Tim 6,10:  Kořenem všeho zla je láska k penězům.  

 

Katechismus:  

Když říkáme „Neuveď nás v pokušení“, prosíme Boha, aby nepřipustil, abychom se vydali 

cestou, která vede ke hříchu. Tato prosba naléhavě prosí o Ducha rozlišování a síly a pokorně 

žádá o milost bdělosti a vytrvání až do konce. 


