
1. neděle postní 

Evangelium – Mt 4,1-11 

Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a 

čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať 

se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije 

člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'„ Potom ho ďábel vzal s sebou do 

Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je 

přece psáno: `Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil 

nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého 

Boha.'„ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa 

i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš 

řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu 

sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. 

Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli, že to je past na myši. 

Jak to víte? Víte to proto, že nejste myš. Myš to neví. Myš, když uvidí past na myši, tak si 

řekne: „Výborně, někdo mi nachystal dobré jídlo.“ V Bibli se ale dokonce píše o pastech na 

člověka. Je to ďábel, který chystá na člověka všelijaké pasti a chce ho chytit. V žalmu 91 se 

píše o ptáčníkovi, který chytá ptáčky. Tím ptáčníkem je ďábel a ptáčkem je člověk. Proč se o 

ďáblovi nemluví například jako o někom, kdo chytá myši? Protože pták je symbolem 

svobody. Letí nahoru, dolů, kam chce…Bůh chce, abychom byli svobodní a volní. Ale pokud 

je pták chycen, jeho svoboda je pryč. Naštěstí žalm také říká, že Bůh nás vysvobodí z 

ptáčníkovy léčky. 

Víte, každá past má dvojí charakteristiku - jednak vypadá jako něco jiného a potom je vždy 

silnější než stvoření, kterému je určena. Medvěd potřebuje větší a silnější past než myš. Ďábel 

tedy pracuje tím způsobem, aby past vypadala jako něco jiného, především jako něco 

neškodného a potom je past silnější než my. To je východisko jeho působení.  

Dnes bych se chtěl zmínit o jednom způsobu jeho působení, který patří k těm nejčastějším. 

Můžeme říkat této pasti past postupného přijetí. Jak tato past funguje, nám může nastínit 

vyprávění o indiánech. Když připluli Evropané k břehům Ameriky a postupně poznávali život 

indiánů, tak se od nich také ledacos naučili. Naučili se také od indiánů chytat kachny. Kachna 

je malá, šikovná a také dost opatrná. Indiáni používali samozřejmě luky a šípy, ale měli ještě 

jeden velice účinný způsob. Byl to doslova a do písmene lov beze zbraní. 

Indiáni si vyhlédli kachny na řece. Kachny si klidně plavaly, baštily hmyz a jinou potravu. 

Indiáni vzali dýni a z určité vzdálenosti ji poslaly po vodě, aby plavala přímo mezi ně. Když 

dýně připlula mezi kachny, ty okamžitě vzlétly vzhůru. Pak se dívaly ze vzduchu, a když 

viděly, že dýně plave dál po řece, a že se nic neděje, tak se vrátily zpět. Indiáni vzali další 

dýni a opět ji poslali po proudu mezi kachny. Tentokrát už kachny nevzlétly, ale pouze 



poodlétly o kousek dál a zpátky se vrátily o hodně dřív než v prvním případě. Potom indiáni 

vzali třetí dýni a udělali totéž. Tentokrát kachny už vůbec nevzlétly, pouze uhnuly na jednu 

stranu. Když připlula čtvrtá dýně, kachny se už ani nepodívaly. Věděly, že jim dýně nemůže 

uškodit. Potom to ale přišlo – jeden indián vzal dýni, tu dýni vydlabal a nasadil si ji na hlavu. 

Potom vstoupil do řeky a plaval ke kachnám. Kachny si už dýně vůbec nevšímaly. Indián 

připlul mezi kachny, pod vodou jich několik chytil za nožičky a už je měl. Co chytilo tyto 

kachny? Postupné přijetí něčeho, co pro ně bylo nebezpečné. To je taktika, kterou ďábel 

používá velmi často. Člověk se stává závislým v různých oblastech života, protože postupně 

přijímá něco, co není dobré, co je škodlivé a nebezpečné. 

Jaký kontrast! V prvním čtení vidíme Adama s Evou obklopené nádherou rajské zahrady, v 

níž podlehli pokušení hada. V evangeliu zase vidíme Ježíše na poušti, jak se postí, ale svodům 

pokušitele odolává. Tento kontrast je ještě větší, pokud si uvědomíme, jak byl pokoušen Ježíš 

a jak byli pokoušeni Adam a Eva. Adam s Evou snědli zakázané ovoce, zatímco Ježíš se 

rozhodl neproměnit kameny v chleby. Had přesvědčil naše první rodiče, že Bůh s nimi 

nezachází poctivě; Ježíš však důvěřoval Bohu a odmítl zkoušet Jeho věrnost. Adam a Eva, 

podvedeni příslibem moci a postavení, spáchali hřích, ale Ježíš se rozhodl pokorně se podřídit 

Otci. Ježíš dokázal obdivuhodně odporovat tam, kde Adam s Evou selhali.  

Ďábel velmi rád diskutuje. Je velmi inteligentní a šikovný. Umí nás oklamat, a my to ani 

nezpozorujeme. Ježíš s ním nevyjednával, rázně mu řekl pravdu a poslal ho pryč. To je 

vlastně správný postoj při pokušení. Nevyjednávat, nepopouštět – vždyť toto bych ještě mohl, 

toto není až tak špatné; dnes si chci ještě užít, zítra si už dám pozor… Jestliže se člověk pustí 

do řeči a relativizování se zlým duchem, obyčejně to neskončí dobře.  

Máme první postní neděli, jsme na začátku půstu. Ať je to čas, ve kterém budeme ráznější 

vůči pokušení, v němž nebudeme s ďáblem vyjednávat. Od pokušení se raději chraňme, 

utíkejme před situacemi, kde bychom se mohli dostat do pokušení. A začne-li nás ďábel 

pokoušet, nevyjednávejme. Vždyť půst je i o sebezapření, o tom, že se rozhodneme pro to, co 

je sice méně příjemné, co nás stojí více sil, ale posune nás to k Bohu zase o něco blíž. Amen. 

 

 


