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Nové vydání Mezinárodní katolické 
revue Communio (svazek 97) je 
věnováno otázkám teologie andělů 
a zvlášť se soustředí na nauku 
o démonech. Existence zlých 
duchů a jejich působení je dnes 
mnohdy zpochybňována, na druhé 
straně ovšem přitahuje někdy až 
nepřiměřenou pozornost dnešních 
lidí. Vybíráme úryvek o Ježíšově 
pokušení na poušti z delší stati 
nazvané „Ježíš, andělé a démoni 
v novozákonních evangeliích“.

Ježíš se osobně střetává se satanem na 
počátku svého veřejného působení. 
Všechna tři synoptická evangelia spo-
lečně dosvědčují, že Ježíš před zaháje-

ním své veřejné činnosti strávil čtyřicet dní na 
poušti a byl pokoušen od satana (Mk 1,12-13;
Mt 4,1-11; Lk 4,1-13). Všechna dávají Ježíšovo 
pokušení do spojitosti s jeho křtem v řece Jor-
dáně. Tam byl Otcovým hlasem zjeven jako 
jeho milovaný Syn a  sestoupil na něj Duch 
v podobě holubice (Mk 1,10-11 par.). Hned 
potom ho Duch vyvedl na poušť, kde byl po-
koušen (podle Mt 4,1 šlo přímo o záměr: „byl 

Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen 
od ďábla“). Pokušitele nazývá Marek hebrej-
sky sātān, zatímco Matouš a Lukáš používají 
řecké diabolos. 

K pokušení dochází na poušti, na místě, kde 
kdysi izraelský národ prožil čtyřicet let, kde byl 
zkoušen Hospodinem ve své důvěře v něho, ve 
zkoušce však stále propadal a naopak svým 

vzdorem pokoušel Hospodina. Čtyřicet dní 
Ježíšova postu symbolicky představuje právě 
čtyřicetiletý pobyt Izraele na poušti. Evange-
listé se liší ohledně trvání pokušení. Zatímco 
u Matouše se Ježíš nejprve čtyřicet dní a čtyři-
cet nocí postil, až vyhladověl, a pak „přistoupil 
pokušitel“ (Mt 4,2-3), Marek a Lukáš říkají, 
že Ježíš byl čtyřicet dní na poušti pokoušen 
od satana/ďábla (Mk 1,13; Lk 4,2). Marek do-
konce vůbec neuvádí, že by se Ježíš na poušti 
postil, čímž klade ještě větší důraz na samotné 
pokušení.

Marek, pravděpodobně nejstarší, je nej-
stručnější, omezuje se na pouhý fakt, že Je-
žíš byl pokoušen (a na zmínku, že tam byl se 
zvířaty a andělé mu sloužili). Matouš a Lu-
káš vyprávění rozvíjejí v dramatický dialog 
o třech replikách mezi pokušitelem a jeho obě-
tí. Ďábel pobízí Ježíše, aby proměnil kameny 
v chleby, kterými by utišil svůj hlad, dále aby 
se vrhl z cimbuří chrámu a zakusil nadpřiro-
zenou ochranu a nakonec aby přijal od něho, 
od ďábla, moc nad celým světem, neboť je pře-
svědčen, že jí disponuje: „Všechnu tuto moc 
a jejich slávu dám tobě, protože mně je ode-
vzdána a dávám ji, komu chci“ (Lk 4,6). Ma-
touš a Lukáš se od sebe liší v pořadí druhého 
a třetího pokušení, což odpovídá zvláštnímu 
teologickému důrazu každého z nich.

Ďábel uvádí svou výzvu: „Jsi-li syn Boží…“ 
Míří na střed, na nejvlastnější Ježíšovu identi-
tu, na Boží synovství, které nedlouho předtím 
sám Otec jasně prohlásil při křtu. Ďábel tuto 
identitu nepopírá, nechce ani po Ježíšovi, aby 

ji zapřel, nechce, aby se otevřeně postavil proti 
Bohu. Ježíš má jen svou identitu Božího Syna 
dokázat: svou mocí, samostatností, nezávislos-
tí na Bohu. Tím by se ale oddělil od Otce. To je 
nejvlastnější ďáblův záměr. Ježíš by měl zjevit 
svou pravou identitu a moc, ale zapřít jejich 
Zdroj. Pokušitel cílí na Ježíšovu identitu Boží-
ho Syna, na níž zároveň závisí jeho mesiánské 
poslání. „Ďábel ví, že by se tím zároveň přetrh-
lo pouto mezi Bohem a Ježíšem a Kristus by se 
stal Antikristem. Tak by mohl zmařit mesián-
ské dílo“ (Rudolf Schnackenburg).

Ježíš první pokušení odráží odkazem na Pís-
mo: „Je psáno…“ Pro něho slovo Otce, ob-
sažené v Písmech, je závazné a rozhodující. 
V Matoušově pořadí pokušení ďábel sám ve 
druhém pokusu hned cituje Písmo, přistoupil 
na Ježíšovu hru, chce ho ubít jeho vlastními ar-
gumenty. Ježíš je ale lepší znalec Písma, neboť 
hned pohotově odpovídá: „Je také psáno…“ 
Tak rozhovor mezi Ježíšem a  pokušitelem 
u Matouše připomíná rabínskou disputaci.
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Andělé a démoni v revue Communio

Karel Šimr

Když někdo dříve (ale v některých 
částech světa to bohužel platí 
dodnes) onemocněl malomocenstvím, 
znamenalo to, že se z něj stává 
„mrtvý člověk“. Vyprávění z evangelia 
této neděle (Mk 1,40-45) ukazuje 
Ježíše, jak jednoho z takových 
chudáků uzdravuje, dalo by se tedy 
bez nadsázky říct: křísí k životu.

 

Malomocný, který je postižen, bude 
mít šaty roztržené, vlasy na hla-
vě neupravené, vousy zahalené 
a  bude volat: Nečistý, nečistý“

(Lv 13,45). Ustanovení zákona spojená s malo-
mocenstvím čteme v době, kterou nyní proží-
váme, znovu aktuálně. Dokážeme si představit, 
jak tíživé a bezvýchodné pro zasažené touto 
nemocí bylo nařízení distance od druhých, 
vyloučení z  bohoslužby i  společenství lidí. 
A můžeme hlouběji pochopit, že v Kristově 
milosrdném doteku nejde jen o uzdravení těla, 
nýbrž také o obnovu vztahu s Bohem i lidmi.

Každý je zasažen 
infekcí hříchu
Nevíme přesně, zda biblické malomocenství 
můžeme ztotožnit s nemocí, kterou medicína 
nazývá „leprou“. Pravděpodobně šlo o urči-
tou škálu onemocnění s kožními projevy. Na 
malomocenství, jak je známe, je ovšem pozo-
ruhodné, že nemusí mít výrazné vnější projevy, 
a dokonce ani téměř není nakažlivé. Ale má 
ohromující inkubační dobu – až patnáct, nebo 
dokonce čtyřicet let! 

Chceme-li to vyložit duchovně: Každý z nás 
v sobě nese zárodek smrtelné nemoci, je zasa-
žen infekcí hříchu. Nemusíme navenek vyka-
zovat žádné významné příznaky. Nemoc lze 
léčit, ale neexistuje žádná vakcína, která by ji 
zcela vyloučila. Zlo je něco, co nejprve zapou-
ští nenápadný kořen, ale může pak také jako 
plevel přerůst semeno Božího slova. Izoluje 
od Boha i od druhých lidí. Znamená vlastně 
život ve smrti, i když je člověk živ. Je to nemoc, 
z níž se sami neuzdravíme, kde může pomoci 
jen Bůh. Proti šíření nemoci nepomůže vnější 
očištění, nýbrž jen hluboká dezinfekce srdce 
Kristovou milostí.

Boha v evangeliu poznáváme jako někoho, 
kdo se od nás nedistancuje, ale v Ježíši Kris-
tu nám přichází na pomoc. Otázka, zda Bůh 
chce, či nechce záchranu člověka nečistého 
hříchem, stojí v pozadí vyprávění. Malomo-
cenství bylo chápáno jako Boží trest za hřích 
dotyčného člověka. A karanténa nemocných 
tedy neměla primárně význam epidemický, ný-

brž kultický: hřích je třeba ze společenství se-
parovat. „Chceš-li…“ podmiňuje svou prosbu 
o uzdravení malomocný. 

Uzdravení se 
děje dotekem
Ježíšova reakce je podle překladů dvojznačná. 
Nejsme schopni říci, zda se slitoval, či rozhně-
val. Obojí dává smysl. Slitoval se nad bídou 
člověka. Ale jako i v jiných situacích současně 
prožívá hněv a rozhorlení nad mocí zla, které 
člověka spoutává, a zřejmě také nad lidskou 
představou, že by Bůh mohl chtít pro člově-
ka zlo. Jeho odpověď je jednoznačná: „Chci, 
buď čist…“ Bůh nechce vyloučit hříšníka, ale 
chce ho osvobodit od moci zla. Miluje hříšní-
ka a nenávidí hřích. Bůh chce za všech okol-
ností záchranu člověka!

Inspirativní je pro nás ale i pohled očima 
nemocného. Vyhledá Ježíše, padne před ním 
na kolena a prosí ho. Věří, že Kristus mu může 
pomoci, že to chce udělat a že to udělá, když 
ho o to požádá. To vše je aktem víry, která je 
v evangeliu součástí Ježíšova uzdravení. 

Vlastní uzdravení se pak děje dotekem. 
Nikoli „na dálku“ či „ve skafandru“. Ježíš 
se neštítí naší nečistoty, nenechá se nakazit 
hříchem. Jeho dotek nepřenáší nemoc a smrt, 
nýbrž uzdravení a život, přestože tento jeho 
dotek s mocí hříchu pro něj bude znamenat 
smrt. Na kříži na sebe nechá nečistotu v plnos-
ti dopadnout, aby její moc přemohl.

Světlo má svítit všem
Tím však příběh nekončí. Je tu také odpověď 
uzdraveného. Nemá nikomu nic říkat, ale jít 
ke knězi a obětovat za své očištění. Skutečnost 

uzdravení je třeba rituálně potvrdit. A Ježíši 
zřejmě záleží na tom, aby bylo zřejmé, že ne-
přišel zákon zrušit, ale naplnit. Také pro nás 
platí, že oběti v chrámě sice byly překonány 
Kristovou obětí, ale i v Novém zákoně zůstá-
vá v platnosti oběť rtů, tedy našich modliteb – 
díků, proseb a přímluv. I do našeho života víry 
patří rozměr zpovědního tajemství, spojeného 
s osobním rozhřešením. A zároveň je zde řeče-
no, že něco tajemstvím zůstat nemá: „On však 
odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašo-
val…“ (Mk 1,45). Zkušenost víry vede k zvěs-
tování radostné zprávy a k svědectví o tom, co 
pro mne Bůh učinil. Protože světlo se nescho-
vává „pod nádobu“, ale má svítit všem v domě. 
A víra roste tím, že se o ni dělíme s druhými. 
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„Boha v evangeliu poznáváme jako někoho, kdo se od nás nedistancuje, ale v Ježíši Kristu nám přichází na pomoc,“ píše v článku Karel Šimr. Snímek Pixabay

Andělé jsou v Písmu zpravidla chápáni jako 
„poslové Boží“. Snímek Pexels


