
4. postní neděle                                                        14. března 2021 

 
  

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, 
veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. 

                                                                                                                                                           (Izajáš 66,10) 
 

Biblické texty:  
 
4 Mojžíšova 21, 4-9:  Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. 
Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás 
vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se 
nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí 
pomřelo. 
Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. 
Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi 
řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, 
zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl 
had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. 
 
Efezským 2, 1-10:  I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto 
světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my 
všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými 
zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z 
velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své 
hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu 
Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k 
nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z 
vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, 
abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. 
 
Jan 3, 14-21: 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.“ 
 

 
Společnost, anebo přesněji velká část společnosti propadá malomyslnosti. Křesťané mají tady jiné 
poslání - trpělivé dennodenní dosvědčování svého vztahu k Pánu, dárci spásy, dobrým a jemu 
vděčným životem.  
Proto naslouchejme pečlivě dnešní zvěsti Janova evangelia. Směruje nás k naději, k vyvýšenému Ježíši 
Kristu. Je to lidskému uvažování nelogické, možná až nesmyslné, aby vyvýšení na kříži bylo zároveň 
vyvýšením ke vzkříšení, nanebevstoupení a slávě. 
Bronzový had byl záchranou Izraelců na poušti. Ukřižovaný Ježíš je záchranou pro lidi: Člověk 
smrtelně raněný hříchem, který k němu vzhlíží, bude zachráněn. 



Akademické uvažování zní pěkně a moudře, ale nějak nenapomáhá ke změně života. Posuzuje víru  
zvenku. Zatímco víra přichází zevnitř, z nás. Zažít ji. Dívat se na Ježíše s důvěrou, vírou, že mě může 
zachraňovat – každý den mého života. Je to srozumitelné, ale my si ani nepomyslíme, že takovou 
záchranu potřebujeme.    
Mám dojem, že potřebuji zachraňovat? A před čím vlastně?  
 
Když opustíme akademické uvažování a řekneme si, já chci věřit. Co proto udělám? Zkusím žít jako 
Ježíš. Budu si číst evangelia, kde zjistím, jak Ježíš žil a jednal a myslel, a budu se snažit ho 
napodobovat.  
 
My - jeho tělo, církev tady v náboženské obci – jsme tu s úkolem nabídku pomoci a záchrany přinášet a 
svým životem ji dosvědčovat. Radujme se s naší místní církví v náboženské obci, protože Pán Bůh nás 
potěšuje.  
A tak potěšeni, povzbuzeni a s novým elánem přicházíme dnes ke svému vyvýšenému Pánu. Modleme 
se za sebe a za lidi, aby začali vzhlížet k vyvýšenému Ježíši jako ke své záchraně a spáse. Je to nový 
začátek pro ně i pro nás.     
 
 
 


