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Ježíš byl pokoušen od ďábla 

(Lk 4,1-13) 
 

Pane Ježíši, 
ty jsi pravý Bůh a pravý člověk. 

Ani tobě se nevyhnula 
tři základní pokušení, 

se kterými bojuje každý člověk: 
touha mít se dobře, 

být slavný a mít moc. 
Pomáhej nám překonávat 

různá pokušení a dej nám sílu, 
abychom se vždycky rozhodovali 

pro Boha a pro dobro. 
Amen. 
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