
      

 

Půst 

 
Postní dobu a poušť máme spojenou s odříkáním. Odříkání pak 

představuje újmu, oběť, vzdávání se něčeho. Často je doprová-

zeno pocitem nepohody. Míra odříkání pak bývá kritériem, dle 

kterého usuzujeme na dobré prožití postní doby. Ježíšův půst 

má ještě jiný rozměr, který bychom neměli pomíjet. On totiž 

nešel na poušť kvůli tomu, aby se trápil.  

V evangeliu první postní neděle čteme, že to byl Duch přijatý při 

křtu, kdo vyvedl Ježíše na poušť. A to proto, aby mohl být napl-

no s ním. Poušť vytvořila rámec, který Ježíšovi dovoloval od 

všeho se vzdálit, a plně se tak tomuto Duchu otevřít. Ježíšova 

činnost na poušti prvotně nespočívala v odříkání, nýbrž 

v uvědomování si přítomnosti Ducha a podvolování se jeho 

působení. Měl ho nechat přetvářet svoji lidskou přirozenost a 

realizovat v sobě jeho dary. Pobyt na poušti sloužil k tomu, aby 

se z Ježíše stala charizmatická osobnost plná Ducha, moudros-

ti a poznání, osobnost vyzařující Boží moc. 

Ježíšovou hlavní postní činností byla nejspíše meditace a mod-

litba. Odříkání přicházelo jakoby samo sebou dle jednoduchého 

zákona: Pokud něčemu nebo někomu dávám více prostoru, pak 

zákonitě musím někomu jinému či něčemu jinému dávat prosto-

ru méně. Ježíš na poušti dával maximum prostoru Bohu. Tím 

získával vnitřní svobodu od všeho stvořeného, kterého se ná-

sledně spontánně vzdával. Na konci pobytu nežil již ze světa a 

jeho bohatství, ale z Boha a jeho životní perspektivy. Byl vnitřně 

svobodným a silným, proto dokázal odmítnout ďáblovy nabídky 

a zvítězit nad jeho pokušeními. 

Vedle odříkání si i my stanovme půst v duchu biblické výzvy: 

Přibližte se Bohu a Bůh se přiblíží k Vám. A ďábel od Vás ute-

če. Ať jsou i našimi postními skutky modlitba, účast na boho-

službě, péče o nemocné, každodenní projevy lásky. Neboť když 

se toto všechno děje, pak dáváme ve svém životě více prostoru 

Bohu. A on v nás může vnitřně působit. Proměňovat, zduchov-

ňovat a osvobozovat od závislostí na světských věcech, slávě, 

moci a jejich všemožných variantách. Dává nám sílu a schop-

nost odolávat pokušení.  

Dokonalý půst je cestou vzdávání se, umírání a smrti ve pro-

spěch vzkříšení a nového života. Je to cesta vnitřní proměny, 

kdy se v člověku umenšuje starý Adam a rodí nový, duchovní 

člověk. Cílem je dokonalé odevzdání sebe sama Bohu a doko-

nalé, úplné naplnění člověka Duchem sv., tedy naplnění veliko-

nočního tajemství smrti, vzkříšení a nového života.  

Půst je jinými slovy cesta Ježíšova, který žije z Ducha svatého 

a celý život mu ve svém srdci vytváří víc a více místa. 

Požehnané a radostné Velikonoce Vám přeje. 

 
 
 


