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Mt 4,1-11:  „Ježíš na poušti a v pokušení“ 

Příběh novozákonního evangelia ukazuje, že Ježíš Kristus přichází na svět jako Boží posel a 
služebník. Je to mimořádná postava, na kterou se soustřeďuje pozornost široké veřejnosti. 
Od samého začátku evangelia je vidět, že Ježíš není „tuctový“ kazatel či obyčejný rabín. Jeho 
slova a činy doprovází Boží moc. V Jeho kázáních slyší lidé o milostivém Bohu, o cestě pravé 
víry, ve skutcích uzdravení se setkávají s Boží láskou a porozuměním. Přesto všechno lidé 
Ježíše nakonec odmítnou a pošlou jako nevinného na smrt. Ježíš Kristus umírá za lidské 
hříchy a ve vzkříšení se stává Vítězem nad zlem a smrtí. Než se tak stane, musí projít ještě 
těžkými zkouškami a zápasy. Patří k nim také střet s ďáblem a jeho útoky.  

1.  Boží vyvolený musí na poušť 

V postním období si stará církev příběh Ježíšových pokušení často připomínala a 
soustřeďovala se na Kristův zápas s mocí zla. Krátce předtím se Bůh u Jordánu přihlásil 
k Ježíši z Nazaréta známými slovy „Toto je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil“. Teď jde o 
to, jestli se Ježíš jako poslušný Syn osvědčí a jestli zůstane na cestě, na kterou Ho nebeský 
Otec zavolal. Zápas o oddanost Bohu se odehrává na poušti, kam Duch Ježíše vede a kde jej 
vystavuje pokušení. Nerozumíme tomu, proč to tak musí být. Nezapadá nám to úplně do 
obrazu nekonečně dobrého a milostivého Boha. Ovšem na druhou stranu si uvědomujeme, 
že zde stojíme před tajemstvím Boha, který nás přesahuje, před rozporem v našem myšlení i 
před tajemstvím zla. Proto je moudré a správné některé věci nechat tak, jak jsou, a přijmout, 
že Boží cesty nejsou jako cesty naše (Iz 55).  

V tom mimořádném příběhu Ježíšových pokušení jde o všechno.  Je to drama, ve kterém jde 
o spásu světa. Možná nás to dráždí a provokuje, když slyšíme o pokušení našeho Spasitele. 
Vždyť ďábla by to nemělo ani napadnout, aby pokoušel Božího Syna! Jenže tímto způsobem 
ukazuje evangelium na lidství Ježíše Krista. Ano, náš Pán byl pokoušen ďáblem. On ovšem ve 
zkoušce obstál a stal se nám příkladem pravé víry a poslušnosti. Ukázal nám, jak se máme 
v pokušení sami bránit a za všech okolností držet svého Boha. 

2. Ježíšova pokušení 

Ďábel, který na Božího Syna útočí, není žádný TROUBA,  jak ho vykreslují některé pohádky. Je 
to vysoce inteligentní bytost, chytrá a lstivá. Ďábel nesvádí Ježíše k nějakým kriminálním 
činům: ani ke krádeži, ani k vraždě nebo ke smilstvu. Jediným jeho záměrem je překazit Boží 
plán spásy a odvést Ježíše od cesty utrpení a kříže. 

Prvním útokem ďábel zneužívá Ježíšovu situaci a Jeho momentální slabost. Pán Ježíš má hlad 
a ďábel to ví. Přichází k Božímu Synu s návrhem: „Jsi-li Boží Syn, řekni, ať z těchto kamenů 
jsou chleby“. Proč by si nemohl Ježíš ulevit od hladu tím, že by kameny proměnil na chleby?  
Ježíš odmítá tento návrh tím, že se odvolává na Boží slovo. „Ne jenom chlebem bude člověk 
živ…“. Boží Syn nepožaduje pro sebe úlevy, nechce výhody, které by mu usnadnily situaci. 
Přijímá hlad, nouzi, kručení v břiše a slabost těla jako součást cesty, po které ho vede Otec. 

Ďábel se nevzdává a zkouší to podruhé: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se dolů, vždyť je psáno „Svým 
andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!“ Není to zvláštní, že 
zrovna ďábel povzbuzuje Božího Syna k tomu, aby plně důvěřoval Bohu!? Ďábel se odvažuje 
citovat Ž 91 a vyzvat Ježíše, aby v důvěře v Boží sliby a Boží úžasné možnosti skočil dolů. Ježíš 



se nenechá zmást zbožnými řečmi a to, co zní jako povzbuzení k víře, odhaluje jako 
pokoušení Boha. Na jedno slovo Písma odpovídá jiným: Je také psáno: „Nebudeš pokoušet 
Hospodina, Boha svého.“ (Dt 6,16). Jak nesnadné je rozpoznat, kdy se jedná o odvahu víry a 
kdy o ďábelské pokušení. A přece existuje znamení, podle kterého se můžeme orientovat: 
POSLUŠNOST. Něco jiného je, když nás k odvaze víry povzbuzuje Bůh, a něco jiného, když 
taková výzva přichází od pokušitele. Potřebujeme se učit rozlišovat mezi Božími cestami a 
mezi kroky, ke kterým nás svádí naše pýcha, svévole nebo hříšné sklony. Ano, byla by to 
naprostá senzace, kdyby Ježíš skočil z chrámové střechy a nesen Boží mocí dopadl měkce na 
zem! Byl by to ten správný příklad a návod pro věřící? Vždyť Ježíšovým  úkolem není 
zaujmout lidi adrenalinovými kousky, nýbrž „zmařit sebe a v poslušnosti podstoupit i smrt“ 
(Fp 2,7.8). Proto jde Ježíš cestou poslušnosti, volá lidi k pokání, k víře a k novému životu. 

Ve třetím pokušení nabízí ďábel Ježíšovi moc a vládu, když před ním padne a bude se mu 
klanět. Pakt s ďáblem a zaručená cesta k moci – anebo cesta ponížení, utrpení a smrti? To je 
dilema, které Boží Syn řeší. Je to velké pokušení! V jedné chvíli, bez kříže vládnout všemu.  
Kolik vládců se poklonilo tomu Zlému a kolik hrůzy, pekelného trápení a neštěstí to přineslo! 
Ježíš volí utrpení, bolest a smrt. Odpovídá jasně: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 
„Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat“. Ježíš nezapomíná na to, 
že Jeho království není z tohoto světa. Pro tuto poslušnost Bůh Krista „vyvýšil nade vše a dal 
mu jméno nad každé jméno“ (Fp 2,9). Proto je Mu „dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 
28). Jako Ukřižovaný a Vzkříšený se stává Pánem a Králem všeho. 

3.  Naše zápasy se zlem a pokušením 

Bylo by jistě příjemnější, kdyby Pokušitel neexistoval a kdyby démonické síly zla, které ničí 
svět i lidské životy, patřily jen do mytologie. Ovšem ono je to složitější. Víme, že ve světě 
narušeném hříchem jsme každou chvíli vystaveni různým útokům a pokušením. Ať už je za 
nimi cokoliv a kdokoliv, působí zmatek a odvádějí od Boha (1Pt 5,8). Příběhem Ježíšových 
pokušení jsme voláni k té svobodě, ke které nás Kristus svou smrtí a vzkříšením vyvedl.  
Nejde to samo, nejde to bez zápasu. Oporou je nám v tom Boží slovo, bdělost a modlitba (Mt 
26,41), jak to říká Ježíš v Getsemane učedníkům. Když myslíme na svůj život a své zápasy, 
uvědomujeme si, jak potřebujeme takovou oddanost Bohu, jakou vidíme u Pána Ježíše, jak 
potřebujeme lépe znát Boží slovo a Boží cesty, abychom se uměli bránit pokušení, a jak nám 
chybí vnitřní bdělost a pohotovost, se kterou bychom dokázali reagovat na útoky zlého.  

V Modlitbě Páně prosíme „A neuvoď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého“ a prožíváme, 
že nás Bůh před ďáblovými útoky chrání. Svatý Pavel křesťanům radí, že to není všechno a že 
musí sami čelit zlému a bojovat. Proto mají „svou sílu hledat u Pána, v Jeho veliké moci“ (Ef 
6,10). Apoštol dobře ví, že střety s tím Zlým a s jeho útoky nejsou žádná legrace. Proto 
pokračuje „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům“ (Ef 6,11).    

V Ježíšových pokušeních jsou obsaženy všechny možnosti svedení. Pokušení tělesná, kdy jde 
o chléb, naše potřeby, blahobyt, tělesné sklony; ta duchovní, kdy zápasíme o víru a plnou 
oddanost Bohu; i ta „mocenská“, kdy zápasíme s pokušením ctižádosti, slávy, moci, možnosti 
ovládat lidí – také v církvi. Protože Ježíš Kristus prošel sám zkouškou utrpení, protože na sobě 
zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu, „může pomoci těm, na které 
přicházejí zkoušky“ (Žd 2,18). Na něho se díváme, On je naší nadějí. Náš Pán Ježíš Kristus 
obstál i ve „zkoušce ohněm“, v utrpení na kříži a ve smrti, proto se stal Spasitelem světa.  

                                                                                                                             Bronislav Kaleta 



                                                                                                                                        

 

     

 

 


