
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1. 12-15) 
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434 Jezu Kriste, Synu Boží 

517 Probuďme se, křesťané 

518 Kdo chce věčně spasen býti 

308 Jezu Kriste, štědrý kněže 

689 Proč se svět marností, bohatstvím honosí 

690 Soudce všeho světa Bože 
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slovo k VP 

 

vyznání vin 39 
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Milí bratři a sestry, 

 

 dnes je první neděli postní. A v církvi se tradičně čte oddíl o 

Ježíšově pokušení na poušti. Tento text předznamenává celý Ježíšův 

příběh. Již zde se jasně říká, jaký bude Ježíš Mesiáš, jaký bude 

Spasitel. Ježíš to, že je Syn Boží, nebude dokazovat  nějakými 

vnějšími divy a zázraky, žádnou vnější mocí. Ježíš bude celý život 

stavět jen na upřímné důvěře v Boha a na moci lásky a oběti. 
 Jako místo zkoušky je vybrána poušť. Na poušti není nic z 

toho, čím si člověk zajišťuje život. Žádné jídlo, žádné pití. Poušť si 

můžeme představit třeba jako opak supermarketu. V 

supermarketu si můžeme naplnit svůj nákupní vozík vším, co 

potřebujeme, ale i tím, co nepotřebujeme. V supermarketu zpravidla 

myslíme hlavně na zboží a na jeho konsum. Naše smysly jsou 

zahlceny krásnými barvami zboží a především jeho obalů. Abychom 

mysleli ještě na něco jiného, na to nám už nezbývá kapacita. Ten, kdo 

se ptá, jak naložit se svým životem, ten, kdo hledá spravedlnost a 

milosrdenství, ten, kdo hledá Boha a jeho vůli, ten v supermarketu 

odpověď nenalezne.  

 Ale na poušti, tam je to jiné. Pustota pouště vede člověka do 

hloubky, k těm podstatným věcem života. Je zde mnohem 

snadnější potkat se s duchovními silami. Člověka totiž neživí jenom 

chléb, ale také slovo Boží. Vždyť i Mojžíš se poprvé setkal s 

Hospodinem v hořícím keří také právě na poušti. Na poušti je možné 

lépe se soustředit na otázku co je dobré a co je zlé, co je Boží a co je 

ďábelské. Člověk se zde ale může potkat jak s Bohem, tak i s 

ďáblem. Poušť má tedy v Bibli duchovní, náboženský rozměr. Na 

poušť se Ježíš (a nejenom on) uchyloval, když chtěl být sám s 

Bohem, když se chtěl modlit. 

 Četli jsme, že Ježíš byl na poušti čtyřicet dní. A tak si 

vzpomeneme na Mojžíše, jak se čtyřicet dnů postil na Sinaji, když 

dostal desky Desatera. A vybaví se nám i Eliáš, který v síle jednoho 

pokrmu šel až na horu Boží Oréb (1K 19.8). A především si 

vzpomeneme na 40 let putování Izraele po poušti. Těch 40 let na 

poušti bylo Boží trestem za nevěru Božího lidu a za jeho pochybnosti 

o Božích zaslíbeních. Za to, že něměl dost odvahy víry zaslíbenou 

zemi obsadit. Izrael na poušti také reptal a vzpomínal na Egypt.  
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 Hospodin se ale na poušti o svůj lid staral, a dával mu manu. 

40 let svůj lid živil a nakonec jej dovedl  do země zaslíbené. 

Hospodin vodil Izrael po poušti také proto, aby Izrael ponížil a 

zkusil, aby se ukázalo co je v jeho srdci. Zda bude ostříhat 

přikázání čili nic (Dt 7.2). Izrael zažil na poušti i mnohá pokušení. 

Byla to těžká doba. Ale oněch 40 let putování po poušti byl na druhé 

straně čas, kdy byl Izrael sám se svým Bohem. Byl odkázán na jeho 

milost. Když se pak Izrael až příliš zabydlel v zemi zaslíbené, jevil se 

tento těžký život na cestě jako ta pravá existence víry nezkažená 

konzumem a pýchou.  

 Na poušť ke zkoušce přivedl Ježíše Duch. Boží Duch na 

Ježíše sestoupil, když byl od Jana pokřtěn v Jordáně. Tehdy také s 

nebe zazněl hlas: „Ty jsi ten můj milý Syn, v němž se mi dobře 

zalíbilo.“ Ježíš je Syn Boží. Ale to neznamená, že si bude žít jako 

Bůh. Naopak bude žít celý lidský život i se vším jeho trápením i se 

všemi jeho pokušeními. Ježíš je Boží Syn, který je s námi lidmi. Tak 

jako my prochází Ježíš zkouškami, úzkostmi a zápasí s ďáblem. 
Zápasí aby zachoval poslušnost svému nebeskému Otci a šel cestou 

pravdy, spravedlnosti a milosrdenství. Je Boží Syn, ale to mu to nijak 

neulehčuje.  

 V životě přicházejí těžké chvíle. Přicházejí zkoušky. 
Všichni to známe. Třeba když se rozpadá manželství, když se rodiče 

trápí se svými dětmi a naopak, když máme nepříjemný konflikt v 

práci, když nás zradí přítel, když na nás dolehne těžká nemoc, když 

nám zemře někdo, koho jsme milovali, když se nám ztratí smysl 

života a my nevíme kudy kam. Někdy to až vypadá, že nás Bůh 

opustil a že jsme zůstali úplně sami. Sami v temnotě a úzkosti. 

Sami v ďábelském sevření. V takových chvílích se může zdát, že zlo 

má moc nade vším, nad našimi vztahy i nad naší vírou,  nad našim 

životem. Když procházíme zkouškami, zpravidla nevíme proč. 

Nevíme, jaký mají smysl. Z Boží pohledu to ale zřejmě smysl má a 

jednou tomu snad porozumíme.   
 A Ježíš zápasil se satanem, Božím nepřítelem i nepřítelem 

člověka, nejen na poušti. Jeho zápas trval po celý jeho pozemský 

život. Vždyť ho ještě i přibitého na kříž pokoušeli slovy: „Spomoz 

sobě samému a sestup s kříže.“ A i zde Ježíš ďábelskému pokušení, 

aby udělal okatý zázrak a zachránil si kůži, odolal. Až do konce  
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zachoval poslušnost svému nebeskému Otci. Výstižně to pak vystihl 

římský setník stojící u kříže: „Jistě člověk tento Syn Boží by.“ 

Člověk i Syn Boží - to byl Ježíš.  
 Evangelista Marek má o Ježíšově zkoušení satanem jen 

krátkou zmínku. Více se o tom můžeme ale dočíst u Matouše a 

Lukáše. Objevují se zde narážky i přímé citace z 6-8 kapitoly knihy 

Deuteronomium. Pro pochopení všech souvislostí si ji můžete doma 

přečíst. Evangelisté Matouš a Lukáš mluví o třech pokušeních. 

První pokušení udělat z kamení chleba a nasytit se, druhé skočit s 

chrámu a vyprovokovat Boha k zázračné zachráně svého Syna a 

konečně třetí pokušení je získat moc nad celým světem. Ale získat ji 

ze satanových rukou. A to zato, že před ním padne na kolena a bude 

se mu klanět jako Bohu. 

 Satan v podobě hada pokoušel člověka už v rajské zahradě 

Eden. A člověk se dal svést. Uvěřil hadovi a jeho svůdným řečem. A  

Bohu věřit přestal a přestal jej i poslouchat. Zatoužil po tom, aby byl 

sám jako Bůh a mohl rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé. Byla to 

zpupnost, byla to vzpoura. A člověk na to velmi doplatil. Ztratil ráj 

i život. Ztratil Boha i sebe samého.     

 Satan je nebezpečným protivníkem člověka. Hebrejsky sátan, 

řecky diabolos, tedy pomlouvač, žalobce. Chce člověka svést, odvést 

od Boha.  Ale nyní Bůh sám poslal někoho, kdo se ďábelské síle zla 

postaví do cesty. Kdo je „silnější.“ Ježíš na poušti satanskému 

pokušení nepodlehl. Ježíš nad satanem zvítězil. Ježíš byl totiž 

člověk, který důvěřoval Bohu bez výhrad, kdo jej poslouchal za 

všech okolností. Nejvíce to je zřetelné na velikonočním příběhu. 

Tedy v Ježíšově kříži a vzkříšení. Ale evangelista nám o Kristově  

vítězství nad satanem vypráví už zde na počátku svého evangelia. 

Že Ježíš na poušti nad satanem zvítězil, je vyjádřeno zmínkou 

o tom, že Ježíš byl obklopen dravou zvěří, která mu neuškodila. Tak 

jako kdysi Adam s Evou v zahradě Eden. Ale když byli lidé pro 

neposlušnost z ráje vyhnáni, dravá zvěř se jim stala nebezpečím. Ježíš 

pokušení nepodlehl. Ježíš je druhý Adam. On je ten „silnější“, o 

kterém mluví Jan Křtitel. Ježíš je silnější než satan a vítězí nad 

ním. Obnovuje tak naše lidství a vrací je k Bohu. To je pro lidské 

pokolení veliká naděje. Ježíš je pravý člověk, ale je to také Syn Boží.  
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Ne všichni to ale na začátku Ježíšova příběhu věděli. Andělé 

ovšem ano. A tak se na poušti uskutečnila důležitá bohoslužba. 

Andělé se Ježíšovi klaní jako samotnému Hospodinu a chválí jeho 

jméno. Také my věříme, že Ježíš je Syn Boží. Proto se  

shromaždujeme každý týden v den Páně a sloužíme Ježíši Kristu jako 

svému Pánu a Bohu. 

 Jan Křtitel volal lidi ke křtu a vyzýval je k pokání. Když 

byl pak uvězněn, Ježíš navázal na jeho působení a ještě ho rozvinul. 

Kázal, že nastal ten očekávaný čas a přiblížilo se království Boží. 

Všimněme si, že Ježíš nenaříkal nad stavem světa a lidské 

společnosti. Ježíš především kázal evangelium. A evangelium je 

dobrá zpráva. Dobrá zpráva o tom, že Bůh je milosrdný, že člověku 

odpouští jeho viny, že ho uzdravuje a že má pro něj naději. Ježíš to 

nejen kázal, ale také dosvědčoval svými činy. Uzdravoval 

nemocné, vyháněl z lidských duší démony, zastával se ponížených a 

slabých, měl naději pro ty, kteří naději ztratili. Povzbuzoval k víře, k 

odpouštění, k lásce. A kde byla příležitost, tak se s lidmi radoval 

(třeba na svatbě).  

 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.“ Co tato slova 

znamenají? Co je to království Boží? Království Boží je prostor, 

kde vládne sám Bůh. Asi bychom mohli říci, že Boží království je v 

nebi. Ale na zemi? Tady vládnou pozemští králové a mocnáři! Ale s 

Ježíšem nastala změna. Boží království se této zemi přiblížilo právě s 

ním samotným. Vždyť v jeho životě platila naplno Boží vůle. V 

příběhu Ježíše Krista tak začalo naplno působit Boží království v 

tomto světě. 

 Ježíše Krista také nazýváme králem. Tedy tím, kdo má moc, 

kdo je „silnější“. Nikdy ale nezapomeňme, že Ježíš je král na oslu 

a ne na koni. Nezapomeňme, že jediná moc, kterou Ježíš užíval a 

užívá je moc odpuštění a lásky. Ježíš je král, který má trnovou 

korunu. Ježíšova moc vyrůstá z toho, že se obětoval za hříšné a 

zemřel za ně na kříži. A od té doby Boží království získává v tomto 

světě prostor a roste. Boží království je totiž jako kvas, který nakonec 

prokvasí celé těsto. S Ježíšem to začalo a až dodnes to pokračuje. 

Žijeme v jedinečné době, kdy nám je Boží království nablízku.  
 To by nás nemělo nechat chladnými. Ježíš nás vyzývá, 

abychom „činili pokání“. Co to znamená? Ježíš chce, abychom  
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změnili své smýšlení (metanoeite). Prostě: Lidé zamyslete se nad 

sebou! Jak žijete, jaké hodnoty jsou u vás na prvním místě. Postní 

doba je k takové inventuře našeho života vhodným časem. A zkuste 

to jinak! Dejte do závorky své sobectví a nechte se proměnit Boží 

láskou. Dejte ve svém životě na první místo lásku a důvěru. Neboť 

změna režimu je na spadnutí. Boží vláda je na spadnutí. A to je 

přece důvod ke změně.  

 Lidé věrte tomu! Věřte evangeliu. Věřte, že Bůh je opravdu 

milosrdný. A proto poslal svého Syna. Ne proto, aby nás odsoudil, 

ale proto, aby byl odsouzen za nás. Aby zaplatil za naše viny. Tady, 

v Kristově oběti, začíná Boží království. A má moc proměnit srdce 

každého z nás a postupně i celý svět. Když je to tak, tak to už stojí 

zato, abychom se nad sebou přece zamysleli a udělali ve svém životě 

konečně nějakou změnu. Když je v Kristu Boží království tak 

blízko, dejme mu prostor i ve svém životě. Dejme ve svém životě 

na první místo důvěru k Bohu a lásku k našim bližním. 

                    Amen   

 

 

  


