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26. 2. 2023 – Vyhladovělá víra 

 

1. čtení: Mt 3, 13-17 
 
Píseň (Svítá): S256 – „Apoštolská“ 
 
Základ kázání: Mt 4, 1-11 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Jairos a kenaanská žena byli příklady „důvěry Bohu navzdory 
dostupným informacím.“ Do stejné řady patří také Kristus – zřetelně 
například dnešním vyprávěním. 

Téma Kristovy víry bývá běžně opomíjeno. Že Kristus věřil 
Bohu je považováno za samozřejmé. Stejně jako skutečnost, že 
Ježíšova víra byla dokonalá. Bezchybná. Bezhříšná. Což je všechno 
jistě pravda. 

Ale to neubírá nic z obrovské inspirace a příkladnosti Ježíšovy 
víry. Spíš naopak. Protože Ježíšova víra byla dokonalá, i když 
prohrávala na kříži. I tváří v tvář natvrdlým učedníkům i jiným 
Židům. I když znamenala postit se čtyřicet dní a nocí. A tak zcela 
vyhladovět na hranici života a smrti. Hned poté, co Bůh dal Ježíšovi 
najevo, že skutečně je Synem Božím. Že je Božím vyvoleným Synem. 

Tak by přece měl mít nějakou protekci! Zvýhodnění a ochranu! 
Měl by se mít lépe než ostatní, protože je Boží vyvolený – dokonce 
Syn. 

Jenže opak je pravdou. Právě pro to, co se odehrálo během 
Ježíšova křtu, odchází trpět na poušť. Zcela dobrovolně, bez 
odmlouvání. Bez poukazování na své privilegované postavení. 
Protože byl Božím vyvoleným Synem, tak se šel postit. Dobrovolně 
přestal na čtyřicet dní jíst a pít. 

Že je to jasná zvěst pro jeho následovníky by mělo být zřejmé. 
Proto také k většině křesťanství patří půst stejně samozřejmě jako ke 
všem ostatním náboženstvím. Ať už půst adventní, předvelikonoční 
nebo jiný. 

Ale třeba v evangelické církvi donedávna absolutně ne. V ČCE se 
ještě před dvaceti lety nepostil v podstatě nikdo. Půst je nám ale 
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dodnes tak cizí, že třeba současnému nejvyššímu představiteli církve, 
synodnímu seniorovi, neříká půst vůbec nic. Nikdy se nepostil. 
Nehodlá s tím začít. Nevidí důvod, proč se postit. Jde prostě zcela 
mimo něj, asi jako jeden z mnoha projíždějících automobilů. 

No a zbytek církve na tom o moc jinak není. DíkyBohu trochu 
ano. V posledních asi deseti, patnácti letech se zvyk půstu mírně 
rozmohl i u evangelíků. Přestože Kristus se postil zcela samozřejmě. 
Dokonce po svém křtu. Dokonce po čtyřicet dní a čtyřicet nocí – 
proto trvá předvelikonoční půst stejnou dobu. A jeho následovníci ho 
mají samozřejmě následovat. Napodobovat. 

Což je o to silnější a zásadnější, když se ponoříme hlouběji do 
příběhu Ježíšova postu. Ve všech jeho „pokušeních“ totiž jde o něco, 
na co má jako Boží Syn přece právo. K čemu má moc. Ve všech 
pokušeních jde o něco, co je čistě Kristovým ziskem a obohacením. A 
Ježíš to vše odmítá. Včetně jídla. Ačkoli je na pokraji smrti hladem. 

Ale nejeden křesťan, ne jen evangelík, se má za chytřejšího. 
Zbožnějšího. Věrnějšího. Co bych z toho postu přece měl? Proč bych 
se dobrovolně vzdával něčeho příjemného? Něčeho, co mám rád? Co 
mi chutná? Nebo dokonce něčeho, bez čeho umřu? 

Protože to udělal Pán a Král každého křesťana ba celého světa – 
Ježíš Kristus! A jistě ne jen jednou! Protože podstatou postu je právě 
oběť. Velmi, velmi podobná obětem chrámovým. Ty byly také na 
první pohled k ničemu až absurdní. K čemu zabíjet nevinná zvířata – 
to je Bůh tak krvežíznivý? To jinak odpuštění nastat nemůže? A 
stejně se s tím pak čarovalo a zneužívalo se to – jako s postem! 

Tak samozřejmé je pohanství i pro mnoho „věřících.“ Protože 
přesvědčení, že sám jsem chytřejší než i Bůh a Kristus. Že vím lépe, co 
je dobré a prospěšné. Zejména, ale nejenom, pro mě. 

Tak přece nemůžu obětovat jen tak něco svého! Nemůžu 
obětovat, bez vidiny úměrného zisku, něco, co mám rád. Co mi 
chutná. Co potřebuju k životu! 

Protože jedním z nepominutelných rozměrů chrámových obětí 
bylo také to, že se zdá, že obětník jen ztratil. Nic nezískal. Akorát 
vyhodil peníze, čas, síly a majetek. A stejně s postem – na rozdíl od 
diet a detoxů a podobných: Půst nemáme dodržovat proto, abychom 
tím něco získali. Také proto, že jím obvykle nic nezískáme. 
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Půst máme dodržovat právě proto, abychom dobrovolně o něco 
přišli. Abychom se dobrovolně zřekli něčeho oblíbeného, dobrého, 
příjemného – ba dokonce nezbytného pro život. 

Což občas ziskem být může, ale o to v postu nejde. Takovýmto 
dobrovolným sebeodříkáním člověk může snadno zjistit, že to či ono 
vlastně nepotřebuje. Že tím jen zbytečně ztrácí čas, plýtvá na to 
penězi, nebo tím nabírá kilogramy a zdravotní problémy. 

Podstatou postu je právě výrazná absurdita dobrovolného 
sebeodříkání. Jen blázen si bude dobrovolně a na dlouho „brát, co má 
rád.“ Podstatou postu je to, že člověk něco ztratí. Něčeho se vzdá. O 
něco přijde. 

Pro poslušnost Kristu. Pro poslušnost Bohu. Pro následování 
Ježíšova příkladu. Navzdory přesvědčenosti o skvělosti vlastních 
názorů, pocitů, dojmů, rozumů o tom, co je dobré, prospěšné a co 
škodí. 

Stejně jako Kristus odmítl proměnit kameny v chléb – ačkoli 
mohl. Ačkoli umíral hlady. Jako Kristus odmítl svou moc užít pro svou 
záchranu a ochranu. Ačkoli koho lepšího tedy zachraňovat než 
bezhříšného Božího Syna? Jako Kristus odmítl vládnout tak, jak to 
člověk považuje za samozřejmé. Ačkoli jaký lepší premiér, král, císař 
než Ježíš Kristus, česky Ježíš Král? 

Protože i to je přece absurdní. Právě království země se přece 
měl Ježíš chopit – koho zajímá království nebeské?! Kdo lepší by měl 
být hlavou světské správy a vlády? Samozřejmě že měl právě Ježíš 
hlavně chránit svůj život – žádný není cennější než ten jeho! A 
samozřejmě že měl užít své moci hlavně pro naplnění vlastních 
potřeb – vždyť proto své talenty a moc dostal od Boha! 

Ale co udělal Ježíš, je absurdní, iracionální, komické, nemoderní. 
Nojo, ale Ježíše pak ďábel, pokušitel, zlo a ten Zlý opustil. To je 

možná docela dobrý zisk sebeodříkání a postu? Možná není zase tak 
špatné být prost vlivu zla, hříchu, sebestřednosti, pokušení – alespoň 
na chvilku? Alespoň na chvilku být takovými, jakými máme být? 
Ačkoli to znamená sebeodříkáním získat ztrátu něčeho! 

Copak Bůh děla od stvoření světa něco jiného? Copak Bohu dělá 
radost, co děláme s jeho světem, sbory, církví, slovem, obětí, dary, 
bližními? Bohu dělá radost nás pořád vytahovat z područí a důsledků 
právě zla, hříchu, sebestřednosti, pýchy – vlastních i cizích? 
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Ježíš věřil, že ne. Ježíš věřil, že člověk prostě askezi, 
sebeodříkání podstupovat má. Člověk se dobrovolně a ze své 
svobodné vůle postit má. Také proto, že pohanství starověkému i 
modernímu to připadá naprosto „mimo,“ absurdní, zbytečné. Hlavní 
je přece co nejvíce mít a získat! Ne co nejvíce obětovat a ztratit! 

Protože ideálně má člověk žít odříkavým životem stále. Trvale. 
Člověk se má každý den odříkat vlastního i cizího hříchu, zla, 
sobectví, hlouposti, pýchy i sebestřednosti. Každý člověk má každý 
den dobrovolně říkat: Ne co já chci, ale tvá, Bože, vůle se staň. Každý 
člověk má v každé situaci dobrovolně pracovat na Boží vinici. Na 
Božím království mezi lidmi v tomto světě. Ne na světském, komicky 
pomíjivém, království. 

K čemuž vedou tradiční posty církevního roku. Vedou k dalšímu 
odříkání! Vedou k vysvobození člověka z bludu, že život si zajistíme, 
zařídíme sami. Třeba chlebem. A že chléb i další jsou plody naší 
šikovnosti, oběti, námahy a chytrosti. 

Protože půst, stejně jako další podoby obětí, vede k čisté víře. 
Totiž k víře, která moc dobře „ví,“ že k životu je nezbytná pouze Boží 

milost. Nic jiného. I kdybychom měli žrádla, že ho velkou část 
vyhazujeme, život, záchranu ani Boží království tím nezpůsobíme. 
Nezpůsobíme něčí existenci. Dokonce naopak – mnoho dalších umírá 
právě na důsledky přejídání a nezdravé stravy. Dnes již pěkných pár 
let je dokonce víc takových, než kolik umírá na podvýživu a hlad. 

A to není absurdistán? To není Kocourkov? To není šílené a 
padlé na hlavu? 

Tak je možná Boží bláznovství a Boží (v-lidských-očích) 
absurdistán lepší než lidské bláznovství a lidský absurdistán. Ty Boží 
„alespoň“ vedou k věčnosti. A spáse. A dobru. A pokoji. A Božímu 
království. Pro všechny. 

Ačkoli to znamenalo půst i Božího Syna hned po jeho křtu. A 
nakonec zřeknutí se i vlastního života.  

Amen. 

 
Píseň: NEZ512 – Kristus, příklad pokory 
 


