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Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, 
kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť 
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 
Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno 
jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si 
zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo 
dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly 
najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou 
vykonány v Bohu.“ 
 
Vstupní čtení představuje zástupy lidí putující pouští. Máme pro ně pochopení, na druhé 
straně jsou nám jejich těžkosti velmi vzdáleny. Copak my tady trpíme hladem a žízní? 
Určitě ne. Ale stejně jsme unavení, vyprahlí a malomyslní, protože žijeme v provizoriu a 
zdá se nám, že trvá příliš dlouho. Nespokojenost tady je a dala by se krájet. Taky 
vyčítáme svým politickým představitelům, máme větší či menší pochopení pro všelijaké 
činy odporu, ale asi nám nezbude nic jiného, než zatnout zuby a jít dál. Každý den má 
svou hodnotu a cenu, byť by byl na poušti, bez viditelného cíle a podpory shůry.  
      Tehdy tam přestali doufat a věřit a propadli skepsi. Bůh je vytrestal jedovatými hady 
a tady mají obrovský prostor vykladači, jež nám vyluští, co to bylo za tvory a proč zrovna 
oni. Bolelo to. Každý štípanec. A vedlo kolikrát i ke smrti. Tehdy tu malomyslnost přebil 
strach o život.  Ano, návrat k Bohu byl vyvolán obavami a strachem. A byl to i návrat 
k životu. Předtím si už byli nebezpeční jeden druhému, i bez těch hadů by jich pomřelo 
mnoho a možná, že všichni. Tak Bůh nechal Mojžíše vztyčit nad táborem bronzového 
hada a oni se při pohledu na něj vzpamatovali a poznali, že odpadli. Tehdy se jim taky 
vrátila naděje.  
      Snad rozumíme tomu, proč Ježíš připomíná tento starozákonní příběh.  Všichni, kdo 
viděli Ježíše viset na kříži, se dívali a dívají dodnes na svoji vlastní vinu. Na kříž Ježíše 
přivedla lidská nenávist a zloba, a ztráta důvěry v Boha. 
     Evangelní čtení nás postupně připravují na velikonoční události - na kříž a vzkříšení. 
Je to takové ambivalentní vnímání: kříž - smrt a vzkříšení - život. Dvě strany téže 
skutečnosti. Mluvíme sice o znaku spásy a velikonočním tajemství, významném předělu 
dějin, ale jsme z toho zmateni. Učíme se to chápat jako velký příběh, který trval roky, 
měsíce, dny a do toho naše konkrétní osobní těžkosti a bolesti.   
     Sestry a bratři, lze vtěsnat celé tajemství Božího Syna do kategorií? Nejvíc nás 
napadnou asi láska.  Snad se tomu lze jenom přiblížit. Člověk se snaží o vzestup nahoru, 
pozvedá mysl od malých problémů k velkým, od poznání hmotných věcí k duchovním, 
od časných k věčným, od částečných k pojmům širokým, až k samému Bohu. 
     Bible ukazuje na člověka, Adama v ráji, který chce být jako Bůh. Svým výstupem nad 
své síly si zavinil pád do nejhlubšího ponížení, do otroctví hmoty a smrti. Vypravování o 
babylonské věži je opakováním této snahy. Lidé chtějí vzhůru do nebe, stavějí věž, ale 
jsou rozptýleni po zemi, spadnou do všech neštěstí, která jim země v hojnosti připraví. 
 
 
 
 
 
 
 



     Jinak je tomu u Abrahama. Nezačíná jako poutník k Absolutnu, ale spíše jako 
vyhnanec bloudící z místa na místo, bez domova, bez vlasti. Nesměřuje nahoru, do nebe. 
Ale slyší z nebe hlasy. Začíná historie spásy, která se dá vyjádřit jako sestup shůry.  
     Spása tedy není v tom, že člověk hledá Boha na nebi, ale hlavně v tom, že Bůh 
hledá člověka na zemi. Tím jsou tvořeny dějiny židovského národa. Bůh sestupuje s 
cílem spasit, zachránit lid. Kde Bůh sestoupí, tam je spása. Zvláštní sestup Boží milosti se 
objevil v Ježíši Kristu. Síla Boží a věčné Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, aby 
přineslo spásu všem a všemu stvoření. Sestupuje k nemocným, slepým, chudým, aby je 
uzdravil. Sám se také stává chudým, poníženým, pronásledovaným. Nakonec sestupuje 
do hrobu, do říše mrtvých. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. To 
však není poslední sestup. Sestupuje Duch svatý a působí v dějinách až do okamžiku, kdy 
sestoupí Ježíš znovu na tuto zemi ve slávě a  jeho království nebude konce.  
     Adam chtěl vystoupit a padl. Kristus sestoupil a táhne všechno do nebe. Tak 
každý křesťan vnímá v kříži jak ponížení, tak povýšení. Pokud někdo čte text evangelia o 
tom, že Bůh vydal vlastního Syna za spásu světa, byla to jistě oběť a veliká, ale pro nás 
znamená možnost smíření. Smíření lidí s Bohem. Je však třeba vidět tuto oběť v čistším 
světle, než do jakého ji staví příliš lidské představy. Bůh říká: Nepovažuji tě za 
poškozené zboží. Stále patříš do rodiny. Tak vychází vstříc. Bůh miluje to, co stvořil. A ne 
každý, kdo zbloudil, je ztracen. Na prvním místě jde o zjevení lásky. To ona překonává 
strach a obavy a dává poznání, že Bůh je s námi. 
 
Jen ty, nebeský Otče, nám můžeš pomoci ve chvílích slabosti a obnovit naši sílu i 
odvahu. Pomoz nám, abychom se nelekali ničeho a nestyděli se za evangelium. Dej 
nám sílu setrvat na cestě za Kristem i tehdy, bude-li obtížná i strastiplná. 
Připomínej nám, že cílem naší cesty je tvé království. Amen. 


