
I. neděle postní 
Dt 26,4-10 
Řím 10,8-13 
Lk 4,1-13 

Duch ho vodil pouští. 
Lk 4,1 

Život není jednoduchý. Občas je to boj. A už vůbec ne život křesťana, Kristova učedníka. To je občas pořádný boj! Hlavně sama se se-
bou… A tak je třeba bojovat. V dnešním evangeliu nám to dosvědčuje sám Ježíš. V problémech, v obtížích, v krizích a v pokušeních je 
třeba bojovat, je třeba do nich vnést světlo a vyhnout se rychle se nabízejícím zkratkovitým řešením a beznaději. Pokušení vlastně zna-
mená udělat si pořádek ve svých rozhodnutích, ve svých volbách, ve svých základních vztazích. 
 

Ježíš odchází na poušť, lépe řečeno je veden na poušť. Duchem! (srv.: Lk 4,1) Protože pouště je zapotřebí. Je veden cestou, kterou prošel 
Izrael, cestou, kterou prochází každý člověk. Na poušti člověk poznává, kým opravdu je, na poušti se odhazují všechny masky. Na poušti 
je člověk před Bohem úplně nahý. I Ježíš je na poušti, aby lépe pochopil, kým je, aby se rozhodl, jakým mesiášem má být. My odcházíme 
na čtyřicetidenní postní poušť, abychom se ptali sami sebe, jestli jsme opravdu tím, kým být chceme, tím, kým v Božím srdci jsme.  
 

Ježíšova tři pokušení shrnují všechna lidská pokušení všech dob. Člověk je pokoušen ve vztahu k sobě samému: Máš hlad? „Řekni tomu-
to kameni, ať se z něho stane chléb!“ (Lk 4,3) Proměň všechno ve věci! Ve věci, které se dají spotřebovat, užít, proměň všechno v peníze. 
Jenže: „Nejen z chleba žije člověk“ (Lk 4,4). Nejen z chleba, nejen z kamene… Jsme určeni k něčemu většímu. Chleba je dobrý, ale Boží 
slovo je lepší. Chleba znamená život, ale opravdový život vychází z Božích úst. Chleba je nezbytný, a přesto jsou věci, které stojí za víc: 
lidi, vztahy, věčnost, která je v nás už přítomna. Člověk žije z každého slova, které vychází z Božích úst (srv.: Mt 4,4), tedy z evangelia a 
ze stvoření. Každý člověk je vysloveným Božím slovem, bratrem, kterého Bůh pro mě „vyslovil“. 
 

Člověk je pokoušen ve vztahu k druhým: Chceš poroučet? Někým být? Být víc než ostatní? Chceš vlastnit lidi? Tak se zaprodej! Skloň se 
přede mnou, choď po mých stezkách, přijmi mou logiku! A všechno bude tvoje. (srv.: Lk 4,7) Ďábel s člověkem smlouvá, obchoduje. A 
člověk se prodává. Za kariéru, za pohodlná křesla, za pokoj prodává svou důstojnost. Bůh ale nikdy se svými dary neobchoduje. 
 

Člověk je pokoušen ve vztahu k Bohu: Vrhni se ze střechy dolů! Bůh přece sešle své anděly. Pochybuješ? Bůh ti dá znamení a pošle něja-
ké to zjevení (srv.: Lk 4,9-11). Co by se mohlo na první pohled znát největším skutkem víry - zavřít oči a v důvěře se vrhnout - je naopak 
její karikaturou, hledáním vlastního prospěchu. Jako by Ježíš říkal: ty nehledáš Boha, ale výhody z něj. Hledáš Boha, který ti bude sloužit.  
 

  Když jim dáš chleba a moc, tak půjdou za tebou. Jenže Ježíš nechce nikoho vlastnit. Bůh nechce otroky, ale svobodné syny a dcery. 

 

„Jen to, co je Ježíš a jeho vůle, bude moci rozptýlit temnoty.“  

o. Mario Borzaga, omi 


