
Jsi-li syn Boží 

Ž 91,1-12; Dt 8,2-7a | Mt 4,1-11 | Ř 15,4-6 

Biblická čtení si dnes necháváme napovídat materiály 40 dní s Biblí. 
Už nějakých deset let provádí naše sbory předvelikonočním obdobím. 
Letošní téma zní: „Kristus a křesťané v žalmech“. Na webu CB najdete 
materiály ke stažení; doma se můžete zahloubat do některých žalmů. 
Nedělní kázání se věnují pasážím z Mt, ve kterých se z žalmů cituje.  

I 

O Ježíšových pokušeních jste někteří z vás jistě slyšeli už vícero 
kázání. Někteří jste o nich možná sami kázali a vyučovali; také víckrát. 
Je to příběh stále aktuální. Mnohovrstevnatý. Schválně nahlédněte 
do materiálů 40 dní: kazatel D. Staněk doprovodil probírané texty 
neotřelými podněty k zamyšlení; nad cm dnešním píše o umění, jak 
rozlišovat hlasy, které nám radí, které nás svádí. Nebo se zahloubejte 
do jednotlivých Ježíšových pokušení. Můžete taky nalistovat sz 
příběhy, ke kterým Ježíš odkazuje, když cituje z 5. knihy Mojžíšovy; 
přečtěte si o zkouškách, kterými procházeli – a ve kterých selhávali - 
Izraelité během 40 let na pouše. Nebo se můžete probírat žalmem 91, 
ze kterého v našem oddílu cituje ďábel. Tolik pokladů… 

II 

O tom všem by se, milí přátelé, dalo mluvit. A je mi líto, že to budu 
„stranou ležet nechat muset“. Zůstaneme jen u jednoho detailu, resp. 
u jediné otázky, kterou nám dnešní čtení takříkajíc vnucují a která nás 
– uprostřed obav, rostoucích cen, s přívalem běženců, s válkou za 
humny – určitě pálí; toež: Co ďábelského bylo vlastně na těch 
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třech ďáblových radách? (Kromě toho, že s nimi přišel ďábel): „Jsi-
li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby… Jsi-li Syn Boží, vrhni 
se dolů, vždyť je psáno [Ž 91]: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě 
vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘… A to všechno [tj. všechny 
říše světa] R dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Co je 
na těchto návrzích ďábelského (kromě toho, že s nimi přišel ďábel; 
a jistě kromě té závěrečné podmínky: „budeš-li se mi klanět“)?  

Řekněte sami: Co zlého by bylo na tom, kdyby se Ježíš najedl - po 
čtyřiceedenním půstu vyhladovělý, jak píše Matouš; proč ne chlebem, 
který by si proměnil z kamení? Vždyť je Syn Boží! Měl se vláčet poušc 
a hledat obchod? A co zlého by bylo na tom, kdyby u proměňování 
zrovna i zůstal? Netrpěli snad lidé v Izraeli nedostatkem? Mávnucm 
proutku by vyřešil světový hlad! Jak by se zrovna dnes hodila taková 
technologie – když vysychá Orient, když je potřeba nakrmit miliony 
běženců, když rostou ceny… Jak by se světu hodil takový Kristus! 

A co špatného by bylo na zázračném skoku? Jen si představte: Před 
očima kněží a zákoníků (a Římanů) se Ježíš vrhá z cimbuří chrámu, 
padá, ale tu se objeví andělé a snáší ho doprostřed nádvoří. Kdo by 
mohl takovému zázraku vzdorovat! To by se věřilo! Nevyřešila by se 
jednou provždy náboženská otázka? Takový důkaz, kdo je Ježíš! Mohl 
by ještě někdo využívat náboženství pro své byznysové nebo poliecké 
cíle? Nezavládl by konečně v lidských myslích pokoj a na světě mír? 

A když už jsme u toho: Co ďábelského by bylo na tom, kdyby se 
Ježíš ujal vlády nad světem? Už žádné bezmocné „na tvůj příchod 
čekáme“ při Večeři Páně. Král by byl tu! Už žádný Herodes ani Nero, 
žádní Habsburkové ani Napoleon, žádný Hitler, žádný Kim, žádný „vy-
víte-kdo“! Žádné války; žádná korupce a nejisté soudy; žádné špatně 
napsané zákony; už žádné poliecké divadlo. Ježíš by to uměl!  
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Co je špatného na takových sociálních, duchovních a polieckých 
ideálech? Na touze po bezpečném chlebu, bezpečné víře, bezpečném 
světě? Vždyť o to všecko denně – a zrovna v těchto dnech – Pána 
Boha prosíme. Co je na tom špatného, neřkuli ďábelského? 

III 

Říkám si, milí přátelé, že vlastně nic. (Kromě toho, že to tehdy znělo 
z ďábelských úst a (!) že si ďábel vymínil poklonu). Nic špatného; jen 
musíme realisRcky namítnout, že takhle snadno a rychle to na světě 
nechodí. Že jakkoli jsou sociální programy potřebné, nedosáhnou 
nikdy ke všem potřebným; a že někdy jsou z nich právě obětaví 
pracovníci frustrovaní… a e, kterým se pomáhá, ponížení. A zázraky? 
Věřícího potěší, ale nakonec ho stejně nechají ve štychu s pouhou 
vírou. Zázrak na chvíli ohromí, ale dlouhodobě nenese; a nikdy 
nepřesvědčí všechny. A i ta nejlepší vláda dříve či později narazí 
na odpor u lidí a na neschopnost ve vlastních řadách; a může měnit 
zákony, ale ne lidi.  

V našem světě pečená holoubata na stromech zkrátka nerostou; 
a i kdyby rostla, tak bychom si, hádám, natěšeně pomohli uchystat 
ležení pod cm zázračným stromem, ale za chvíli bychom se už rvali 
o vypečenější stehýnko. Náš svět právě nepotřebuje jen dostupnější 
chléb, jasnější víru a lepší vládu (jakkoli to vše denně potřebujeme; 
a co kdo umíme, to pro to dělejme; s vědomím, že děláme, co máme, 
ale že tak jen dokola zprovozňujeme starou káru, která zase píchne 
a zase se pokazí). Náš svět nepotřebuje jen nový lak a silnější motor. 
Potřeboval by spíše do šrotu… a vyměnit. Potřebuje - se vším Um zlem 
– zemřít… a vstát z mrtvých! 

Kdepak, ďábel nenabízel jen pozlátko, které prostě časem opadá. 
Nabízel lež a prodlužovanou agonii; zkratku, která končí ve zdi. Proto – 
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hádám – Ježíš nešel touhle instantní cestou: cestou chleba zadarmo, 
cestou neprůstřelné víry a ideální vlády. Šel… kudy vlastně? Cestou 
poslušnosR! Proto ďáblovi třikrát odpověděl z knihy Dt. Ne že by mu 
tak dával přičichnout biblického čpavku, aby ďábel ucuknul; i ďábel 
umí citovat z Bible, dokonce hezká žalmová zaslíbení. Ježíš mu 
necituje mocné mantry, které jaksi zabírají. Cituje Boží přikázání, která 
chtěl uposlechnout! Proe pokušení rychlé zajištěnose se ucká k Otci, 
který ho krok za krokem povede a provede i „osidlem lovce“ 
a „zhoubným morem“, i „hrůzou noci“ a mračnem „šípů, které létají ve 
dne“ (abych z citovaného žalmu taky citoval). Ježíš tak ďáblu i sobě i 
nám opakuje: že člověk nežije jen chlebem, ale i poslušnosc Božího 
slova; a že není radno si z Božích zaslíbení kout na Boha páčidlo; a že 
kompromisy se zlem se nedělají, nýbrž za všecko že se děkuje Bohu. 
Ježíš vykročil náročnou cestou poslušnosR: a ta ho zavedla do služby 
zástupům i jednotlivým lidem, do trpělivého vyučování zástupů i 
jednotlivých mužů a žen, i děc, a až na kříž… Aby, jak říká Luther, on 
Syn Boží a Stvořitel, s sebou celý svět strhnul do své smrR… a tak aby 
ho s sebou a v sobě vytáhl i do svého vzkříšení. Pamatujete? Ne nový 
lak, ale nový svět! 

IV 

A co my, přátelé? Toužíme po jistotě: po jistém chlebu, po jisté víře, 
po jisté vládě. Toužíme, pochopitelně, nutně, máme srdce. Ale 
nezapomínejme, že v této touze se skrývá pokušení: vystačit si bez 
Božího slova; zapřahat Boha do svých plánů; přidat se ke zlu. Zkratky 
nebývají jen delší, ale taky obcžnější. Přísliby snadného chleba, 
neotřesitelné víry a ideální vlády smrdívají ďáblem.  

Nezapomínejme, že i po nás se chce poslušnost. Vždyť Kristus šel 
cestou poslušnose, aby pro nás zemřel: abychom s ním umírali; a my i 
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celý svět s ním jednou mohli také povstat. Ve fungl novém světě. 
Zacm ale buď Kristus s námi ve všech zkouškách a ve vší potřebné 
práci. A my buďme s ním. Amen.
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