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1 

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 
2 
čtyřicet dní 

a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 
3 
Ďábel 

mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“ 
4 

Ježíš mu řekl: 

„Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem ,ale každým slovem Božím.“ 
5 

Pak ho 

ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země 
6 

a řekl: 

„Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, 

tomu ji dám: 
7 

Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ 
8 

Ježíš mu odpověděl: „Je 

psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 
9 

Pak ho 

ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn 

Boží, vrhni se odtud dolů; 
10 

vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě 

ochránili‘ 
11 

a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ 
12 

Ježíš mu 

odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ 
13 

Když ďábel 

skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. 

 

Sestry a bratři, milí přátelé, 

i když nám to v dnešní době, charakterizované jakýmsi podivným bezčasím, 
možná ani nepřišlo, středou tohoto týdne jsme vstoupili do postního období, do času 
předvelikonočního. A text, který jsme společně četli z evangelia, do tohoto období tak 
nějak logicky zapadá. Boží Syn, který se v odlehlé pustině postí a připravuje na svou 
službu, aby nakonec podstoupil konfrontaci s našeptáváním starého nepřítele Božího 
i lidského, to je obraz, který můžeme právě pro tento čas pokládat za svým způsobem 
patřičný, v něčem možná i blízký a představitelný, ačkoli si tu představu musíme udělat 
hlavně sami. Ve tvorbě umělců, kteří by to – tak jako v případě mnoha jiných výjevů 
z evangelia – udělali za nás, se totiž s pokušením na poušti setkáváme zřídka. Na druhou 
stranu nám to nemusí nějak moc vadit, protože evangelisté (kromě Jana) nám ten příběh, 
každý samozřejmě s trochu jinými důrazy, zaznamenali dosti důkladně. A to přesto, že 
žádný z nich nebyl jeho přímým aktérem, ba dokonce ani pozorovatelem. Ale možná 
o to více jejich líčení fascinují už celé generace, stávají se východiskem pro celou řadu 
různých výkladů, a samozřejmě také vyvolávají řadu otázek, na které, tak trochu 
překvapivě, téměř nedávají odpověď. 

Nabízí se vlastně třeba hned otázka, o co vlastně v tomto příběhu jde? O ďábla a jeho 
působení? O jeho moc v tomto světě? To asi stěží, nanejvýš v hodně omezené míře. Ale 
o co tedy potom? Snad o modelový příklad pro čtenáře? O návod jak čelit pokušením? 
To už zní praktičtěji, ta možnost tady je, ale ani to nebude úplně to pravé. Nakonec, jako 
ostatně v celém evangeliu, dojdeme nejspíš k pochopení, že tu jde především o Pána 
Ježíše samotného. O Božího Syna, který čelí pokušení a obstojí, přičemž není nejmenších 
pochyb o tom, jak důležité je to v konečném důsledku pro Boží plán záchrany člověka. 



Děj příběhu se začíná odehrávat po Ježíšově křtu v Jordánu, poté, co ho hlas z nebe 
prohlásil za Božího Syna, toho předpovězeného a očekávaného zachránce, pomazaného, 
Mesiáše. Navíc od toho okamžiku obdařeného Duchem svatým, a tedy Boží mocí. 
A právě v tomto okamžiku je Ježíš tím samým Duchem veden na poušť. Jako by měl 
právě ve chvíli maximálního přiblížení se k Bohu obstát ve zkoušce, odolat tomu 
největšímu pokušení. Zkouška na poušti není předpokladem ke křtu, ale vlastně jeho 
důsledkem. A teprve po jejím překonání začíná Kristovo veřejné působení. 

Tak tedy pojďme do Judské pouště. Právě tam Ježíše Boží Duch dovedl. Do pustiny, 
kde není voda, jídlo, ani druzí lidé. Je to svým způsobem nebezpečné místo, rozhodně 
dosti depresivní. Ale zároveň je to místo, které díky své opuštěnosti může sloužit 
i k modlitbě a půstu, k setkání s Bohem a ke spolehnutí se na něj. Ostatně Jan Křtitel 
právě v poušti uslyšel Boží povolání, po kterém pak odešel ke břehům Jordánu kázat 
a křtít. Pán Ježíš jde obráceně – od Jordánu odchází do pouště, kde ale uslyší hlas 
někoho jiného – hlas pokušitele. Ano, protože poušť je i místem zkoušek a pokušení. 
Izraelci museli na své cestě z Egypta projít pouští, aby došli do zaslíbené země. A právě 
na poušti tak často podléhali nedůvěře, reptali a pokoušeli Hospodina. Nakonec tam 
strávili čtyřicet let… V Ježíšově případě to bylo „jen“ čtyřicet dní, ale je něco jiného, 
když vás někdo léta sytí manou a křepelkami a nechává pro vás tryskat pramen ze skály, 
a něco jiného, když se bezmála měsíc a půl nedotknete jídla… 

Takže vcelku logicky čteme, že Ježíš nakonec vyhladověl. Zcela lidsky cítil hlad 
i žízeň a nesporně pociťoval i osamění. A právě v tomto momentě těžkého somatického 
a dozajista i psychosociálního dyskomfortu přichází pokušení zosobněné v ďáblu. 

A ve chvíli fyzické a možná i duševní slabosti pokouší jeho moc: „Bůh se k Tobě 
přece přiznal jako ke svému Synu! Tak si přece pomoz! Copak nemáš neomezenou 
moc?! Jestli opravdu jsi vyvolený Mesiáš, tak to dokaž! Proměň kameny v chléb, to by 
pro tebe měla být přece hračka! Pomož si!“ Není bez zajímavosti, že velmi podobně 
budou volat zhruba o tři roky později posměvači pod golgotským křížem: „Jestli je 
Mesiáš, ať sestoupí z kříže…“ Už jsem tu zmínil, že Izraelité kdysi také hladověli na 
poušti. Ježíš ten příběh samozřejmě zná a spoléhá se na Hospodina. Na rozdíl od svých 
předchůdců prchajících z egyptské poroby však ví, že nejde jen o jídlo. A tak odpovídá 
citátem z páté knihy Mojžíšovy, odpovídá slovy, která jsou vlastně kritikou Izraelců 
reptajících při svém putování: „Člověk nežije pouze chlebem, ale … žije vším, co 

vychází z Hospodinových úst.“ (Deuteronomium 8,3) 

K opravdovému životu nestačí jen jíst a pít. Je třeba život naplnit, je třeba přijmout 
Boží slovo, které sytí nejen tělo, ale i ducha a duši. Později bude Ježíš dělat různé 
zázraky, dokonce i s jídlem. Několikrát nasytí z mála zástupy lidí. Ale nikdy nezneužije 
svou moc pro vlastní prospěch a jeho pomoc tělesná půjde vždy ruku v ruce s pomocí 
duchovní – s odpuštěním hříchů a posilněním víry. Evangelista Jan nám zapsal Ježíšova 
slova: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve 

mně, nikdy nebude žíznit.“ (Jan 6,35) A o to jde vlastně i v judské poušti. 



Ďábel se ale nevzdává. Vyvede Ježíše kamsi vzhůru, někam odkud je vidět celý svět. 
A v jediném okamžiku mu ukazuje všechny slavné říše a velmoci. Nabízí Ježíšovi 
politickou nadvládu nad světem a popularitu, o jaké se nikdy nikomu ani nesnilo… 
Nebo možná snilo, ale historie nám docela drsně ukazuje, jak vypadaly cesty za 
takovými sny, a hlavně – jak vypadalo probuzení… 

Ale nás možná zarazí ještě jiná věc: Jak může ďábel něco takového nabízet?! Vždyť 
on vlastně tvrdí, že mu to tady všechno patří, že vláda nad světem je jeho, a že ji předá 
tomu, komu uzná za vhodné. Jak je tohle možné? Je to pesimistické vyznání o zlém 
uspořádání tohoto světa? Anebo je to ďáblova lest? Pokušení může být založeno na 
lživých slibech, ale kdyby to byla pouhá lež, pak by to Pán Ježíš přece poznal a vyvrátil 
by ji. Ale on tu nabídku bere vážně. Jenomže pravda to být přece také nemůže, vláda 
nad světem přece patří Bohu. Nebo snad ne? Ta myšlenka je provokativní a neodbytná. 
Pán Ježíš však tento rozpor neřeší. S lidskou touhou po moci a slávě se musí vypořádat 
tak jako tak. Jenže ďáblova nabídka není zadarmo. (To samozřejmě není nikdy.) 
Výměnou za bezkonfliktní předání moci chce po Ježíšovi, aby se mu klaněl a aby ho 
uctíval.  

Je to vlastně možná až úsměvné – ďábel trpí lidskou ješitností. Jenže moji milí, právě 
tady nacházíme odpověď, jak se to má doopravdy s tou vládou nad světem: Právě a 
jenom tam, kde se člověk pokloní zlu, dává moc nad sebou a nad světem do jeho rukou. 
Tam, kde vládci a politici nechávají zvítězit své zájmy a své touhy, tam dávají moc nad 
sebou, svým myšlením i svými činy do rukou ďáblu! Tam, kde jakýkoli král, prezident 
nebo strana získá pocit, že je absolutním vládcem života občanů, tam dává moc nad 
sebou, svým myšlením a svými činy do rukou ďáblu! Ten, kdo zneužívá strach davu, 
aby nad ním získal ještě větší moc, ten dává moc nad sebou, svým myšlením a svými 
činy do rukou ďáblu! Tam, kde se ekonomický prospěch a zvučné jméno stává 
důležitějším než ochrana lidského života, práv a důstojnosti. Tam, kde se ohýbá páteř 
před domněle mocnějšími a kde se ztrácí čest podlézáním diktátorům a uzurpátorům 
moci. Tam, kde člověk odmítne pomoc potřebným a raději je označí za parazity, protože 
mu to vynese politické body a hlasy voličů, tam, kde se překrucují fakta, a kde se 
relativizuje hodnota Pravdy a Lásky. Ale třeba i v církvi, která přestala zvěstovat ty 
nejzákladnější pravdy a uchýlila se k manažerskému řízení spásy, nebo ve společenstvích, 
kde si nějaký duchovní vůdce vybuduje kult osobnosti, bezmezný obdiv a respekt hrstky 
těch, kteří mu jsou ochotni naslouchat. – Všude tam získává ďábel svou moc a zlo 
nabývá velmi reálné podoby. 

Boží Syn tohle všechno ví. Ví samozřejmě i to, že někteří jeho následovníci od něj 
budou žádat revoluci, svržení okupantů a převzetí vlády. Ďáblova nabídka je lákavá. 
A v případě jejího přijetí by některé věci byly o poznání snazší. Jenže splnil by pak Ježíš 
úkol, který přijal od Boha?   

Ne, Ježíš se odmítá poklonit zlu a uctívat jiného pána, než svého Otce. A zachová se 
tedy ne podle lidských představ či nálad, ale podle Boží vůle. Opět citát z páté knihy 
Mojžíšovy: „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu 



přísahat.“ (Deuteronomium 6,13). I volně přeloženo to zní jasně: Klanět se a sloužit 
máme a můžeme jen Hospodinu. Jen jemu totiž patří všechna skutečná moc nad světem, 
jenom vypadá jinak, než jsme občas ochotni si připustit. Má podobu bezbranného dítěte 
v betlémských jeslích, poutníka, který neví, kde stráví nejbližší noc, má podobu 
zapáleného učitele, laskavého člověka, který se bezstarostně směje s maličkými 
a s láskou jim žehná, má podobu zmučeného muže počteného mezi zločince…  

Obraz před našima očima se náhle mění. Najednou už nejsme na poušti, ale 
v Jeruzalémě, někde na střeše či možná na římse Šalamounova chrámu. Ďábel přenáší 
Ježíše z pouště do města. Ono vlastně i to město dokáže být v jistém smyslu pouští, ale 
to teď není podstatné. Důležité je, že Ježíš se už na počátku své cesty na chvíli ocitá tam, 
kam nakonec sám později dojde, a kde zakončí svou pozemskou cestu. Třetí, poslední 
pokus zhatit Boží plán záchrany hned v zárodku: „Jsi-li Syn Boží, neboj se a skoč dolů.“ 
Tahle pobídka má v sobě ovšem něco navíc – citaci slov žalmistových: „On svým 
andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou 
nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.“ Přátelé, ďábel je skvělým znalcem Božího 
Slova, jeho výklad je ovšem – jak praví klasik – „dosti svérázný“, či lépe řečeno, je 
lstivý a účelový.  

My věříme, že v Bibli se setkáváme s Božím Slovem. Proto ji studujeme, proto učíme 
naše děti ji znát. A proto k ní také přistupujeme s pokorou a prosbou, aby nám Duch 
Svatý dával porozumět. Protože vytrhnout z kontextu a překroutit biblické texty tak, aby 
se člověku – jak se říká – hodily do krámu, aby třeba podpořily nějaké to zaručeně dobře 
míněné bratrské napomenutí, nebo v horším případě tu či onu zvrácenou ideologii nebo 
zlý skutek, to je velmi, velmi jednoduché. Dějiny křesťanství jsou toho plné. Od křížových 
výprav, hájení politické moci církve, upalování čarodějnic či kacířů a antisemitské 
pogromy přes rasismus, odpor ke vědě a okolnímu světu až po bezcitný moralismus 
nebo teologii prosperity. Dejme si dobrý pozor, abychom do Božího Slova nevkládali 
své názory. A mějme se na pozoru před lidmi, kteří to dělají. Protože právě tak vítězí 
pokušení a vede (nebo povede) to ke špatným koncům. 

Ďábel vybírá verš, který zbavuje souvislostí, obrací jej proti smyslu Božího Slova 
daného žalmistovi a podporuje si jím svou snahu přimět Ježíše k tomu, aby on sám 
pokoušel moc svého Otce. Pán Ježíš se ovšem nenechá zmást. On vykládá slova svého 
Otce poctivě. Ví, že ani víra v Boží zaslíbení se nemá jen tak vystavovat nebezpečí. 
Víra, která vyžaduje laciné důkazy, není opravdovou vírou. Odpověď je rázná: 
„Nepokoušejte Hospodina, svého Boha.“ (Deuteronomium 6,16). Tady ďábel narazil. 
Může pokoušet, jak chce, ale svobodnou vůli změnit nedokáže. 

Milí přátelé, Pán Ježíš čelil třem pokušením, kterým v různých podobách čelí občas 
každý z nás. To proto, že ďáblova hrozba nikam nezmizela. Ukáže se to koneckonců 
i v Ježíšově životě: V tento konkrétní moment ďábel odchází – ale četli jsme, že jen do 
dané chvíle. Ta chvíle přijde, až Jidáš podlehne pokušení, a svého Mistra vydá 
zákoníkům a vojákům. Ježíš bude odsouzen a zemře na kříži, zrazen a opuštěn. Jako by 
zlo nakonec zvítězilo… Bůh zemře jako nejubožejší z ubohých mezi zločinci, jako 



beránek při obětní porážce. Jenže právě to zlomí ďáblovu moc. Ježíš třetího dne vstane 
z mrtvých a tím definitivně ukáže, kdo je tady doopravdy Pánem.  

A tak můžeme dnes čerpat užitek z vítězství, kterými bylo ohraničeno působení Pána 
Ježíše na této zemi. To první, můžeme snad říci „malé“, vítězství po čtyřiceti dnech 
půstu na poušti nám ukazuje, kdo Ježíš doopravdy je, a je nám inspirací, jak můžeme 
podle jeho příkladu odolávat zlu.  

A to druhé, velké, ba největší vítězství – triumf v podobě prázdného skalního hrobu, 
který si budeme připomínat o Velikonocích – je toho potvrzením. Toto vítězství nám 
všem dává neochvějnou naději a je nám zárukou, že i když pokušení ze světa nezmizelo, 
ďábel není a nikdy nebude tím, kdo bude mít poslední slovo. Díky Bohu za to!  

Amen. 


