1. NEDĚLE POSTNÍ
 Gn 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15
1. čtení – Genesis 9,8-15
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, se všemi živými tvory u vás:
s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám
s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh
dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a
v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem,
který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“
2. čtení – 1 Petr 3,18-22
Milovaní! Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice
usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni
kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik
osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která (tehdy byla) předobrazením křtu, i vám nyní přináší
spásu. Ne že by (křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Evangelium – Marek 1,12-15
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal
tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“
 K evangeliu: Pokušení na poušti (podle S. Faustiho)
Satan je nepřítel člověka. Jeho závistí vstoupila do světa smrt (Mdr
2,24). Jeho způsob jednání je popsán v Gn 3: ukazuje člověku jeho
meze, bere mu důvěru v Boha, když mu našeptává, že Bůh je jeho
protivníkem, a když působí, že se mu dobro jeví jako zlo a zlo jako
dobro. Se svou prolhaností stojí na počátku každého zla, protože
člověk se stává tím slovem, které poslouchá. Jestliže poslouchá
Boha, stává se podobným jemu, otci pravdy a milovníku života
(Mdr 11,26). Jestliže poslouchá satana, stává se podobným jemu,
otci lži a vrahovi od počátku (Jan 8,44).
Marek na rozdíl od Matouše a Lukáše neuvádí jednotlivá pokušení.
U něho v průběhu celého evangelního vyprávění vystupuje stálé
nebezpečí anticipovat slávu Syna a vyhnout se kříži služebníka…
Toto obecné pokušení se artikuluje v jednotlivých pokušeních,
typických pro každého člověka.
Prvním pokušením je „protagonismus“, který zaměňuje Boží
království za úspěch vlastního já. Jasně se vynořuje na konci
prvního mesiášského dne, když Ježíši říkají: „Všichni tě hledají“
(Mk 1,35). Postavit vlastní já jako absolutní cíl místo Boha je egoismus, jenž je příčinou všeho zla. Ježíš odpoví: „Pojďme jinam.“
Druhým pokušením je úsilí o „světskou moc“ za účelem uskutečnění Božího království. Cíl je správný, ale prostředek je pomýlený. Království se neuskutečňuje mocí, ale bezmocností toho, který dává svůj život do služby bratřím. Toto pokušení se objevuje hned po rozmnožení chlebů, kdy
Ježíš nutí učedníky, aby odjeli pryč (Mk 6,45). Od Jana víme, že z něho chtěli udělat krále (Jan 6,15).
Třetím pokušením je úsilí o „náboženskou moc“. Spočívá ve chtění použít Boha podle vlastní vůle namísto
nechat se použít jím. Ježíš je mu podroben v Getsemanské zahradě (Mk 14,32nn). To je poslední boj. Padnout
v něm znamená obrátit víru: místo abychom my poslouchali Boha, požadujeme, aby on poslouchal nás. Věřit, že
máme Boha v kapse, je pro nás ta nejsnazší věc, pro něho však nejnesnesitelnější!

 MODLITBA
Pane Ježíši, ty jsi ve všech pokušeních obstál. V zápasech s nimi jsi pomáhal i svým učedníkům. Před tvým pohledem, před nímž není možné nic ukrýt, chci projít svá pokušení poslední doby (aspoň to hlavní) a své odpovědi na
ně. A do pravdivého pohledu chci zaslechnout tvé slovo: „Naplnil se čas (spásy, záchrany) a přiblížilo se Boží království (přiblížil jsem se k tobě já, tvůj Spasitel). Obrať se (ke mně) a věř evangeliu (věř mně)!“ Amen.
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