
Ze súdánského vězení mám zásobu kázání, která teď přepisuji do své nové knihy, která se bude 
jmenovat „Kázání z vězeňské kaple“. 

Ne, nemusíte se bát, nikdo nebude muset dnes kvůli mému kázání odcházet z obav před drastickými 
svědectvími pronásledovaných křesťanů.   

Ani to nebude příliš dlouhé, protože když jsem ve vězeňské kapli kázal, kázal jsem v angličtině, ze 
které se to překládalo do arabštiny a dále z arabštiny do amharštiny nebo jazyku tigriňa, protože tam 
bylo spousta vězňů z Etiopie a Eritrey.) 

 

Bronzový had 

Když jsem po pěti měsících bez Bible konečně od pana konzula Štěpána Slámy z Velvyslanectví České 
republiky v Káhiře dostal výtisk Ekumenického překladu Bible, byl jsem tak hladový po Božím slově, že 
jsem četl ve stoje u zamřížovaného okna bez přestání od východu slunce do jeho západu, kdy na listy 
Bible dopadalo dostatek světla. Byl jsem tehdy na samotce a mým jediným společníkem byl Duch 
Svatý, který mně odkrýval nové porozumění Písmu. Ze studijních poznámek, které jsem si tajně 
poznamenával, se potom většinou stala kázání pro vězeňskou kapli v další věznici Al Huda uprostřed 
nehostinné pouště, kam jsem byl převelen společně se svými súdánskými bratry poté, co začal náš 
dlouho očekávaný soudní proces. 

Kázání z vězeňské kaple, které bych vám dnes rád přednesl, vzniklo až ve věznici Al Huda a bylo 
přímou reakcí na situaci které jsem se denně stával v kapli svědkem. Vzhledem k tomu, že tato kaple 
sloužila i k nepravidelným návštěvám katolického kněze či ortodoxního patriarchy, byla kaple na 
stěnách „vyzdobena“ ikonami a nad jednoduchým oltářem v čele místnosti byl i bronzový krucifix, 
před kterým se ortodoxní křesťané ceremoniálním způsobem klaněli až k zemi a dokonce jej i líbali.  

Musím říci, že spoluvězni, kteří se při uklánění dotýkali svým čelem země a při tom v ruce žmoulali 
růženec, se na první pohled nijak nelišili od zbožných muslimů, kteří při svých pravidelných 
modlitbách drželi v ruce tzv. sibhu, která jim pomáhala odpočítávat vyslovovaná Aláhova jména. 

Při pohledu na tyto ceremoniální projevy jsem pociťoval bolest ve své „protestanské duši“ a toužil 
jsem těmto spoluvězňům objasnit pravdu evangelia. Nechtěl jsem to však udělat přímým a necitlivým 
způsobem, ale prosil jsem Pána, aby mi k tomu dal vhodnou příležitost a potřebnou moudrost. Tu 
jsem jednou získal při četbě jedné pasáže z 2. Knihy Královské. 

 

Ale vezměme to hezky od začátku. 

Hlavním textem pro toto kázání je text z Janova evangelia 3. kapitoly od 14. do 15 verše: 

 

„A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, 
měl život věčný.“ 

 

Těmito slovy Ježíš zakončil svoji řeč Nikodémovi, přednímu židovskému muži z řad farizejů, který 
Ježíše ze strachu navštívil v noci. 

 



Pojďme se podívat na starozákonní text, abychom správně porozuměli tomu, co chtěl Ježíš tomuto 
židovskému učenci sdělit. 

Z Římanům 15:4 víme, že „Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, 
abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.“ 

 

Text, na který se Ježíš v rozhovoru s farizejem Nikodémem odvolává, nacházíme ve 4. Knize 
Mojžíšově, v 21. kapitole od 4. do 9. verše: 

„4  Pak vyrazili z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Lid se stal 
cestou netrpělivý. 

5  Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? 
Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. 

6  Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. 

7  Lid přišel k Mojžíšovi a řekl: Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli 
se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. 

8  Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý 
kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. 

9  Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten 
se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu.“ 

 

Izraelský lid, který hned při prvních problémech na cestě do zaslíbené země začal reptat, ani 
tentokráte „nezklamal“. Jimi očekávaná rychlá cesta do zaslíbené země se zkomplikovala a začali být 
netrpěliví. Jejich netrpělivost pak přerostla v reptání. Zpochybnili cestu do Bohem zaslíbené země a 
pohrdli nebeským zaopatřením manou z nebe i vodou ze skály; nazvali je doslova „mizernou 
stravou“. 

Boží odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Hospodin na reptající Izraelce poslal ohnivé hady. 
Každý uštknutý po chvíli padl mrtvý k zemi a tak mnoho lidí v Izraeli pomřelo. Izraelský lid pochopil, 
že „přestřelili“ a začal činit pokání. Uznali, že se dopustili provinění nejen proti Mojžíšovi, ale hlavně 
proti Hospodinu a žádali prostředníka Mojžíše o intervenci u Hospodina. „Modli se k Hospodinu, aby 
od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil.“ 

 

Hospodinův plán záchrany, který nařídil Mojžíšovi uskutečnit, však není úplně podle jejich představ. 

 

Jedovatí hadi nezmizeli. 

 

Stále na Izraelce smrtelně útočí. 

Hospodin však nařídil Mojžíšovi, aby se prostředkem záchrany uštknutých Izraelců stal pouhý POHLED 
VÍRY na bronzovou podobiznu hada, umístěného na korouhvi. 



A tak se stalo, že „když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu.“ 

 

Pán Ježíš nemohl použít ideálnější starozákonní příběh pro vysvětlení významu své oběti na kříži než 
připodobnění k „vyvýšení hada na poušti“! 

Jen tak mimochodem: příběh záchrany skrze pohled víry na bronzového hada se stal i námětem pro 
symbol lékařů, jehož vyobrazení na nálepce dodnes mají umístěný na čelním skle svého vozu. 
Podobně používají symbol hada na kůlu i lékárníci. Když si jdeme do lékárny pro léky, také „věříme“, 
že nám pomohou od naší nemoci 

 

V Gen. 8:21  čteme, že „…zaměření (našeho) lidského srdce je od jeho (našeho) mládí zlé!  

I my jsme „všichni zhřešili a postrádali Boží slávu“ (Římanům 3:23). 

 

„Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila 
na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ Římanům 5:12   

„Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.“ Jakubův 1:15   

 

I my jsme byli uštknuti hadem a byli jsme duchovně mrtví. 

 

Pán Bůh nás však nezbaví nebezpečí uštknutí tím starým hadem. Naopak, „hřích se nás tak snadno 
přichytí“ (Židům 12:1).  

I když vyznáme svoje hříchy vůči Bohu i lidem a činíme pokání, Pán Bůh nás nevytrhne z prostředí 
jedovatého hříchu, ale dal nám východisko: tím je POHLED VÍROU UPŘENÝ NA KRISTŮV KŘÍŽ! 

Ano, naše záchrana z duchovní smrti spočívá pouze v pohledu víry na Kristovu oběť na kříži, na jeho 
očišťující krev a pro trvale posvěcený život pak zůstávání v Kristu. 

V poušti smrti nám zazářilo světlo naděje: A tak „Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom 
světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého 
hříchu.“ 1. Janův 1:7   

 

Při svých cestách do Etiopie a Eritrey jsem navštívil několik pravoslavných chrámů. Etiopská 
pravoslavná církev Tewahedo patří mezi starobylé východní církve. Náboženství je ovlivněno 
judaismem i původními náboženstvími.  Od dalších východních církví se odlišuje svými 
starozákonními tradicemi (prvky judaismu) – obřízka, maso čistých a nečistých zvířat, sabat jako 
posvátný den (kromě neděle). Také má mnoho přísných půstů (postními dny jsou středa a pátek), 
specifické rituály a svátky. 

V starověku vznikly legendy, týkají se šalomounské dynastie a královny ze Sáby, zdůrazňující semitský 
původ vládnoucích dynastií. Všichni etiopští panovníci museli najít spřízněnost se Šalamounovým 



rodem. Legenda o královně ze Sáby byla dokonce zakotvena v obou etiopských ústavách z roku 1931 
a 1955.  

Musím říci, že tyto chrámy a způsob bohoslužby na mne působil zvláštním dojmem: byla to jakási 
směsice Staré a Nové smlouvy. 

Tolik na bližší vysvětlení ceremoniálních projevů etiopských a eritrejských křesťanů při příchodu na 
bohoslužby ve vězeňské kapli v Al Hudě. 

 

Na základě četby Nového zákona dnes víme, že „Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samu 
podobu těch skutečností“ Židům 10:1 

A „…týkají se pouze pokrmů, nápojů a různých omývání, což jsou jen tělesná ustanovení, uložená do 
času nápravy.“ Židům 9:10 

 

Sami Izraelci ale většinu Hospodinových nařízení v průběhu historie nedodržovali a soustřeďovali se 
spíše na její formu, než na obsah. Většina králů, kteří povstali po Davidovi, se Hospodinovými příkazy 
neřídila vůbec nebo jen částečně nebo naopak někdy i zcela začala sloužit jiným bohům.  

 

Vraťme se nyní ale k již avizované pasáži ze 2. Královské 18. Tady se dočteme o králi, který byl zářnou 
výjimkou mezi zpohanštělými králi izraelskými i judskými.  Byl to Achazův syn Chizkijáš. 

 

„2 Královská 18:1  V třetím roce vlády izraelského krále Hóšey, syna Élova, se stal judským králem 
Chizkijáš, syn Achazův. 

2  Bylo mu dvacet pět let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka 
se jmenovala Abí, dcera Zekarjášova. 

3  Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. 

4  Odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého 
udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán. 

5  Důvěřoval Hospodinu, Bohu Izraele. Po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými 
králi, ani před ním nebyli žádní takoví. 

6  Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj a zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin 
Mojžíšovi.“ 

 

Konečně se v Izraeli našel král, který odstranil posvátná návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné 
kůly. Mimochodem, v dnešní „supertolerantní“ době by ho mnozí považovali za necitlivého barbara, 
který si dovolil zničit historické umělecké dědictví národa… 

 

Pozornému čtenáři však jistě neunikla jiná zničená „relikvie“ – Nechuštán: Král Chizkijáš „Rozbil též 
bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali.“ 



 

A tady mne Duch Svatý vedl ke stěžejnímu bodu mého kázání a ke „zjevení pravdy Písma“, pravdy, 
která osvobozuje: 

Prostředek, Hospodinem určený k záchraně v poušti uštknutých Izraelců, se nakonec stal ZDROJEM 
MODLOSLUŽBY! 

 

Podobným způsobem se tak může stát zdrojem modloslužby i kříž – krucifix. Tedy pokud se začneme 
klanět a uctívat krucifix místo, abychom se klaněli a uctívali samotného Krista. 

 

Místo toho, abychom Kristu odevzdali svůj život, můžeme se bezhlavě oddávat ceremoniálním 
úkonům jako křižování se, líbání náboženských předmětů, vykuřování či „omývání pohárů, džbánů, 
měděných nádob a lehátek.“ Jak to čteme u Marka 7:4-9, kde Ježíš nekompromisně odhaluje 
náboženské praktiky Farizejů, kteří se usadili na stolici Mojžíšově (Matouš 23:2). 

Můžeme tak „marně uctívat Boha, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 

Snadno můžeme „Opustit přikázání Boží a držet se tradicí lidí.“ 

Můžeme: „Krásně odmítat přikázání Boží, abychom zachovali svou tradici.“ 

 

Po této pasáži mého kázání nastalo ve vězeňské kapli nejprve hrobové ticho a pak se tiše zvedli 
mnohé ruce k Boží chvále. 

Po kázání za mnou přišli mnozí Eritrejci a Etiopané a se zářícím obličejem mi tiskli ruce a děkovali za 
pro ně osvobozující zjevení pravdy Evangelia. Bylo velice radostné a osvobozující shromáždění, na 
které nikdy nezapomenu. 

Dovolte mi nyní malý dovětek: 

Jsem rád, že jsem členem Církve bratrské, která se řídí reformačními tezemi: sola scriptura, sola fide, 
sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. 

Neboli: 

Sola scriptura – naší autoritou je pouze Písmo, ne pozdější tradice z doby zesvětštělé církve, která se 
odklonila od novozákonní pravdy evangelia. 

Sola fide, Sola gracia – jsme spaseni pouhou vírou na základě milosti, ne na základě skutků, aby se 
nikdo nechlubil (Efezským 2:8-9) 

Solus Christus, Soli Deo Gloria – že „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, 
člověk Kristus Ježíš“, 1. Timoteovi 2:5 

Pouze Kristus, ne kazatel, farář či kněz, ani ne Marie, ani ne jiní „svatí“. Solus Christus. Pouze Pán 
Ježíš Kristus. Amen. 


