
 

1. postní neděle                                                                                                     10. března 2019 

 

 
5.Mojžíšova 26,1-11: Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a 

usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává 

Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam 

přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám dnes 

Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji 

dá.“ Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha. Ty pak promluvíš před 

Hospodinem, svým Bohem, takto: „Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s 

hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s 

námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a 

Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta 

pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a 

dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, 

kterou jsi mi dal, Hospodine.“ A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před 

Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a 

tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. 

 
List Římanům 10,8b-13: ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které 
zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo 
praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán 
všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. 
 
Lukáš 4,1-13: Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a 
ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn 
Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ 
jenom chlebem.“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země 
a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji 
dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět 
Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na 
vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ‚andělům svým dá o 
tobě příkaz, aby tě ochránili‘ a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ Ježíš mu 
odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“ Když ďábel skončil všechna 
pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. 

 

Jsme si vědomi našich životních pokušení? 
 

Ježíšův zápas s pokušeními je teologickým vysvětlením (komentářem) toho, co se kdysi 
odehrálo s lidem izraelským na poušti a jak Ježíš sám sebe vidí jako toho, kdo přebírá 
úkol Bohem svěřený Izraeli na sebe: svědčit o jediném Bohu a bez kolísání jej 
poslouchat a spoléhat na něj. My, jako jeho následovníci, máme dnes možnost ujasnit si 
svoje postoje pro naše vlastní zápasy s pokušeními a posílit se Ježíšovým příkladem. 

 
1. ďábelská zkouška spočívá v tom, abychom byli spokojeni s tím, čím nás Bůh 
zaopatřuje podle svého stvořitelského řádu. Často dokážeme reptat na to, co Bůh 



nedělá a dělat podle nás by měl. Nebo že máme málo. A přáli bychom si též, abychom i 
my dokázali ovlivňovat věci zázračnými, nadpřirozenými zákroky přesahujícími 
stvořitelský řád, aby všem bylo zřejmé, že Bůh je na naší straně. A tak podléháme.  
Co však udělal Ježíš? Spolehl na Boha a na to, že se stará o své stvoření. Překonal hlad 
svou vírou a překonává pokušení slovy: „člověk žije vším, co vychází s Hospodinových 
úst“ – to budiž naší každodenní stravou. 

 
Ve 2. zkoušce nám ďábel nenabízí tolik jako Ježíšovi, totiž moc nad světem a jeho 
bohatstvím a přesto podléháme, protože se klaníme jiným bohům. Bojíme se jich víc 
než Pána Boha, těm zdánlivě mocným lidem. Láká nás také majetek v očekávání, že 
bychom tak byli šťastní, nezávislí, důležití ba mocní. Ježíš cituje z 5. knihy Mojžíšovy a 
ďáblovi odpovídá: „Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat“. 
Nepřistupuje na ďáblovu notu, ale drží se víry v Boha, kterému je vše podřízeno, ať to 
tak chceme či nechceme. Vždyť jsme všichni jen Boží stvoření, žádní obři. Moc tohoto 
pokušení spočívá v životě, který se nechá odvést jakkoli, (kýmkoli a čímkoli) od života 
víry v Boha a od poslušnosti jeho přikázání.  
Ježíšova životní cesta směřuje, jak víme, do Jeruzaléma; tam trpí a umírá, až je vzkříšen 
z mrtvých a získává to, co mu ďábel falešně sliboval – získává veškerou čest, slávu, 
autoritu a moc (Fp 2,5-11). Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28,18). Naše 
cesta má být pokorným následováním Ježíše a jejím vyvrcholením pak zaslíbená spása. 

 
Ve 3. zkoušce ďábel cituje slova Žalmu 91.: 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. Jenže cituje proto, aby mátl a pokoušel. Jestliže se Bůh stará o ty, kdo jsou 
jeho, nic jim nemůže uškodit. Proto láká Ježíše, aby skočil z vrcholku chrámu a dokázal, 
že to tak je. Ježíš odpovídá ďáblovi pozoruhodně: ani nereaguje na pokušitele, jen 
uznává a vyznává Boha za nezpochybnitelného Pána, když říká: „Nebudeš pokoušet 
Hospodina, Boha svého“. Nám tak dává další návod, jak zacházet s pokušením, kterým 
jsme často vystavováni od druhých lidí. Kdyby byl Bůh, tak by se to a to nemohlo stát.  
I my sami občas umíme pokoušet Boží moc a jeho rozhodování; vyčítáme a přeme se s 
ním v duchu, že to či ono by mělo být jinak a proč to on nezařídí, ať už se jedná o určité 
události, nebo o naše zvláštní zájmy. Nedokážeme se zastávat a obhajovat našeho Boha, 
ale naopak se přidáváme k druhým lidem v nespokojenosti, stěžování si na jeho jednání 
či přímo jeho rozhodování.  

 
Možná, si hned neuvědomujeme, že nás v životě potkávají pokušení, ale že musíme řešit 
různé zkoušky, víme. Velikým pokušením je odpadnutí od Boha. Oproti tomu dnešní 
neděle má jméno Invocavit - volejme k Pánu Bohu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


