LUKÁŠOVO
EVANGELIUM
8.ČÁST LUK.3:23-38, 4:1-15
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Když Ježíš začínal, bylo mu asi třicet let, byl synem, jak se myslelo, Josefa, ten Heliho,
ten Mathata, ten Léviho, ten Melchiho, ten Janaie, ten Josefa,
ten Matathiáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, ten Nagaje,
ten Mahata, ten Matathiáše, ten Semeina, ten Josecha, ten Jody,
ten Johanana, ten Resy, ten Zorobabela, ten Salathiela, ten Neriho,
ten Melchiho, ten Addiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era,
ten Jesův, ten Eliezera, ten Jorima, ten Mathata, ten Léviho,
ten Simeona, ten Judy, ten Josefa, ten Jonama, ten Eliakima,
ten Meleie, ten Menny, ten Mattathy, ten Nathama, ten Davida,
ten Isaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Naasona,
ten Amínadaba, ten Admina, ten Arniho, ten Chesróma, ten Farese, ten Judy,
ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Thareho, ten Nachora,
ten Serucha, ten Ragaua, ten Faleka, ten Hebera, ten Saly,
ten Kainama, ten Arfaxada, ten Sema, ten Noema, ten Lámecha,
ten Mathusalema, ten Henocha, ten Jareda, ten Maleleela, ten Kainama,
ten Enóše, ten Šéta, ten Adama, ten Boha.
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1) RODOKMENY
Co z toho lze vyčíst?
-

Ježíš je 77 generace, pokud počítáme Boha Otce jako 1. generaci
Rodokmen uváděn v Matoušově evangeliu a tento se liší, Matouš uvádí královskou
linii, Lukáš uvádí od syna Davida jinou větev
Uvedená jména jsou odlišná např. Šela-Sala (drobné odchylky výslovnosti jmen), což
lze vysvětlit vývojem jazyka
V Lukášově evangeliu ale nacházíme jednu zásadní odlišnost – uvádí o jednu
generací více, je uveden Kainam, syn Arfaxada (Sala-Kainam-Arfaxad-Sem-Noe), pro
srovnání Genesis 11:11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a
dcery. 12 Arpakšád žil třicet pět let a zplodil Šelacha – takže Šelach-Arpakšád-ŠemNoe.

LUK.4.1-2A/11

2) CHYBA V BIBLI?
V Lukášově evangeliu ale nacházíme jednu zásadní odlišnost – uvádí o jednu generací
více, je uveden Kainam, syn Arfaxada (Sala-Kainam-Arfaxad-Sem-Noe), pro srovnání
Genesis 11:11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.
12 Arpakšád žil třicet pět let a zplodil Šelacha – takže Šelach-Arpakšád-Šem-Noe.
Jak tuto odlišnost vysvětlit – je to chyba?
Genesis 10:24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
1 Paralipomenon 1:18 Arpakšád zplodil Šelacha, Šelach zplodil Hebera.
1 Paralipomenon 1:24 Šém, Arpakšád, Šelach,
Jen Lukáš uvádí Kainama jako syna Arfaxada – nikde jinde v Bibli to není uvedeno
Takže se musí Lukáš mýlit! Je to opravdu chyba v Bibli.
Čím tato chyba vznikla? Kopírováním Bible.
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2) CHYBA V BIBLI?
TOΥΣAΡOΥΧTOΥΡAΓAΥTOΥΦAΛEΓTOΥEBEΡTOΥΣAΛA
TOΥAΡΦAΞAΔTOΥΣHMTOΥNΩETOΥΛAMEΧ
TOΥMAΘOΥΣAΛATOΥENΩΧTOΥIAΡEΔTOΥMAΛEΛEHΛTOΥΚAINAN
TOΥENΩΣTOΥΣHΘTOΥAΛAMTOΥΘEOΥ

TOΥΣAΡOΥΧTOΥΡAΓAΥTOΥΦAΛEΓTOΥEBEΡTOΥΣAΛATOΥΚAINAN
TOΥAΡΦAΞAΔTOΥΣHMTOΥNΩETOΥΛAMEΧ
TOΥMAΘOΥΣAΛATOΥENΩΧTOΥIAΡEΔTOΥMAΛEΛEHΛTOΥΚAINAN
TOΥENΩΣTOΥΣHΘTOΥAΛAMTOΥΘEOΥ

Původní novozákonní text uvádí jen velká písmena a slova jsou bez mezer, což je
mnohem náročnější na přepis, na kopírování.
Septuaginta (řecký překlad SZ) ve starších spisech neobsahuje Kainama a v novějších
spisech obsahuje – nejspíše chtěli chybu napravit a tím to ještě komplikovali.
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3) JEŽÍŠ NA POUŠTI
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily,
vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“
4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem , ale každým Božím
slovem.‘“ 5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa
6 a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli
chci, tomu ji dám. 7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“
8 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému
sloužit.‘“ 9 Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží,
vrhni se odtud dolů; 10 vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘
11 a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen.‘“
12 Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“
13 Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.
14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí.
15 A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech.
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4) ĎÁBEL
Kdo je Ďábel? Co to je, nebo kdo to je?
-

Satan (sátán – což znamená protivník, vychází to z hebrejštiny)
Ďábel (ř.diabolos – žalobce, pomlouvač)
Belzebul, Belzebub (pelištejský bůh baal-zebúl pán obydlí, upraveno na baal-zebúb pán much)
Vládce tohoto světa (Jan 14:30)
Vládce nadzemských mocností (Ef.2:2)
Had – je hadem, který svedl Adama a Evu (Gen.3)
Drak – Zj.12:7

Izajáš 14:10 Ti všichni promluví a řeknou ti: I ty jsi zbaven síly jako my? Stal ses nám podobným!
11 Do podsvětí je svržena tvá vznešenost, hudba tvých harf; pod tebou jsou rozprostřeny larvy a
červi jsou tvou přikrývkou. 12 Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k
zemi, ty, který jsi porážel národy! 13 A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy
Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. 14 Vystoupím na výsosti
oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu. 15 Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy.
Zde se jednalo o krále Babylonu, ale zdá se, že nejde jen o něj
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4) ĎÁBEL
Izajáš 14:10 Ti všichni promluví a řeknou ti: I ty jsi zbaven síly jako my? Stal ses nám podobným!
11 Do podsvětí je svržena tvá vznešenost, hudba tvých harf; pod tebou jsou rozprostřeny larvy a
červi jsou tvou přikrývkou. 12 Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k
zemi, ty, který jsi porážel národy! 13 A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy
Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. 14 Vystoupím na výsosti
oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu. 15 Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy.
Na přelomu 4.-5. století sv. Jeroným překládal Bibli do latiny, tak toto místo přeložil jako Lucifer
(světlonoš) a odtud pak vznikl další jméno pro Satana
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4) ĎÁBEL
Kdo je Ďábel? Co to je, nebo kdo to je?
Zjevení Janovo 12:3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a
deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl
je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. ….
Zjevení Janovo 12:7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i
jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak,
ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho
andělé byli svrženi s ním.
Ezechiel 28:12 Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad týrským králem. Řekneš mu: Toto praví Panovník
Hospodin: Ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. 13 Byl jsi v Edenu, Boží zahradě,
pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a
smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen.
14 Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel
ses uprostřed ohnivých kamenů. 15 Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl
stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. 16 Pro množství tvého obchodování se tvé
nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě,
zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů.
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4) ĎÁBEL
Kdo je Ďábel? Co to je, nebo kdo to je?
- Satan je duchovní bytost, která měla přístup do nebe, ale byla svržena a s ní třetina andělů,
nazýván cherub, tedy to je anděl
- Byl vznešený, hudebník (hudba tvých harf, bubínky, flétny), vzor moudrosti, dokonalé krásy, ale
je to popisované jako král Babylónu nebo Týru (Bůh ho nechce ukazovat v dobrém světle)
- Měl velkou autoritu (7 hlav, 10 rohů)
- Jeho problém byl, že si myslel, že se vyrovná Bohu (pýcha)
- Byl neuvěřitelně schopný – obrazně pokryt diamanty, zářící bytost, ale zničil svojí touhou
vyrovnat se Bohu
- Byl zbaven své síly – jeho síla byla omezena, Bůh ho omezuje
Nejvíce ale Ďábel touží po tom, aby byl uctíván
1 Janův 3:8 Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby
zmařil skutky Ďáblovy.
Satan získal pozici tím, že mu Adam a Eva uvěřili, tím je uctívám (lidé poslouchají Ďábla ne Boha)
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5) KONFRONTACE
Na začátku své služby se Ježíš musel utkat s Ďáblem
- Každý, kdo chce sloužit Bohu, tak s ním v různých
formách musel a musí bojovat
- Ježíš s ním bojuje hned od začátku své služby
- Dokonce už, když se narodil, tak ho Satan chtěl zabít
(Herodes zavraždil malé děti)
- V tomto textu (a nejenom zde) je také klíč, jak nad ním
vítězit
- Bůh také někdy dovolí Satanu, aby nás pokoušel,
abychom byli skrze tento zápas posilněni

Ďábel pokouší Krista, Félix Joseph
Barrias, 1860
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6) SATAN NENÍ GENTLEMAN
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu.
Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic
nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.
Všimněme si kdy přichází Satan – když se necítíme dobře. Ježíš
chtěl být se svým Otcem, naslouchal mu, vyčlenil si čas na
modlitby, postil se, aby ani jídlo nepřerušovalo kontakt s jeho
Otcem a na konci vyhladovělý.
Při delším půstu máte méně a méně energie, začíná to být
fyzicky náročné.
Po 40 dnech půstu začíná organizmus kolabovat.
Právě v tom čas začíná pokušení od Ďábla – přichází právě
tehdy, když se necítíme dobře, když upadáme, když jsme v
depresi, tak právě tehdy udeří.
Pokoušení Ježíše, Gustave Dore,
(1832-1883)
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7) CHLÉB
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od
Jordánu. Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech
Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.
3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni,
ať se stane chlebem.“
4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude
živ jen chlebem , ale každým Božím slovem.‘“
Ježíš je potomek Adama a v ráji šlo také o jídlo. Satan
pokoušel Adama a on neobstál. Teď stojí před stejnou
výzvou i Ježíš. Adam se měl dobře, nic mu nechybělo,
jen byl neposlušný. Ježíš naopak obstál i když byl
vysílený a měl obrovský hlad. Ježíš přišel, aby zvítězil
tam, kde ten první člověk selhal.
Satanovo pokoušení Krista, Vasilij
Surikov, 1872

LUK.4.1-7B/11

7) CHLÉB
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od
Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2 čtyřicet dní a
Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl,
a když se skončily, vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li
Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“
4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude
živ jen chlebem , ale každým Božím slovem.‘“

Ovšem pro nás by výzva, abychom proměnili kámen v
chleba, nebyla pokušení, protože to neumíme.
Jenže Ježíš tu moc má ! On klidně mohl kámen v
chleby proměnit. Pokušení bylo v tom, aby použil tuto
Boží moc pro své věci, pro sebe.
Naproti tomu on říká – poddávám se Božímu slovu – i
když mám tu moc, tak se poddávám Božímu slovu a
dělám to, k čemu mě vede Duch Svatý. Ten chleba
pro mě není tak důležitý !

Ježíš v pustině, Ivan Kramskoj, 1872
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7) CHLÉB
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily,
vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“
4 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem , ale každým Božím
slovem.‘“
Odpovídá, že lidský život není jenom o jídle, o našich potřebách, ale že opravdový život můžeme
prožívat, pokud se budeme Jeho slovem, tím duchovním pokrmem.
Deuteronomium 8:1 Každý příkaz, který ti dnes přikazuji, zachovávejte a plňte, abyste zůstali naživu
a rozmnožili se, šli a obsadili zemi, kterou Hospodin odpřisáhl vašim otcům.
2 Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let pustinou, aby tě
pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne.
3 Pokořil tě, nechal tě hladovět, a pak tě krmil manou, kterou jsi neznal a kterou neznali tvoji
otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co
vychází z Hospodinových úst.
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7) CHLÉB
Satan tedy chtěl dotlačit Krista, aby udělal něco, čeho by
litoval, co by nebyla Boží vůle, co nebylo v Božím plánu.
Satan chtěl, aby zneužil svého postavení.
Ježíš rozpoznal tuto lest a odpovídá – to není pro mě
důležité, mnohem důležitější je, co mi říká můj nebeský
Otec. Adam selhal, když nedůvěřoval Bohu, že se o ně
postará.
Co to znamená pro nás?
- Naše potřeby jsou důležité, ale je ještě něco víc, co je
ještě důležitější (Ezau se zřekl něčeho, co bylo důležité
jen proto, že měl hlad)
- Nepadejme pod tíhou okamžiku, nějaká věc se může
zdát jako konec světa, ale řešení se najde
- Na pokušení odpovídejme Božím slovem, prohlašujme
Boží slovo

Ježíš pokoušen v pustině, James Tissot
(1836-1902)
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8) UCTÍVÁNÍ
5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal
všechna království světa
6 a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, Pokušení Krista, Julius Schnorr von
protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7 Jestliže Karolsfeld, 1860
se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“
8 Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se
budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

Zde je odkryto Satanovo myšlení – chce být uctíván jako Bůh a
všem, kteří se mu pokloní, tak dopřeje úspěch. Satan chtěl,
aby ho Ježíš uznal jako autoritu, uznal jeho práva, dal mu
prostor.
Od doby pádu Satan vytvořil duchovní systém uctívání, který
lze pozorovat po celý běh dějin. Když lidé chtějí uctívat Boha,
vždy se tam objeví Satan a snaží se do uctívání zasáhnout.
Ve chvíli, kdy Abel přiznal Bohu jeho práva a vztyčil jeho
obětní oltář, postavil se mu do cesty Kain.
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8) UCTÍVÁNÍ
Ježíš se odmítá poklonit Satanu a neuznává žádná jeho práva.
Nedává mu žádné místo, žádný prostor, podobně jako 3
mládenci, kteří se měli klanět zlaté soše (kniha Daniel)
Pokušení Krista, Julius Schnorr von
Karolsfeld, 1860
Efezským 4:27 Nedávejte místo Ďáblu.
Koloským 2:14 a vymazal rukou psaný záznam, který svými
ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský;
odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž.
Satan na nás nemá právo, vše je smazáno, ale snaží se nás
přesvědčit, že to tak není – snaží se nám říct - ještě nejsi tak
dobrý, aby tě Bůh přijal.
Galatským 2:16 když však víme, že člověk není ospravedlňován
ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista,

9) POKOUŠENÍ

LUK.4.1-9A/11
Satan pokouší Ježíše,
James Tissot, 1895

9 Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek
chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10 vždyť
je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘
11 a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na
kámen.‘“ 12 Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš
pokoušet Pána, svého Boha.‘“ 13 Když Ďábel dokončil všechno
pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.
Ďábel cituje Boží slovo a cituje ho celé správně:
Žalmy 91:11 neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě
střežili na všech tvých cestách. 12 Na rukou tě ponesou, aby
tvá noha neklopýtla o kámen.
Jenže pokušení je v tom, jak to vysvětluje – říká – neboj, Bůh se o
tebe postará, ať děláš cokoliv. Jenže skákat z vrcholku chrámu
nebyla Boží vůle. Toto bylo velmi chytré – tento žalm je o Kristu.
Tím ho tedy uznává jako Mesiáše a vyzývá ho k tomu, aby
skutkem potvrdil to, že je skutečně Božím synem, aby se
opravdu předvedl.
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9) POKOUŠENÍ

Satan pokouší Ježíše,
James Tissot, 1895

Pokud by to udělal a skočil by, pak by Boha dohnal
k tomu, že by musel zasáhnout, aby odvrátil
katastrofu – jinak by byl obviněn, že není věrný
svému slovu.
Pokušení tedy bylo v tom – zkoušet Boha, zda je
věrný.

My ale nemusíme zkoušet Boha, o jeho věrnosti není
pochyb, abychom si ji museli ověřovat.
1 Korintským 1:9 Věrný je Bůh, …
2 Korintským 1:18 Bůh je však věrný, …..
1 Tesalonickým 5:24 Věrný je ten, kdo vás povolává
2 Tesalonickým 3:3 Věrný je Pán, který vás upevní a
ochrání od Zlého.
2 Timoteovi 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný,
neboť nemůže zapřít sám sebe.
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10) V MOCI DUCHA
Lukáš 4:1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od
Jordánu. ….14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a
pověst o něm se rozšířila do celého okolí.
15 A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode
všech.
Zápas Krista s Ďáblem způsobil to, že od té doby Ježíš
chodil v moci Ducha – Satan ho nezničil, ale skrze zápas
byl silnější a odolnější.
Bůh používá pokušení, kterým čelíme k tomu, aby nás
vyučil, posilnil
Ale stejně jako Ježíš můžeme vítězit jen Božím slovem, že
budeme Boží slovo žít.
Pokud úspěšně projdeme zápasem, dává nám odpočívat
– andělé se starali o Ježíše

Andělé slouží Ježíši, James Tissot,
(1836-1902)
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11) NEDÁVEJ MU MÍSTO
Vítězíš nad pokušením, nad Ďáblem ? Nedáváš místu Ďáblu?
Je důležité, abychom se scházeli a studovali Boží slovo – to nám pak pomáhá, když přijde Satan a
chce nás zničit. Abychom obstáli ve chvíli pokušení, potřebujeme chápat Písmo a umět ho žít.
Efezským 6:11 Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám.
12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům
této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
13 Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a
zůstat stát.
Jakubův 4:7 Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.

