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1. ÚVOD  

1.1. Vymedzenie témy a cieľ práce 

Témou tejto bakalárskej práce religionistickej povahy je interpretácia 14. verša tretej 

kapitoly Jánovho evanjelia, jej cieľom však nie je podať jeho teologický výklad. Tento verš 

v českom ekumenickom preklade znie: „Jako Mojžiš vyvýšil hada na poušti, tak musí být 

vyvýšen Syn člověka, …“.1 Obsahuje paralelu medzi novozákonným ukrižovaním Syna 

človeka a vyvýšením Mojžišovho hada Nechuštána v Starom zákone. Táto paralela je 

exemplárnym príkladom zvláštneho typu kresťanského porozumenia vzťahu medzi Starým 

a Novým zákonom, Auerbachovho typologického či figurálneho výkladu. Cieľom tejto 

práce je určiť, či je možné túto paralelu viesť medzi vyvýšením a ukrižovaním, ako je to 

u väčšiny novodobej exegetickej tradície, alebo či je možné ju viesť aj priamo medzi 

Mojžišovým hadom a Ježišom, ako činili starí autori ako Barnabáš, Justín a Tertulián. Toto 

rozhodnutie sa pokúsi učiniť na základe komparácie novozákonných a starozákonných 

textov a sekundárnej literatúry.  

Táto téma vyžaduje exkurz do Starého zákona, ktorý taktiež obsahuje motív hada. 

Konkrétne do Knihy Numeri (21,6–9), do pasáže o putovaní po púšti, kde sa píše o zrode 

Nechuštána a do Druhej knihy kráľov (2Kr 18,3–4), ktorá však už hovorí o tom, ako tento 

bronzový had našiel svoj koniec. V neposlednom rade bude táto práca pojednávať 

o jánovských spisoch, poskytne výklad Jánovho evanjelia, pričom sa zameria na jeho tretiu 

kapitolu, v ktorom sa vyskytuje motív háda, ktorý tvorí hlavný záujem tejto práce. 

1.2.  Význam témy a dôvod jej voľby 

Uznávaný biblický učenec James H. Charlesworth označuje verše 3,14n štvrtého 

evanjelia za pasáž plnú symbolizmu, ktorej sa však rovnakým dielom dostalo 

neporozumenia od biblických komentátorov.2 Táto časť Jánovho evanjelia je značne 

exegeticky sporná a otázka, ktorú si v jej rámci kladiem, je pomerne nespracovaná. 

V každom prípade existuje viacero spôsobov, ktorými komentátori k tejto pasáži pristupujú.  

Ak sa autori pri interpretácii tejto pasáže zaoberajú možnosťou vedenia paralel medzi 

Starým a Novým zákonom, tak jedine v súvislosti so slovesom „vyvýšiť“ — Ježiš je 

 
1 ČEP. Rovnako aj všetky ostatné citované verše, ak nie je uvedené inak.  
2 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized. New 

Haven: Yale University Press, 2010, str. 1. 
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podobný hadovi iba vo „vyzdvihnutí“. Napríklad Carson vo svojom komentári Jánovho 

evanjelia uvádza, že najhlbšia spojitosť medzi bronzovcom a Ježišom je v akte „vyvýšenia“ 

a naďalej sa vo svojom výklade 14. verša tretej kapitoly zaoberá iba ním.3 No Moloney v tom 

má pomerne jasno: Ježiš je jedinečným nositeľom zjavení Boha a 14. verš hovorí o tom, ako 

sa toto zjavenie odohrá (tento popis prirovnáva k Nu 21,8–9) a nasledujúci verš hovorí 

o následkoch tohto zjavenia — tomu, kto pri pohľade na vyvýšeného Syna človeka uverí, sa 

dostane večného života.4 Podľa Milgroma zas tradícia hovorí, že Boh takýmto spôsobom 

preveroval oddanosť Izraela — iba tí, čo ho poslúchli ana hada sa pozreli, boli uzdravení.5  

Paralela vedená priamo medzi Ježišom a hadom je teda pre mnohých autorov absurdná 

alebo prehliadaná pre jej vnímanú pejoratívnosť, ktorá v kresťanskom povedomí pramení 

z poňatia hada ako symbolu zla.6 Len hŕstka autorov však vidí zmysel v skúmaní takejto 

paralely medzi Ježišom a hadom, a to vo svetle pozitívnych hadích atribútov — ide najmä 

o vyššie spomenutého Charleswortha. 

1.3.  Metodológia 

Ústrednou témou tejto práce religionistickej povahy je interpretácia motívu hada v Jn 

3,14. Jej konkrétnou úlohou je určiť, či je interpretačným kľúčom tohto verša paralela 

vedená medzi vyvýšením hada a ukrižovaním Krista alebo či je ním paralela vedená priamo 

medzi Mojžišovým hadom a Ježišom. Z tohto dôvodu práca využíva intratextový prístup, 

v rámci ktorého skúma Bibliu ako celok, pričom využíva súvislosti jej jednotlivých častí — 

motív hada vyloží pomocou Nového aj Starého zákona. Pre analýzu textov taktiež využije 

komparáciu novozákonných ale aj starozákonných komentárov a sekundárnej literatúry.  

1.4.  Auerbachov typologický výklad  

Na základe Auerbachovho výkladu vyvodzujeme, že Mojžišov bronzovec (Nu 24,6–

9), zároveň Nechuštán (2Kr 18,3–4) je starozákonným prisľúbením ukrižovania Krista.7 

Starý zákon sa totiž v tomto poňatí stáva prameňom „figúr“ — predzvestí Ježišovho života. 

 
3 CARSON, D. A. The Gospel According to John. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 

1991. The Pillar New Testament Commentary. Nepaginované. Z oddielu „B. Early Ministry: Signs, Works 

And Words (2:1–4:54)“, v ňom „5. Jesus and Nicodemus (3:1–15)“. 
4 MOLONEY, F. J. Evangelium podle Jana. Editor: Harrington, D. J. Překladatel: Hofmann, D. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2009, str. 120 – 121. 
5 MILGROM, J. Numbers. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2003. 520 p. JPS Torah Commentary, 

str. 174.  
6 Viď Gen 3,1–20  a Zjv 12,1–18; 20,1–3.  
7 Napr. SCHNACKENBURG, R. The Gospel According To St John. Volume One. London: Burns & Oates, 1984, 

str. 395. 
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Vznik Mojžišovho hada a ukrižovanie Krista sú dve udalosti, ktoré nie sú časovo ani príčinne 

spojené. Existuje medzi nimi však vzťah, ktorý nadobúda zmysel jedine vo svetle súvislosti 

Starého a Nového zákona. „Časovo horizontálne a kauzálne spojenie udalostí je prerušené, 

prítomný okamih nie je len úsekom v priebehu pozemského diania, ale je zároveň niečím, 

čo vždy existovalo a čo sa aj v budúcnosti bude napĺňať; a v podstate, pred Božím zrakom, 

je to niečo večné, všečasové, niečo, čo sa vo fragmentárnych dejstvách tu na zemi už 

dovŕšilo.“8 Typológia poukazuje na zásadné udalosti v histórii spásy; Ježiš naplnil svojimi 

činmi a slovami to, čo bolo predpovedané — tým učinil typy reálnymi.9 

Figurálny výklad je však nutné odlíšiť od ďalšieho, jemu veľmi podobného a s ním 

často zmiešavaného typu výkladu, ktorý sa nazýva alegorický. Rozdiel medzi nimi spočíva 

v tom, že u typologického výkladu je nevyhnutná súvislosť medzi Starým a Novým 

zákonom, zatiaľ čo predpoklady alegorického výkladu takúto nevyhnutnosť nevidia. 

Alegorický výklad predpokladá, že texty Písma nemajú len jeden doslovný význam, ale 

obsahujú aj ďalšie úrovne významu. Alegória je reťazec metafor, pričom každý jej prvok 

v texte má korelát v aktuálnej čitateľovej situácii. Zmysel takéhoto typu výkladu je v tom, 

že pred svetským čitateľom zahaľuje záležitosti, ktorým nedokáže porozumieť, no zároveň 

pred neho stavia hádanku, ktorá podnecuje ľudské bádanie po skrytej pravde. Alegorický 

výklad sa utváral počas šiesteho a piateho storočia pred Kr. spolu s filozofickou 

interpretáciou Homéra a Hésioda. Dochádzalo pri ňom u stoikov k „… transformácii 

mytologických figúr na fyzické či morálne princípy“, prostredníctvom ktorej sa vyrovnávali 

s problematickými pasážami skúmaných textov. 10 

  

 
8 AUERBACH, E. Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1968, 

str. 48, 69 – 70.  
9 BROWN TKACZ, C. Typology today. New Blackfriars. 2007, vol. 88, no. 1017, str. 567. 
10 WHITMAN, J. A Retrospective Forward: Interpretation, Allegory, and Historical Change. In: WHITMAN, J. 

Interpretation and Allegory. Antiquity to the Modern Period. Leiden, Boston, Koln: Brill, 2000, str. 10. 
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2. REŠERŠ 

2.1.  Primárna literatúra 

Primárna literatúra využitá v tejto bakalárskej práci je zložená z rôznych prekladov 

Písma; ohnisko záujmu tejto bakalárskej práce leží v Novom zákone, ktorý bol pôvodne 

napísaný grécky. Pracovala som však aj za pomoci grécko-českej verzie Nového zákona.11 

Základným prekladom použitým v tomto texte je Český ekumenický preklad, z ktorého 

pochádzajú všetky biblické citáty v tejto práci.12 Vyznačuje sa použitím moderného českého 

jazyka a je najpoužívanejším zdrojom biblických citácii.  

Mala som k dispozícii aj dva preklady do iných jazykov. Ako prvý spomeniem 

Slovenský ekumenický preklad, prvú slovenskú ekumenickú Bibliu, ktorá po prvýkrát vyšla 

v roku 2007.13 Rovnako, ako v prípade ČEP, aj tu sledujeme snahu o preklad do moderného, 

zrozumiteľného jazyka. Tým druhým prekladom je New Revisited Standard Version; 

anglická Biblia z roku 1989.14 Ide o mimoriadne presný preklad, verný pôvodným textom. 

Je najčastejšie citovaný biblickými učencami rôznych vyznaní. 

2.2.  Sekundárna literatúra 

Zoznam sekundárnej literatúry, z ktorej vychádza táto bakalárska práca, zahrňuje 

množstvo komentárov — jednak novozákonných, použitých pri interpretácii Evanjelia sv. 

Jána a jednak zo starozákonných, z ktorých tento text vychádza pri exkurzoch do Knihy 

Numeri a Druhej knihy kráľov. Obsahuje rovnako aj inú odbornú literatúru pojednávajúcu 

o symbole hada a o Písme. V tomto oddiele je k dispozícii stručný popis tých 

najdôležitejších diel a ich významu pre vznik tejto práce. 

Prvú skupinu textov tvoria komentáre Starého zákona. Pre Bronzovca z tretej kapitoly 

Jánovho evanjelia je nesmierne dôležitý úsek z 21. kapitoly Knihy Numeri15 

 
11 NESTLE, E. ALAND, K. Řecko-český Nový zákon, 1. vyd. Překlad: Šimandl, J. Redakce: Tichý L. Fryš, P. 

Nápravník, P. Petkevič. Praha: Česká biblická společnost, 2011.  
12 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad. 

16. (7. opr.) vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2008. 
13 Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami. Banská Bystrica: Slovenská biblická 

spoločnosť, 2007.  
14 The Holy Bible. New Revised Standard Version with Apocrypha. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
15 Nu 21,6–9: „6 I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. 7 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. 8 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si 

hada Ohnivce a přievni ho na žerď. Když se na něj kterýkolvek uštknutý podívá, zůstane naživu.“ 9 Mojžíš 
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a z 18. kapitoly Druhej knihy kráľov,16 s ktorými je typologicky spájaný. Prvým 

významným starozákonným komentárom Knihy Numeri je výklad pod názvom Numbers, 

prvýkrát vydaný v roku 1989 ako súčasť edície The JPS Torah Commentary, spracovaný 

rabínom a učencom  Jacobom Milgromom.17 Obsahuje kompletný tradičný hebrejský text, 

pričom vychádza z anglického prekladu Biblie, ktorý sa nazýva Jewish Publication Society 

of America Version. Význam Milgromovho diela pre túto bakalársku prácu spočíva v jeho 

chápaní Bronzovca. Vo svojom komentári uvádza zaujímavú možnosť výkladu tejto pasáže 

v zmysle homeopatického liečenia.18 

Druhé dielo, ktoré treba spomenúť v súvislosti s interpretáciou pasáže z 21. kapitoly 

Knihy Numeri, ktorá hovorí o vzniku Bronzovca, je české dielo Starozákonnej 

prekladateľskej komisie z roku 1991 — Výklady ke Starému zákonu I.19 Obsahuje všetkých 

päť Mojžišových kníh. Použitý výklad je prvým zo štyroch dielov pod názvom Zákon. Autori 

používali tretie, revidované vydanie ekumenického prekladu Biblie z roku 1985. Popisujú 

spojitosť skúmanej pasáže s Jánovým veršom 3,14 a doslova hovoria o prirovnaní Ježiša 

k hadovi vyvýšenému na púšti.20 

Tretie a zároveň posledné dielo, ktoré bolo v tejto práci použité za účelom 

porozumenia pasáže z 21. kapitoly Knihy Numeri pochádza od amerického teológa 

T. R. Ashleyho a nazýva sa The Book of Numbers.21 Vyšlo v roku 1993. Text Knihy Numeri 

rozdeľuje na päť častí. Približuje čitateľovi tému poslušnosti a neposlušnosti, pojednáva 

otázky štruktúry a autorstva Štvrtej Mojžišovej knihy a obsahuje aj rozsiahlu bibliografiu 

významných diel, ktoré sa zaoberajú touto knihou.22 Autor priznáva súvislosť s veršom 

2Kr 18,4 a považuje ju za spornú.23 Nespomína však spojitosť s motívom hada z Jánovho 

evanjelia a taktiež sa hlbšie nezaoberá významom hadieho symbolu. Ashleyho výklad tejto 

pasáže bol aj napriek tomu prínosom pre náš exkurz do Starého zákona.  

 
tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada 

bronzového, zůstal naživu.“ 
16 2Kr 18,3–4: „3 Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. 4 Odstranil 

posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého 

udělal Mojžíš a jemuž od oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej Nechuštán.“ 
17 MILGROM, J. Numbers. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2003. 520 p. JPS Torah Commentary, 
18 Tamt. str. 459. 
19 STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: I. Zákon: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Praha: Kalich v Evangelickém nakladatelství, 1991. 600 s. 
20 Tamt., str. 461. 
21 ASHLEY, T. R. The Book of Numbers. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993. The 

New international commentary on the Old Testament. 667 p. 
22 Tamt. str. 17. 
23 Tamt., str. 403.  
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Táto bakalárska práca sa okrem Knihy Numeri zaoberá ešte jedným starozákonným 

textom, a to Druhou knihou kráľov, ktorá popisuje zánik hada Nechuštána počas vlády kráľa 

Chizkijáša. Je to predovšetkým druhá pasáž Starej zmluvy, ktorú je pre ciele tejto 

bakalárskej práce nutné poňať — pre tento účel boli nasledujúce dve práce obzvlášť 

prínosné. Prvá kniha z roku 1985 od T. R. Hobbsa s názvom 2 Kings je v poradí 13. dielom 

uznávanej edície The Word Biblical Commentary.24 Jeho výklad kľúčovej pasáže 

z 18. kapitoly prináša zaujímavé poznatky o mene, ktoré Bronzovec v tejto kapitole dostal.25 

Ďalšie dielo využité pre výklad Druhej knihy kráľov, sa nazýva Výpravné knihy (Jozue – 

Ester), ide o druhý diel  Starozákonnej prekladateľskej komisie z roku 1996.26 

Po zhrnutí starozákonných výkladov spomeniem tie novozákonné, konkrétne 

komentáre Jánovho evanjelia, ktorého tretia kapitola predstavuje ústredný záujem tejto 

práce, konkrétne jej 14. verš, 27 v ktorom sa objavuje rozporuplný motív hada. Z tohto 

dôvodu bude prehľad literatúry rozsiahlejší, ako pri Starom zákone. Najviac pozornosti 

venujem trojici najvýznamnejších komentárov pre túto prácu, ktorými je Brownov komentár 

The Gospel According to John I-XII, Barrettov komentár menom The Gospel According to 

St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text a nakoniec 

Bultmannov výklad The Gospel of John: A commentary. Následne sa krátko zmienim 

o ostatných komentároch, ktoré boli v tejto práci využité za účelom výkladu Jánovho 

evanjelia. 

Britský biblický učenec a metodistický kňaz, C. K. Barrett napísal dielo, ktoré bolo 

pod názvom The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes 

on the Greek Text po prvýkrát vydané v roku 1955, ale táto práca bude vychádzať z druhého 

revidovaného vydania z roku 1978.28 Vyznačuje sa tým, že v ňom autor komentuje priamo 

pôvodný grécky text. Podľa slov recenzenta R. T. Stamma autor interpretuje Štvrté 

evanjelium s ohľadom na jeho celkový kontext, čím sa vyhýba jednostrannosti iných 

výkladov, ktoré neprikladajú dostatočnú dôležitosť nebiblickým faktorom; zároveň sa však 

vyhýba aj opačným extrémnym stanoviskám autorov, ako je Bultmann. Stamm ďalej 

 
24 HOBBS, T. R. 2 Kings. Nashville: Thomas Nelson, 1985. Word biblical commentary, vol. 13. 452 p. 
25 Tamt., str. 252. 
26 STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: II. Knihy výpravné: Jozue až Ester. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 735 s. 
27 Jn 3,14: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, …“ 
28 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text. Louisville: Westminster John Knox Press, 1978. 2. edition. 660 p. 



11 

zdôrazňuje, že sa Barrettovi podarilo jánovský symbolizmus vyložiť bez alegorizácie.29 

Barrettov výklad tretej kapitoly Jánovho evanjelia30 bol nedielnou súčasťou tretej kapitoly 

tejto práce. 

Ďalší autor, Raymond E. Brown bol popredným americkým teológom a katolíckym 

kňazom, ktorý vytvoril rozsiahly komentár k Štvrtému evanjeliu, vďaka ktorému si zaslúžil 

veľké uznanie, ako píše autor F. J. Moloney, vzdávajúc Brownovi hold: „ [Brown je] 

oprávnene považovaný za najlepšieho jánovského učenca v anglicky hovoriacom svete“.31 

Brownov komentár Jánovho evanjelia je rozdelený do dvoch kníh. Tou prvou je The Gospel 

According to John I-XII. Z roku 1966,32 ktorá obsahuje rozsiahly úvod a komentár k prvým 

dvanástim kapitolám evanjelia; druhá kniha z roku 1970 obsahuje zvyšné kapitoly.33 

pre zámer tejto práce postačí prvá kniha; vyznačuje sa tým, že Brown vychádza z vlastného 

prekladu z gréckeho originálu. V úvode sa autor zaoberá otázkami jednoty, kompozície, 

tradície, datovania, autorstva, jánovskej teológie a pod.34 Toto dielo tiež disponuje 

užitočným výkladom výrazov z jánovského slovníka, ako napr. život, svetlo, Slovo a ego 

eimi.35 Vo všeobecnosti Brown vo svojom komentári Jánovho evanjelia zaujíma zdržanlivé 

stanovisko, čo sa týka symbolizmu, ktorý sa v evanjeliu objavuje.36 Brownovo dielo bolo 

taktiež jedným z komentárov, ktoré umožnili výklad Jánovho evanjelia v tretej kapitole tejto 

práce. Spomenúť môžeme Brownovo porovnávanie Jánovho textu s Masoretickým textom, 

Targúmami a Septuagintou, ktoré prináša zaujímavé myšlienky, napríklad o význame 

palice, na ktorú Mojžiš umiestnil Bronzovca.37 

Tretím významným komentátorom Jánovho evanjelia, ktorého dielo je použité v tejto 

práci, je nemecký protestantský teológ Rudolf Bultmann, známy najmä pre koncept 

odmytologizovania Nového zákona. Jeho komentár bol po prvýkrát v angličtine zverejnený 

 
29 STAMM, R. T. (Book Review). Barrett, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with 

Commentary and Notes on the Greek Text. Journal of Biblical Literature, 1956, vol. 75, no. 4, p. 346 – 349. 
30 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 202 – 227. 
31 MOLONEY, F. J. The Legacy of Raymond E Brown and Beyond. In: DONAHUE SJ, J. R. Life in Abundance. 

Studies of John's Gospel in Tribute to Raymond E. Brown, S.S. Collegeville: Liturgical Press, 2005, str. 19. 
32 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII. NewYork: Doubleday, 1966. Anchor Bible Series, vol. 

29. xxi – cxlv + 538 p. 
33 BROWN, R. E. The Gospel According to John XIV – XXI. NewYork: Doubleday, 1970. 688 p. 
34 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII. Úvod označený rím. číslicami XXI – CXLV. 
35 Tamt. „Appendixes“ na str. 497 – 533. 
36 MACRAE, G. (Book review). Brown, R. E. The Gospel According to John I-XII. Theological Studies, 1966, 

vol. 27, issue 3, p. 454 – 456. 
37 BROWN, R. E. The Gospel According to John I-XII, str. 133. 
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pod názvom The Gospel of John: A commentary v roku 1971.38 Vyššie spomenutý 

R. E. Brown hodnotí preklad Bultmannovho diela ako prínosný. Aj keď od nemeckého 

vydania uplynulo už 30 rokov, môžeme tvrdiť, že svoj význam si zachoval dodnes. 

V nemeckom vydaní absentuje úvod, ktorý je však v preklade doplnený, ktorý je skôr 

zhrnutím Bultmannovho myslenia v tomto komentári. Stredobodom pozornosti 

pre Bultmanna je evanjelistov prístup k Ježišovi.39 Toto dielo bolo základným komentárom, 

od ktorého sa odvíjal výklad tretej kapitoly Jánovho evanjelia v tejto práci. Okrem iného sa 

riadil Bultmannovým členením tejto kapitoly. Spomenúť môžeme Bultmannov dôraz 

na motív tajomstva, ktorý podľa neho evanjelista rozvíja naprieč svojim dielom.40  

C. S. Keener napísal obsiahly dvojdielny komentár k Jánovmu evanjeliu, jeho prvý 

diel41  hlavne vďaka svojej rozsiahlosti dobre poslúžil pri výklade evanjelia v tejto práci. 

Anderson vo svojej recenzii tohto diela hovorí, že: „Toto vynikajúce viac ako 1600 

stránkové dielo si zaslúži svoje miesto medzi veľkými komentármi Browna, 

Schnackenburga, Barretta, Bultmanna a Haenchena, aj napriek tomu, že predložil len 

niekoľko skutočne originálnych odpovedí na jánovské záhady.“42 

Posledný komentár Štvrtého evanjelia, publikovaný v rámci série Sacra Pagina,  

pochádza od Austrálčana F. J. Moloneyho, konkrétne ide o jeho český preklad.43 Autor 

používa metodologický prístup nazývaný naratívna kritika, ktorý vo svojom texte precízne 

uplatnil. Teológ Július Pavelčík konštatuje, že v českom prostredí len ťažko nájdeme 

porovnateľnú publikáciu.44  

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie je kniha 

autorky Zuzany Vítkovej45, ktorá pojednáva o gnostických spisoch a ich interpretácii Knihy 

Genezis. Táto publikácia predstavuje „hlbší výklad čiastkového významného motívu 

 
38 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary. Translators: Beasley-Murray, G. R. (general editor) 

Hoare, R. W. N. Riches, J. K. Philadelphia: The Westminster Press, 1971. Po prvýkrát zverejnené v nemčine 

v roku 1941. 
39 BROWN, R. E. (Book Review). Bultmann, R. The Gospel of John: A commentary. Theology Today, 1972, 

vol. 28, issue 4, p. 517 – 519.  
40 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 133. 
41 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary. Grand Rapids: Baker Academic, 2003. 1696 p. vol 1.  
42 ANDERSON, P. N. (Book Review) Keener, C. S. The Gospel of John: A Commentary. Interpretation, 2006, 

vol. 60, no. 3, p. 330 – 332. 
43 MOLONEY, F. J. Evangelium podle Jana. Editor: Harrington, D. J. Překladatel: Hofmann, D. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2009. 614 s.  
44 PAVELČÍK, J. (Recenze knihy). Moloney, F. Evangelium podle Jana. Drexler, L. Theofil: Revue [online], 

2011. 
45 VÍTKOVÁ, Z. Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie. Praha: Herrmann 

& synové, 2017. 197 s. 
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v rámci jedného prúdu gnostického myslenia, ktorý je založený na podrobnej filologickej 

analýze primárnych textov.“ Celá podkapitola o hadovi v gnostických spisoch využíva túto 

monografiu, kde autorka okrem iného venuje motívu hada vlastnú kratšiu pasáž.46 

V neposlednom rade bola pre tvorbu tejto bakalárskej práce mimoriadne dôležitá 

monografia The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized; jej 

autorom je James H. Charlesworth, biblický učenec a metodistický kňaz, motivovaný túžbou 

dešifrovať význam symbolu hada v Jánovom evanjeliu. Za týmto účelom vo svojom diele 

podáva bezprecedentný výklad histórie hada v rôznych kultúrach, ktoré existovali v Jánovej 

dobe, ale aj dávno pred ňou. Toto dielo pojednáva o hlavnom záujme tejto bakalárskej práce, 

bez neho by sa nezaobišiel výklad v štvrtej kapitole tejto bakalárskej práce, ktorý hovorí 

o motíve hada v Biblii. 

Autor kladie dôraz hlavne na typicky opomínaný spôsob chápania hadieho motívu 

v Jánovom evanjeliu — prirovnanie Ježiša k hadovi. Zároveň však takéto chápanie 

kategoricky odmieta v prípade, že by bolo porozumenie symbolu hada striktne negatívne. 

No ako naznačuje názov knihy, Charlesworth prichádza na to, že had nie je výhradne 

negatívnym symbolom, rovnako je nositeľom negatívnych aj pozitívnych atribútov, ktorých 

však autor objavil viac. Tým pádom sa pre neho otvorila cesta aj k inej interpretácii než tej, 

ktorá zdôrazňuje iba prirovnanie Ježišovho vyvýšenia na kríži k vyvýšeniu hada na púšti 

(Nu 21,6–9). Vysvetleniu tohto postupu sa Charlesworth venuje v prvej, úvodnej kapitole. 

V druhej kapitole sa autor venuje hadej fyziológii, ktorá tvorí základ symbolizmu, 

predstavuje tu tridsaťdva unikátnych atribútov hada. Hovorí tu o hadovi ako o symbole, 

ktorý je nám schopný naraz sprostredkovať dva významy: „Môže predstavovať v uštipnutí 

smrť a vo zvliekaní nový život.“47 V tretej kapitole sa Charlesworth sústreďuje na hadí 

symbolizmus na antickom Blízkom východe. V tomto kontexte tiež vraví o kráľovi 

Chizkijášovi a jeho zákaze uctievania Nechuštána (2Kr 18,3–4). Autor sa v štvrtej kapitole 

zaoberá pozitívnym vnímaním hada v grécko-rímskej literatúre, videli ho najmä ako symbol 

zdravia, uzdravovania. Piata kapitola je o haďom symbolizme v Úrodnom polmesiaci a tá 

šiesta sa zaoberá hadím symbolizmom v Starom zákone. Janovým evanjeliom sa 

Charlesworth zaoberá až v konečnej, siedmej kapitole. 

 
46 KRUŽÍK, J. (Recenze knihy) Vítková, Z. Gnostický Adam: stvoření člověka a rajský příběh podle setovské 

mytologie. Lidé města, 21, 2019, 3.  
47 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 39. 
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Dôležitosť tohto textu spočíva jednak v tom, že autor vyslobodil hada z obkľúčenia 

negatívnych konotácií, s ktorými je spájaný naprieč Západom a jednak v tom, že poskytol 

syntézu dvoch spôsobov čítania Jánových veršov 3,14–15, ako konštatujú Rabens a Pientka-

Hinz. Typológia zahŕňa aj Ježišovo vyvýšenie, ale aj jeho hadí obraz.48 Vo všeobecnosti je 

to pre učencov „… dôležitá encyklopédia textov, obrázkov, filologických, lingvistických 

a bibliografických informácii ktorá bude možno istú dobu konečným zdrojom dát o hadích 

symboloch“.49 

 

  

 
48 RABENS, V. PIENTKA-HINZ, R. (Book Review). Charlesworth, J. H. The Good and Evil Serpent: How 

a Universal Symbol Became Christianized. Society of Biblical Literature: Review of Biblical Literature 

[online], 2012. 
49 SIMMS, N. (Book Review) Charlesworth, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became 

Christianized. Journal of Religious History, 2012, volume 36, issue 2, str. 310, vlastný preklad. 
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3. JÁN 3,14 VO SVETLE MODERNÝCH KOMENTÁTOROV  

3.1.  Kontext Jánovho evanjelia 

Podobne ako synoptické evanjelia vzniklo aj to Jánovo ako odpoveď na otázky, 

znepokojenia a výzvy, ktorým čelili kresťania prvého storočia. Dnes je obľúbeným 

evanjeliom moderných čitateľov a je najčastejšie šírené ako samostatný trakt.50 Teológ 

L. Tichý jednoducho vystihuje štvrté evanjelium ako  „… dielo veľkej teologickej hĺbky, 

ktorá síce nemusí byť vždy a vo všetkých detailoch zrozumiteľná dnešnému čitateľovi, ale 

aj ten v ňom môže nájsť odpoveď na svoje otázky, pretože základné otázky a problémy 

človeka ostávajú rovnaké.“51 

Názory autorov na štruktúru štvrtého evanjelia sa viac či menej rôznia.52 Existuje však 

zhoda v tom, kde sa nachádzajú vedomé predely, a to po prológu (1,1–18), po 12. kapitole 

a po 17. kapitole. 21. kapitola je zreteľným dodatkom. Členenie evanjelia je podľa 

Pokorného sporné, pretože Ján píše špirálovitým spôsobom — „… takže sa vždy po čase, 

akoby na vyššej rovine, vracia k téme, ktorú pred časom opustil.“ 53 Jednu možnosť členenia 

uvediem v nasledujúcej kapitole. 

Jánov hlavný teologický zámer môžeme podľa Tichého nájsť vo verši 20, 31: „Tato 

však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život 

v jeho jménu.“ Môžeme konštatovať, že Ježišov život a jeho učenie evanjelista 

zaznamenáva za účelom prehĺbenia poznania Krista — štvrté evanjelium má budovať 

a posilňovať vieru v Spasiteľa.54 Vyzerá to tak, že týmto veršom je otázka vyriešená, ale 

deSilva upozorňuje na problém, ktorý sa pri tomto verši objavuje v gréčtine. Nevieme, ktorý 

preklad je vhodnejší — či je nutné tento verš preložiť v zmysle aby čitatelia „uverili“, prišli 

k viere v Krista; alebo či je lepšie verš preložiť v zmysle aby čitatelia „verili“, teda aj naďalej 

verili v Krista. Zjavné je, že prvý spôsob čítania si žiada vyložiť zmysel textu v jeho 

 
50 DESILVA, D. A. An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation. 2. edition. 

Downers Grove: IVP Academic, 2018, str. 341. 
51 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona. 2. přepracované vydání. Svitavy: Trinitas, 2003, str. 108 – 109. 
52 Napr. BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII., str. xi. Tretiu kapitolu zaraďuje do Knihy 

znamení (1,19–12,50), konkrétne do jej druhej časti „From Cana to Cana“, ktorú rozdeľuje na jedenásť menších 

úsekov — tretia kapitola sa nachádza v troch z nich. Prvý úsek sa nazýva „Discourse with Nicodemus in 

Jerusalem“ (3,1–21), druhý „The Baptist’s Final Witness“ (3,22–30) a posledný, tretí úsek Brown nazval „The 

Discourse Concluded“ (3,31–36). 
53 POKORNÝ, P. Literární a teologický úvod do nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993, str. 133 – 134. 
54 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona, str. 107. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Downers_Grove,_Illinois
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evanjelizačnej schopnosti; ten druhý v schopnosti evanjelia udržiavať kresťanov pri viere.55 

Pokorný však píše, že nešlo o misijný spis: „Jedná sa tu zrejme o upevnenie a utvrdenie viery 

a pisateľ aj čitateľ sú spojení vedomím, že z Kristovej plnosti „sme boli obdarovaní my 

všetci“ (1,16).“56 

Štvrtý evanjelista má, ako hovorí deSilva, svoj špecifický spôsob písania, najmä 

v porovnaní so zvyšnými evanjelistami. Ich štýl je pomerne podobný, no úryvok z Jánovho 

evanjelia by sme si so synoptickým veršom pravdepodobne nesplietli.57 Štvrté evanjelium je 

napísané pomerne jednoduchou gréčtinou, ktorej skladba je však semitského rázu — podľa 

Tichého sa v takomto osobitom jazyku vhodne spájajú grécke a semitsko-biblické slohové 

prvky. Charakteristickými javmi pre Jánov jazyk sú aj slovné hry s dvojakým významom 

slov, nechápavosť Ježišových poslucháčov a irónia.58 pre účely tejto bakalárskej práce je 

vhodné povšimnúť si týchto Jánových tendencií, obzvlášť záujmu o dvojznačné slová, ktorý 

sa pravdepodobne prejavil aj vo verši, ktorý je ústredným záujmom tejto práce. 

Identifikácia autora Jánovho evanjelia predstavuje isté ťažkosti, z ktorých plynie  

viacero spôsobov náhľadu na túto problematiku. V texte štvrtého evanjelia, konkrétne pri 

zmienkach o „milovanom učeníkovi“ pozorujeme istú autorskú prítomnosť. Tohto učeníka 

identifikuje raná cirkevná tradícia ako Jána, syna Zebedeovho, čiže apoštola Jána. 

Stretávame sa aj s názormi, že milovaným učeníkom je v skutočnosti Lazar. Podľa deSilvu 

to síce Lazar byť nemusel, ale súdi, že na základe vnútorných dôkazov je stotožnenie 

milovaného učeníka s Lazarom pravdepodobnejšie, ako jeho stotožnenie s Jánom, synom 

Zebedea.59 Existuje však aj domnienka, že išlo o tradičného autora druhého evanjelia, 

o Jána-Marka, a to zrejme kvôli jeho prvému menu a jeruzalemskému pôvodu.60 

Niektorí autori si myslia, že milovaný učeník bol učeníkom ešte z doby Ježišovho 

pozemského života, ktorý nepatril ku skupine Dvanástich. Dnes však ešte pretrváva názor, 

že Ježišov milovaný učeník je iba fiktívna postava, ktorá mala podporiť autoritu evanjelia. 

Iní učenci si myslia, že ide skôr o neznámeho učeníka. Tichý má však za to, že možnosť 

stotožnenia milovaného učeníka s apoštolom Jánom nemôžeme úplne vylúčiť aj napriek jej 

 
55 DESILVA, D. A. An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation, str. 350 
56 POKORNÝ, P. Literární a teologický úvod do nového zákona, str. 133. 
57 Tamt., str. 355. 
58 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona, str. 107. 
59 DESILVA, D. A. An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation, str. 341, 

343.  
60 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona, str. 113 
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problematickosti. Diskusia ohľadom vzniku Jánovho evanjelia bude podľa neho určite 

pokračovať.61  

Štvrté evanjelium je tradične spájané s Efezom. Podľa deSilvu však toto evanjelium 

ani Jánove epištoly neposkytujú žiadne jasné indikácie o tom, kde bolo toto evanjelium 

skomponované. Jeho spojenie so Zjavením Jána, ktoré bolo adresované siedmym cirkvám 

v provincii Ázia naznačuje pôvod na západe Malej Ázie. Kvôli silnému palestínskemu 

vplyvu na toto evanjelium si niektorí učenci myslia, že miestom jeho spísania môže byť 

Izrael, ale deSilva argumentuje, že dôkazy poukazujú iba na palestínsky pôvod milovaného 

učeníka a jeho tradície. Toto evanjelium bývalo datované do polovice druhého storočia alebo 

až na jeho koniec, dokým neboli učinené objavy istých dôležitých papyrov s jeho 

fragmentami, ktoré pochádzajú už z prvej polovice druhého storočia. Najneskoršie možné 

datovanie tohto evanjelia teda spadá na koniec prvého storočia alebo na samotný začiatok 

druhého storočia.62  

Dôležitým bodom pre pochopenie štvrtého evanjelia je jeho vzťah k synoptikom. 

Synoptické evanjelia sú navzájom veľmi podobné, zatiaľ čo to Jánovo sa nám javí ako 

odlišné a samostatné. Tento text považujeme aj napriek tomu za evanjelium, patrí teda 

k rovnakému literárnemu druhu, ako synoptické evanjelia.63 Matúš, Marek a Lukáš 

významným spôsobom prispievajú k cirkevnej reflexii Ježiša a jeho služby, zatiaľ čo Ján 

ponúka rozšírenejšiu a sofistikovanejšiu reflexiu vzťahu Krista k Otcovi a hodnôt, ktoré 

charakterizujú učeníkov.64   

Medzi synoptikmi a Jánom však pozorujeme aj podobnosti, a to najmä čo do obsahu: 

množstvo pasáží hovorí o totožných udalostiach, alebo aspoň pojednáva o rovnakej téme.65 

Je však nutné dodať, že aj u perikóp, ktoré sú u Jána a synoptikov nesporne paralelné, 

pozorujeme väčšiu mieru rozdielnosti, než medzi synoptikmi. Rozdiel pozorujeme aj 

v Ježišových rečiach: u Jána sú Kristove reči obvykle dlhšie, pričom sa skladajú z krátkych 

viet, ktoré vysvetľujú pojmy ako je pravda, svetlo a pod. Hlavným predmetom Ježišových 

rečí u Jána je vzťah k Otcovi. Rozdiel v Ježišových rečiach medzi Jánom a synoptikmi je 

 
61 Tamt., str. 113 – 114. 
62 DESILVA, D. A. An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation, str. 344. 
63 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona, str. 115. 
64 DESILVA, D. A. An Introduction to the New Testament. Contexts, Methods & Ministry Formation, str. 344. 
65 POKORNÝ, P. Literární a teologický úvod do nového zákona, str. 132: „… synoptická evangelia mluví o jedné 

Ježišově návštevě, kterou vykonal po svém veřejném vystoupení v Jeruzalémě, a to na konci svého života, 

kdežto podle Jana byl v tomto období v Jeruzalémě čtyřikrát (2,1; 5,1; 7,10; 12,12), podle synoptickýcg 

evangelií byl Ježíš ukřižován den po slavnosti Beránka (pesach), podle Janova evangelia dříve, v den kdy byl 

v židovských rodinách obětován beránek.“ 
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možné vysvetliť tak, že u synoptikov Ježiš prehovára k prostému ľudu, zatiaľ čo u Jána 

k vzdelaným židom. Tichý sa domnieva, že historický Ježiš zrejme hovoril spôsobom, ktorý 

naliezame v synoptických evanjeliách. Ján nechce jednoducho vkladať svoje myšlienky 

do Ježišových úst, ale chce čitateľom ujasniť, čo Ježiš zjavil. Jánovo evanjelium je podľa 

Tichého zrejme výsledkom dlhých meditácii o skutočnosti a tajomstve Ježiša Krista.66 

Jednoznačne nevieme, či evanjelista Ján poznal synoptické evanjelia, existujú na to 

rôzne názory. Môžeme však považovať za samozrejmé, že štvrtý evanjelista poznal 

synoptickú tradíciu, ale nemôžeme s istotou dokázať do akej miery poznal už hotové 

synoptické evanjelia. Tiež musíme uznať, že evanjelista Ján chcel vytvoriť samostatné 

evanjelium, ale nemôžeme tvrdiť, že chcel potlačiť synoptické evanjelia. Ak tieto evanjelia 

poznal, chcel ich doplniť o iné tradície, predovšetkým o hlbší teologický pohľad na Krista.67 

Pokorný tvrdí, že „… nevieme určiť, či mal synoptický materiál pred sebou v písomnej 

podobe, alebo ho len počul čítaný, alebo štruktúru niektorého synoptického evanjelia poznal 

len z referátu ďalšej osoby. Isté je, že niečo zo synoptickej tradície poznal podrobne aspoň 

v niektorom jej predstupni.“68 

3.2. Tretia kapitola Jánovho evanjelia 

Po načrtnutí kontextu, v ktorom sa nachádza kapitola, ktorá je ústredným záujmom 

tejto práce, je nutné postúpiť ďalej, a to k interpretácii tejto časti štvrtého evanjelia za účelom 

hlbšieho porozumenia tém, ktoré evanjelista vo svojom texte rozvíja. Na tomto mieste sa 

teda pokúsim podať stručný výklad tretej kapitoly Jánovho evanjelia, pričom použijem diela 

už spomínaných autorov ako je Bultmann, Brown, Barrett a Keener. 

V Bultmannovom poňatí štruktúry Jánovho evanjelia je tretia kapitola zaradená 

do širšieho celku, zahrňujúceho kapitoly 2 – 12, ktorý nazýva „Zjavenie slávy svetu“, 

v rámci ktorého túto kapitolu člení na dva celky — ten prvý sa nazýva „Príchod Zjavovateľa 

ako sudcu sveta“, ktorý zahrňuje ďalšie tri menšie úseky: tajomstvo znovuzrodenia — 

príchod Zjavovateľa vysvetlený nutnosťou znovuzrodenia (3,1–8), tajomstvo Syna človeka  

— príchod Zjavovateľa vysvetlený ako súd sveta (3,9–21), pasáž obsahujúca náš kľúčový 

verš 3,14 a nakoniec tajomstvo svedectva — svedectvo Zjavovateľa (3,31– 36). 

 
66 TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona, str. 115 – 117. 
67 Tamt. na str. 117. 
68 POKORNÝ, P. Literární a teologický úvod do nového zákona, str. 133. 
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Tým druhým celkom (podľa Bultmanna apendixom) je „Svedectvo Krstiteľa“, ktoré 

Bultmann tiež delí na dva kratšie úseky, a to úvod (3,22–26) a svedectvo (3,27–30).69  

Po tomto druhom celku chronologicky nasleduje pasáž (3,31–36), ktorá sa síce javí, 

že patrí k reči Jána Krstiteľa, no Bultmann tvrdí, že ak ju tak vskutku chápeme, nemôžeme 

jej správne porozumieť. Po posúdení jej témy a štýlu je vhodné túto pasáž priradiť 

k Ježišovej reči, ktorá začína veršom 11. Z tohto dôvodu sa Bultmann domnieva, že táto 

pasáž pôvodne nasledovala zrejme po verši 21, čiže ešte pred svedectvom Krstiteľa. Celú 

túto pasáž (3,22–30) teda označuje ako apendix, v ktorom môžeme  počuť Krstiteľovo 

svedectvo70 znovu.71 

Evanjelista otvára tretiu kapitolu scénou, v ktorej figuruje Ježiš a židovský hodnostár 

Nikodém, neoboznamuje nás však s mnohými detailmi; narácia je v tejto pasáži potlačená. 

Nedočítame sa, ako táto scéna skončila — v 19. kapitole Jánovho evanjelia však ešte raz 

stretneme Nikodéma, teraz už obráteného k svetlu (19,39–42).72 Dialóg medzi Ježišom 

a Nikodémom prechádza podľa Barretta do dialógu medzi cirkvou a synagógou; v 11. verši 

je singulár vystriedaný za plurál: „Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, 

a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.“ Tento dialóg je 

ústredným elementom tretej kapitoly, no už nijak nesúvisí so žiadnou konkrétnou situáciou 

a v 13. verši dokonca reč prechádza do tretej osoby: „Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, 

který sestoupil z nebes, Syn člověka.“73 

Barrett hovorí, že judaizmus nemôže len tak jednoducho napredovať naprieč dejinami, 

a tak dosiahnuť Božie kráľovstvo. Tento cieľ nie je dosiahnuteľný ani diskusiami medzi 

židovskými učiteľmi, ktorých reprezentuje Ježiš a Nikodém. Podmienkou pre vstup 

do Božieho kráľovstva je obnova, ktorá je už teraz možná — Božie kráľovstvo sa 

sprítomňuje v Kristovi. Ten môže preto krstiť Duchom svätým na rozdiel od Jána Krstiteľa, 

ktorého príprava na nebeské kráľovstvo spočívala v krste vodou. Ježišovi učeníci, ktorí sa 

zrodili z Ducha boli o čosi bližšie k Božiemu kráľovstvu.74 

 
69 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 132. 
70 Po prvýkrát sme ho počuli v pasáži 1,19–34.  
71 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 131 – 132.  
72 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 533: „In the course of the Gospel, however, 

Nicodemus, who came out of darkness into light (3:2,21), moves from secret discipleship (3:1–2; 7:50–52) to 

true, complete discipleship (19:39–42). John presents several models of a journey to discipleship, of which 

Nicodemus is one; Nicodemus will eventually join the Samaritan woman among disciples.“ 
73 BULTMANN, R. The Gospel of John: A commentary, str. 132. 
74 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 203. 
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Aj napriek znalosti Tóry Nikodém nechápe a neverí — Ježiš mu nemôže zvestovať 

nebeské tajomstvá (v. 12). Dostať sa k nim je možné jedine vďaka Synovi človeka, ktorý 

spája nebo so zemou; Ježiš k nám zostúpil z nebies, no musí tam opäť aj vystúpiť 

ukrižovaním. Božia láska vykupuje, ale môže sa zmeniť na súd. Božstvo však nesúdi 

človeka; človek súdi sám seba. V príchode Ježiša, ako vteleného logu na svet sú ľudia 

konfrontovaní so svetlom sveta. Niektorí si obľúbia svetlo; uveria v Krista. Iní si obľúbia 

tmu; zavrhnú ho. Podľa ich rozhodnutia sa odvíja ich ďalší eschatologický údel. 

Toto rozdelenie však bolo určené ešte pred tým, ako prišiel Ježiš — svoju príslušnosť k danej 

skupine odhalia svojou reakciou na neho.75 

 Bultmann v tejto kapitole kladie dôraz na úlohu tajomstva. Nikodémova nevedomosť, 

štýl tohto dialógu a fakt, že je zasadený do noci spôsobujú, že táto pasáž pôsobí značne 

tajomne. Tajomstvo je aj samotnou témou dialógu, rozvíjanou v troch zmysloch: v prvom 

zmysle ide o tajomstvo znovuzrodenia, v druhom o tajomstvo Syna človeka a v treťom 

zmysle o tajomstvo svedectva. Tajomno pociťujeme naprieč celou pasážou; Ježiš hovorí 

o Zjavovateľovi iba v tretej osobe a nikdy sa s ním nestotožní, aj napriek tomu, že hovorí 

s istotou na základe vlastného poznania či skúsenosti.76 

Na začiatku tretej kapitoly stojí oddiel, ktorý Bultmann nazýva „Tajomstvo 

znovuzrodenia“ (3,1–8). V osobe Nikodéma je Ježiš konfrontovaný s reprezentantom 

oficiálneho judaizmu; Nikodém je farizej a zrejme člen Sanhedrinu. Ježišove zázraky 

na Nikodéma síce zapôsobili, ale to ešte neznamená, že vďaka nim aj uveril; isté však je, 

že ho prilákali k Ježišovi a naplnili ho vôľou pýtať sa.77 Nikodém  v druhom verši naznačuje, 

že Ježiš je učiteľom „zhora“; pochádza od Boha. Ten odhaľuje nebeské veci, stojí 

v protiklade voči Nikodémovi, „učiteľovi Izraela“, ktorý však nebeským veciam 

nerozumie.78 Píše sa tu, že Nikodém prišiel za Ježišom v noci. Ako už bolo spomenuté 

vyššie, Bultmann má za to, že motív noci dokresľuje tajomnú atmosféru pasáže; názory 

autorov sa však rôznia.79 

V druhom verši Ježišovi adresuje jednoduché tvrdenie, no na základe Ježišovej 

odpovede sa môžeme domnievať, že v skutočnosti obsahuje zásadnú otázku, ktorú 

 
75 Tamt. 
76 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 133. 
77 Tamt. 
78 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 534. 
79 Viď tamt. na str. 536. 
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judaizmus kladie Ježišovi; otázku spásy.80 Ježišova odpoveď v treťom verši: „Amen, amen, 

pravím tobě, nenarodí-li  se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží,“ hovorí o podmienke 

pre vstúpenie do Božieho kráľovstva. Vychádza z predpokladu, že pre židov je otázka spásy 

totožná s otázkou účasti na Božom kráľovstve. Bultmann konštatuje, že pokiaľ Nikodém 

svoju otázku založil na takom chápaní tejto udalosti, ktoré je v súlade s tradičnými 

štandardmi úsudku, Ježišova odpoveď ho nevyhnutne vytrhne z jeho racionálnych úvah. 

Človek je vylúčený z možnosti spásy, pretože pre človeka ako takého táto možnosť 

neexistuje. Spása je možná len pod podmienkou, že sa stane iným, novým človekom.81  

Tretí verš obsahuje grécke slovo, ktoré môžeme preložiť v dvoch zmysloch a to 

„zhora“ alebo „znova“.82 Nikodémus si toto slovo vykladá vo význame „znova“, ale podľa 

Keenera mu ušla pointa: „Najbežnejší význam tohto termínu v gréčtine a bežné používanie 

tohto výrazu v štvrtom evanjeliu … povedie Jánovo publikum k chápaniu tohto výrazu 

v zmysle „zhora“ …“ Tiež hovorí o tom, že „zhora“ či „ten hore“ sú bežné židovské 

označenia pre Boha a v tomto zmysle je tento výraz použitý aj na iných miestach 

v evanjeliu.83 Narodenie znovu či zhora teda znamená narodenie z Boha, vo svojej podstate 

znamená to isté, ako narodenie z Ducha v opozícii k telesnému narodeniu.84 

 Podľa tradície tu ide o explicitný odkaz na sviatosť krstu. Znovuzrodenie je 

nevyhnutné druhé narodenie, nejde tu však o opätovné ľudské narodenie; ide o nový začiatok 

priamo od Boha. Evanjelista chce vyzdvihnúť nedostatočnosť náboženstva Starého zákona, 

judaizmu reprezentovaného Nikodémom. Kontinuálne napredovanie k Božiemu kráľovstvu 

je preň nemožné. Barrett hovorí o esenciálnosti momentu diskontinuity, ktorý je 

porovnateľný s fyzickým narodením. Človek ako taký nie je schopný dosiahnuť Božie 

kráľovstvo. Znovuzrodenie znamená obnovu celého človeka, pretože človek je nedokonalý 

vo svojej celistvosti.85 Nikodém vo štvrtom verši vyjadruje hlboké neporozumenie, vďaka 

ktorému evanjelista vyjasní, že znovuzrodenie nie je v žiadnom prípade prírodným 

procesom, ktorý dokáže zapríčiniť človek — v ľudskej sfére znovuzrodenie neexistuje.86 

 
80 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 134. 
81 Tamt., str. 134 – 135.  
82 ČEP prekladá ako „znovu“, rovnako aj Slovenský ekumenický preklad. NRSV však prekladá ako „above“. 

NESTLE, E. ALAND, K. Řecko-český Nový zákon, str. 566 upozorňuje na dvojakú možnosť prekladu.  
83 19,11, tu je však už použitý výraz „shůry“: „Ježíš odpověděl: Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti 

nebyla daná shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“ 
84 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 538 – 539. 
85 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 206. 
86 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 136. 
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Je to tak, pretože znovuzrodenie znamená pre človeka získanie nového počiatku, ktorý 

nemôže získať sám. Všetko, čo je v moci človeka, je určené jeho pôvodným, starým 

počiatkom, ktorý je východiskovým bodom jeho súčasného života. Jednou zo základných 

ideí jánovskej antropológie je, že ľudská bytosť je určená svojím počiatkom — takou, akou 

je teraz, nemá kontrolu nad svojim životom, nemôže si sama obstarať spásu tak, ako si 

dokáže obstarať veci potrebné v pozemskom živote.87 

Ak má  jeho cesta viesť k spáse, musí začať z iného východiska, musí byť schopný 

zvrátiť svoj počiatok, vymeniť ho za nový — človek musí byť znovuzrodený. Nikodém túto 

možnosť však nevidí a Ježiš v piatom verši opakuje, avšak trochu odlišne, podmienku účasti 

na spáse. Hovorí tu o znovuzrodení, ktoré je „z vody a Ducha“. Bultmann hovorí, že táto 

podmienka môže byť splnená jedine prostredníctvom zázraku, ktorý môže vskutku nastať.88 

Barrett súdi, že pridanie „Ducha“ ku krstu premenilo Jánov krst na kresťanský krst. 

Narodenie z vody možno značí fyzické narodenie.89 Existuje však mnoho ďalších 

domnienok ohľadom významu znovuzrodenia „z vody“.90 

Evanjelista v nasledujúcom, šiestom verši uvádza do protikladu znovuzrodenie 

z Ducha a prirodzené, telesné narodenie. Bultmann má za to, že tu Ježiš predkladá 

Nikodémovi dve alternatívy: telo je ľudský, svetský mód bytia. Odkazuje k ničotnosti 

ľudskej existencie. Oproti tomu Duch je naopak nebeský mód bytia mimo tohto sveta. 

Odkazuje k zázračnému módu existencie. Človek stojí medzi týmito dvoma možnosťami, 

ale nedokáže rozpoznať svoje pravé miesto, ktorým je mód bytia mimo tohto sveta; je 

zaseknutý v ľudskom svete. Šiesty verš má človeka hľadajúceho spásu priviesť 

k uvedomeniu, že voľba medzi týmito dvoma možnosťami nie je možná  —  je záležitosťou 

predestinácie: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“  Ak sa mu má 

tohto zázraku dostať, jeho celé bytie sa musí od začiatku zmeniť.91 Keener si však myslí, 

že tu ide o zdôraznenie faktu, že znovuzrodenie nie je len metaforou pre vstup do novej 

skupiny, ale je obrazom absolútnej transformácie.92  

 
87 Tamt. na str. 137. 
88 Tamt. na str. 138 – 139. 
89 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 209. 
90 Viď KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 546 – 549. 
91 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 141. 
92 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 601. 
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Ôsmy verš hovorí o charaktere Ducha Svätého — je ako vietor, úplne mimo ľudskú 

kontrolu a chápanie. Do tohto sveta prichádza zo sveta úplne odlišného. Ľudia nedokážu 

poňať pôsobenie Ducha, ale Duch ich dokáže priviesť do oblasti svojej vlastnej aktivity.93  

Ďalší oddiel, ktorým pokračuje tretia kapitola Jánovho evanjelia, je podľa Bultmanna 

„Tajomstvo syna človeka“ (v. 9–21). Už vieme, že k spáse vedie iba znovuzrodenie. V tomto 

oddiele evanjelista postupuje ďalej, a to k rámcu, v ktorom je takýto zázrak možný — 

k zjaveniu a k Synovi človeka, ktorý nám ho odhaľuje. Nikodém sa pýta, ako sa taký zázrak 

môže odohrať (v. 9) — sledujeme tu jeho prístup „zdravého rozumu“. Nikodém poníma iba 

tú realitu, ktorú je ním schopný postihnúť. Pokiaľ verí, že je v jeho silách postihnúť aj Božiu 

realitu, aj tá bude podrobená kritériám „zdravého rozumu“. Podľa Bultmanna je však táto 

otázka v danom kontexte vhodná, koniec koncov je v ôsmom verši znovuzrodenie popísané 

ako tajomstvo. Ježišova odpoveď (v. 10) vyjasňuje, že na túto Nikodémovu otázku nemôžu 

izraelskí učitelia dať odpoveď. Taktiež hovorí o tom, že Ježiš v Nikodémovi vidí 

reprezentanta týchto učiteľov.94 

Počiatkom 11. verša sa dialóg mení na Ježišovu reč. Ako už bolo povedané, táto reč 

bude pokračovať po 21. verš a napojí sa opäť (po apendixe) až vo verši 31 a pokračovať 

bude až do konca kapitoly. Vo veršoch 11 – 15 sa podľa Bultmanna tajomstvo začína 

odhaľovať. Môže o ňom hovoriť iba svedok, ktorému však svet nedôveruje. Nasledujúce 

verše 13 – 15 nepriamo popisujú tohto svedka — zostúpenie a vyvýšenie Syna človeka sú 

zázrakom, ktorý môže sprostredkovať znovuzrodenie.95 

Vo verši 11 je použitý plurál, Ježiš už neadresuje jednému človeku a už nehovorí ako 

jeden človek. Učenci naň majú rozličné názory, niektorí majú za to, že tu ide o reprezentáciu 

jánovskej komunity, ale podľa Keenera je pravdepodobnejšie, že ide o reprezentáciu 

spojeného hlasu Ježiša a Otca.96 Barrett má za to, že Nikodém reprezentuje židov, ktorý boli 

síce udivení Ježišovými zjaveniami, ale verili iba polovičato. Ježiš sa zrejme asociuje so 

svojimi učeníkmi.97  

 
93 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 209. 
94 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 143 – 144. 
95 Tamt. na str. 144. 
96 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 558. 
97 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 211. 
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Znamená to, že evanjelista tu prerušuje dialóg, text sa prestáva vzťahovať ku 

konkrétnej situácii. Dialóg končí pre Nikodéma tým, že je postavený pred problém viery 

a neviery — rovnako je na tom aj čitateľ, ktorý nemusí vedieť, ako sa Nikodém rozhodol, 

ale sám musí učiniť svoje rozhodnutie. Koncept nebeského kráľovstva strieda koncept 

večného života. Verš 12 vysvetľuje verš 11 — Ježiš doteraz hovoril o pozemských veciach 

a tomu neuverili. Ako teda môžu čakať, že uveria tomu, ako svedčí o nebeských 

záležitostiach?98 

Znovuzrodenie náleží k pozemským veciam, nakoľko dokladá úsudok ohľadom 

ľudskej situácie vo svete — človek sa narodil z tela, jeho východisko ho priviedlo na scestie. 

Iba ak si človek uvedomí, v akej situácii sa nachádza, bude môcť porozumieť zjaveniu. Ak 

človek nepovažuje znovuzrodenie za nevyhnutné, nemôže pochopiť, že znovuzrodenie je 

možné, a to prostredníctvom Ježiša Krista. Iba ten, kto má svoj pôvod v nebesiach, tam môže 

opäť vystúpiť.99 Nevyhnutnou podmienkou Kristovho vyvýšenia je však jeho poníženie, ako 

sa píše v 13. verši:100 „Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn 

člověka.“ 

Nasleduje verš nesúci hlavný záujem tejto bakalárskej práce — verš 14: „Jako Mojžíš 

vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,“, ktorému je venovaná vlastná 

podkapitola, ktorá nasleduje hneď po tejto. Ďalšie dva Jánove verše definujú Kristovu smrť 

na kríži ako najvyššie vyjadrenie Božej lásky k svetu (v. 16): „Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Keener hovorí, že Ján v tomto verši zamýšľal vyjadriť práve spôsob, akým Boh prejavuje 

svoju lásku; chce skôr povedať „takýmto spôsobom Boh miloval svet,“ než „takto moc Boh 

miloval svet“.101 

Podľa Bultmanna môže človek získať nový život prostredníctvom viery v Ježišovo 

posolstvo, eschatologickú udalosť (v. 17–21), v ktorej sa odohráva súd sveta. Viera v túto 

udalosť prináša život, neviera je teda zo života vylúčená. Ak je táto udalosť založená na láske 

k Bohu, tak z nej vychádza aj Boží súd, čo je však v rozpore s úmyslom Božej lásky svet 

nesúdiť, ale zachrániť, ako tvrdí evanjelista v 17. verši: „Vždyť Bůh neposlal svého Syna 

na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ V nasledujúcom verši sa však 

 
98 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 146. 
99 Tamt. na str. 149. 
100 Tamt. na str. 153.  
101 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, na str. 567. 
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dozvedáme, že práve absencia viery so sebou nesie odsúdenie: „Kdo v něho věří, není 

souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna 

Božího.“102 

Bultmann však tvrdí, že keby nebolo Božej lásky, nebolo by ani súdu a s posolstvom 

Syna sa súd stal realitou, ako sa píše vo verši 19:103 „Soud pak je v tom, že světlo přišlo 

na svět, …“ Ježišovo posolstvo sa stáva kompletným v jeho zostupe a vyvýšení; stáva sa 

súdom. Odteraz sa ľudia delia na tých, čo veria a tých, čo neveria — zachránení a zatratení. 

Podľa Bultmanna viera nie je nejaký dobrý skutok, za ktorý človek dostane život, rovnako 

nie je neviera zlý skutok, ktorým na seba človek privolá súd. Tak, ako má viera už predom 

život, tak isto je neviera už predom stratená.104 

Ako už bolo povedané, v 19. verši sa píše o tom, že s príchodom Ježiša prichádza 

aj súd. Kristus však nie je tým, kto súdi. Keener má za to, že podľa evanjelistu budúcnosť 

človeka závisí na tom, ako sa zachová voči Ježišovi v prítomnosti. Na základe jeho reakcie 

na Ježišov príchod zistíme, či je alebo nie je odsúdený.105 Podľa Bultmanna toto rozhodnutie 

odhaľuje, kým človek v skutočnosti je; kým vždy bol. V stretnutí s Kristom je spochybnená 

celá minulosť človeka, ktorá však zároveň určuje aj jeho súčasné bytie. Deje sa tak, 

aby človek mohol byť znovuzrodený — rozhodnutie o novom cieli je zároveň rozhodnutím 

o jeho pôvodnom počiatku.106  

Keener píše o jave bežnom naprieč kultúrami, ktorý evanjelista používa v pasáži 

zahrňujúcej v. 19 – 21: „… skutky vykonané za svetla sú viditeľné a teda verejne známe, 

zatiaľ čo aktivity vykonané, keď človeka nikto nevidí, zostávajú tajomstvom.“ Keener 

taktiež pripomína, že svetlo nemôže koexistovať s tmou, ktorá sa musí stiahnuť, ako sa píše 

v Jn 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Evanjelista píše vo verši 19: „… lidé 

si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.“ Láska sveta k tme je tu 

uvedená do kontrastu s Božou lásku k svetu (v. 16). Keener tvrdí, že pokiaľ sa svet ocudzil 

od Boha, je to tak kvôli tomu, že tvrdohlavo odmieta Božiu sebaobetu.107  

Ako bolo spomenuté na začiatku podkapitoly, pasáž obsahujúca Ježišovu reč je 

na tomto mieste (v. 21) prerušená; nasleduje apendix (v. 22 – 30), ktorý Bultmann nazýva 

 
102 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 154. 
103 Tamt. 
104 Tamt. na str. 155 – 156.  
105 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 572. 
106 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 159. 
107 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 571 – 572. 
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Svedectvo Krstiteľa. Od verša 31 až do konca kapitoly evanjelista pokračuje v Kristovej 

reči.108 Zvyšok kapitoly začína kontrastom medzi Ježišovým krstom a krstom Jána Krstiteľa 

(v. 22–23, 26). Zrejme je adresovaný tým, ktorí vyvyšujú Jána Krstiteľa privysoko (v. 26) či 

tým, ktorí odmietajú Ježiša, ale prijímajú Jána ako proroka.109 

Vo veršoch 22 – 26, ktoré Bultmann považuje za úvod Krstiteľovej reči, ide 

o záležitosť rituálneho očisťovania. Jánovi učeníci nesúhlasia s tradičným pohľadom 

na očistu, ako píše evanjelista v 25. verši: „Mezi učeníky Janovými a Židy došlo ke sporu 

o očišťování.“ Zároveň však bol ich pohľad neprimeraný; možno vnímali Ježiša ako súpera, 

ako je napísané vo verši 26: „Přišli k Janovi a řekli mu: Mistře, ten který byl s tebou 

na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí 

k němu.“110 

Verš 27 je podľa Bultmanna začiatkom textu samotného svedectva Krstiteľa. Ján 

Krstiteľ preto musí svojim učeníkom ujasniť (v. 28), kým je Ježiš a kým je on sám ako to už 

raz urobil:111 „Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako 

jeho předchůdce.“ Ján Krstiteľ si uvedomuje svoju pozíciu voči Kristovi (v. 30): „On musí 

růst a já se menšit.“112 Jeho úlohou bolo naplniť Božiu vôľu ako Ježišov predchodca, nie 

usilovať o vlastnú slávu. Akákoľvek dôležitosť prisúdená jeho vlastnej roli je Božím darom, 

a teda nie je dôvodom pre pýchu, ako evanjelista píše vo verši 27: „Jan odpověděl: Člověk 

si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe.“113 

Veršom 31 pokračuje Ježišova reč (11–21 a 31–36). Bultmann tento oddiel zahrňujúci 

verše 31 – 36 nazýva Tajomstvo svedectva. Keener tvrdí, že táto konečná pasáž Jánovho 

evanjelia predstavuje vrchol jánovskej christológie. Spájajú sa tu ešte rôznorodejšie 

jánovské témy, než v prológu tohto evanjelia. Keener taktiež uznáva možnosť, že tieto verše 

reprezentujú autorovu teologickú reflexiu svedectva Jána Krstiteľa, ktoré sme práve 

rozobrali. Na rozdiel od Bultmanna114 má Keener za to, že nemôžeme jednoznačne 

prehlásiť, že tu Krstiteľovo svedectvo naozaj končí. Ak táto pasáž nepredstavuje 

 
108 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 132. 
109 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 574 – 575.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
110 Tamt. na str. 575. 
111 Viď Jn 1,29–37. 
112 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 575. 
113 Tamt. na str. 579. 
114 Viď. BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 131 – 132. 
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pokračovanie Krstiteľovej reči, obsahuje logické implikácie, ku ktorým smeruje svedectvo 

Jána Krstiteľa.115 

Verše 31n vysvetľujú, prečo sa musí Ján Krstiteľ menšiť a Ježiš rásť; on je ten, ktorý 

pochádza z nebies: „Kdo přichází shůry je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi 

a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe je nade všecky, svědčí o tom, co viděl 

a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.“ Evanjelista píše, že Ježiš pochádza zhora (v. 

13), zatiaľ čo Nikodém zdola,116 a preto rozumie iba pozemským záležitostiam (v. 12). Ježiš 

je teda väčší ako Mojžiš (v. 13n), ale aj ako Ján Krstiteľ.117 

3.3.  Interpretácia Jánovho verša 3,14  

Predchádzajúca podkapitola načrtla výklad tretej kapitoly Jánovho evanjelia, v ktorej 

sa nachádza verš 3,14, v ktorom sledujeme hlavný záujem tejto bakalárskej práce — motív 

hada. Teraz je nutné posunúť sa na ďalšiu úroveň interpretácie, ktorou je podrobný výklad 

verša 3,14. Ako už vieme, veršami 14n Ježiš odpovedá na Nikodémovu otázku o tom, ako 

sa znovuzrodenie môže odohrať (3,9). Znovuzrodenie skrze ducha sa môže byť jedine 

výsledkom Ježišovho ukrižovania, vzkriesenia a vystúpenia na nebesia. „Tento verš 

zdôrazňuje jedinečný spôsob jeho vyvýšenia, ktoré nemá byť v oblakoch slávy, ale 

na kríži.“118 

Brown tvrdí, že 14. verš je prvým z rady troch tvrdení v Jánovom evanjeliu, ktoré 

odkazujú k Ježišovmu vyvýšeniu.119 Výraz „byť vyvýšený“ odkazuje k Ježišovej smrti 

na kríži, čo je jasné nielen na základe prirovnania vo verši 14: „Jako Mojžíš vyvýšil hada 

na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,“ ale aj na základe vysvetlenia vo veršoch 

12,32n:120  „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, 

jakou smrtí má zemřít.“ Grécke slovo „byť vyvýšený“ je však použité aj v Skutkoch 

apoštolských ako odkaz k Ježišovmu vystúpeniu na nebesia.121 V hebrejčine sa sloveso 

 
115 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 581. 
116 Porov. Jn 8,23. 
117 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 581. 
118 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 213. 
119 Ostatné dve tvrdenia: Jn 8,28: „Ježíš jim řekl: Teprve, až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a 

že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec.“ Jn 7,32–34: 32 „Farizeové se doslechli, že se 

to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. 33 Ježíš řekl: Ještě 

krátký čas budu s vámi a pak odjedu k tomu, který mě poslal. 34 Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem 

já, tam vy přijít nemůžete.“  
120 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII., str. 145. 
121 Sk 2,33: „Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak 

to vidíte a slyšíte.“ 
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„vyvýšiť“ používa vo význame smrti aj oslávenia.122 Odpovedajúce aramejské sloveso 

znamená „ukrižovať, obesiť“ rovnako ako „vyvýšiť“.123 

Brown konštatuje, že vyvýšenie u Jána odkazuje ku kontinuálnemu aktu výstupu: 

Ježišov návrat k Otcovi začína blízkosťou smrti (13,1) a zakončuje ho výstup k Otcovi 

(20,17). Prvým krokom je Ježišovo vyvýšenie na kríž, druhým je jeho vzkriesenie 

a konečným krokom je jeho výstup na nebesia. Brown vidí vysvetlenie takéhoto širšieho 

chápania „vyvýšenia“ vo veršoch ako 8,28: „Ježíš jim řekl: Teprve, až vyvýšíte Syna 

člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil 

Otec.“ Ježišov pravý charakter sa odhalil nie pri ukrižovaní, ale až pri vzkriesení a vystúpení 

na nebesia. To isté sa dá povedať o verši 12,32: „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu 

všecky k sobě.“ 124 

Ako bolo spomenuté vyššie, Jánovo evanjelium obsahuje tri výroky o „vyvýšení“ 

Krista. Brown ich považuje za ekvivalenty troch predpovedí Pašií, smrti a vzkriesenia Ježiša, 

ktoré nájdeme v synoptických evanjeliách.125 Pri porovnaní Mk 8,31 a Jn 3,14 zistíme,126 

že oba verše obsahujú slovo „musieť“, ktoré implikuje Božiu vôľu. Táto podobnosť so 

synoptickými predpoveďami je pre Browna ďalším dôvodom pre domnienku, 

že „vyvýšenie“ u Jána neznamená len vzkriesenie.127 

  

 
122 Gen 40,13: „… již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi podávat 

do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, kdy jsi býval jeho číšníkem.“ Gen 40, 19: „Již po třech dnech tvou 

hlavu farao povýší nad tebe — oběsí tě na dřevě. A ptáci budou z tebe rvát maso.“ 
123 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII, str. 146. 
124 Tamt.  
125 Mk 8,31; 9,31; 10,33–34. 
126 Mk 8,31: „A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, 

být zabit a po třech dnech vstát.“ a Jn 3,14: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, …“ 
127 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII, str. 146. 
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Neskorší kresťanskí autori ako Barnabáš (Barnabášov list 12,5–7)128 Justín (Prvá 

apológia 60;129 Dialóg so židom Tryfónom 94 a 112)130 a Tertulián (Proti Markiónovi 

3,18),131 snáď s výnimkou sv. Augustína, považovali hada za predobraz Krista. Barrett však 

tvrdí, že to nebolo Jánovým úmyslom: porovnanie s pasážou z Knihy Numeri nespočíva 

v hadovi ako takom, ale vo vyvýšení:132 tak, ako „… vyzdvihnutý had pritiahol srdcia Izraela 

 
128 DRÁPAL, D. List Barnabášův. In: VARCL, L. DRÁPAL, D. SOKOL, J. Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 

1986, str. 51: „Opět Mojžíš předjímá Ježíše, že má trpět a že sám obživí, on, o němž mysleli, že zahynul 

na znamení, když padl Izrael. Pán totiž způsobil, že je kousali všichni hadi, i mřeli (vždyť přestoupení se stalo 

v Evě skrze hada), aby je přesvědčili, že sým přestoupením budou vydáni v úzkost smrti. Konečně Mojžíš 

přikazuje: Nebudete mít za boha ani litou, ani tesanou modlu; to činí, aby poukázal na Ježíše. Mojžíš sám totiž 

dělá měděného hada a slavně ho vystavuje, a svolává lid. Když se sešli, prosili Mojžíše, aby za ně přednesl 

prosbu — za jejich uzdravení. Mojžíš jim řekl: Když bude, říká, někdo z vás uštknut. ať jde k hadovi 

položenému na dřevě, a ať doufá a věří, že ten, jenž je mrtev, ho může obživit, a hned bude zachráněn. A tak 

činili. I v tomto má opět Ježíšovu slávu, neboť v něm jsou všechny věci.“ 
129 SUŠIL, F. Sv. Justina, filosofa mučeníka, Obrana I. K  Antonínovi Piovi. In: SUŠIL, F. Spisy apoštolských 

otců. Praha:  Knihtiskárna Cyrillo-Methodějská [online], 1874, str. 289: „Co u Platóna v Timeu po přírodnicku 

se o Synu Božím obádá, když dí: “Napříčil jej po veškerenstvu", toho on tolikéž od Mojžíše vypůjčil. Nebo v 

Mojžíšových spisech napsáno, že na Izraelity za onoho času, když vyšedše z Egypta na poušti bydleli, napadla 

zvířata jedovatá, ještěry, zmije a všeliký druh hadí, jenž lidi usmrcoval; a že nádechem a působením Božím 

vzal Mojžíš měď a podobu kříže učinil, jej na stánku svatém postavil a lidu pravil: “Budete-li pohledati 

na znamení toto a věřiti, spaseni budete v něm." To když se dalo, hadové, píše, zahynuli a lid takto ušel smrti. 

…“ 
130 SUŠIL, F. Rozmluva sv. Justina s Tryfonem. In: SUŠIL, F. Spisy apoštolských otců. Praha:  Knihtiskárna 

Cyrillo-Methodějská [online], 1874, str. 401 – 402: „Nebo řekněte mi, nepřikázal-li Bůh skrze Mojžíše, aby 

neučinil nikdo obrazu ani podobenství věcí ani nanebeských, ani pozemských? a sám na poušti skrze Mojžíše 

hada měděného učiniti velel a za znamení vystavil, jímžto zachováni, kdo od hadů byli uštknuti; a přece 

nepravostí není vinen? Nebo věcí tou, jak jsem pravil, ohlašoval ono tajemství, jímž věštil, že mocnost hada, 

skrze něhož i přestoupení Adamovo provedeno, zmaří, a že spasí ty, jenž věří v Krista, na znamení tom, t. j. 

na kříži trpěti majícího, od uštknutí hadových, jenž jsou skutkové zlí, modloslužby a jiné nepravosti. Nebo 

nerozumíte-li takto věcem těm, udejte příčinu, proč Mojžíš hada měděného na znamení postavil a velel, aby 

lidé uštknutí od hada naň pohledali, čímž i onino uzdravováni byli, a to učinil, přikázav dříve naprosto 

podobizny a nijaké věci nečiniti. …“. Str. 415 – 416: „Vy ale věci ty podle vykládajíce, mnohou nestateč Bohu 

přičítáte, jestliže věci ty takto jalově slyšíte, a nevyšetřujete-li mocnosti výpovědí těch. Nebo takto i Mojžíš co 

odpůrce zákona odsouzen bude, jenž přikázav nečiniti podobenství žádného, ani věcí nanebeských ani 

pozemských ani povodních, napotom hada měděného sám učinil, a na znamení ho nějakém postaviv, velel 

patřiti na něj těm, jenž uštknuti byli;   na něj  kdo  hleděli, uzdraveni jsou. Již-li tedy  za to jmíno bude,  že tehda 

lid zachován byl od hada, jemuž, jak jsem napověděl, zlořečil Bůh na počátku, a jejž mečem velikým, jak volá 

Isaiáš (27,1.), zahladil? a tak-li nerozumně, jak hodlají učitelé vaši, a ne-li raději co podobizny vykládati 

budeme věci ty?  a neodneseme raději znamení toho k obrazu ukřižovaného Ježíše,  anto i Mojžíš roztáhnutím 

rukou spolu s tím,  jenž jménem Jesu prozván byl,   lidu  vašemu vítězství dobyli? …“ 
131 HOLMES, P.  The Five Books Against Marcion. In: P. SCHAFF. Ante-Nicene Fathers: Volume 3: Latin 

Christianity - Its Founder, Tertullian [online]. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, Chapter 

xviii. Types of the Death of Christ. Isaac; Joseph; Jacob Against Simeon and Levi; Moses Praying Against 

Amalek; The Brazen Serpent, str. 722: „… Why, once more, did the same Moses, after prohibiting the likeness 

of everything, set up the golden serpent on the pole; and as it hung there, propose it as an object to be looked 

at for a cure? Did he not here also intend to show the power of our Lord’s cross, whereby that old serpent the 

devil was vanquished,—whereby also to every man who was bitten by spiritual serpents, but who yet turned 

with an eye of faith to it, was proclaimed a cure from the bite of sin, and health for evermore?“ 
132 Porov. SCHNACKENBURG, R. The Gospel According To St John, str. 395: Podobne ako Barrett, aj 

Schnackenburg hovorí o typologickej súvislosti verša 3,14 s príbehom z Knihy Numeri. Rovnako si kladie 

otázku v ktorom konkrétnom elemente 14. verša táto typologická súvislosť spočíva; prichádza k rovnakému 

záveru, ako Barrett — pointou porovnania nie je žrď, na ktorej je had pripevnený, ani had samotný, ale 

„vyvýšenie“. 
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k Bohu pre ich spásu, tak vyvýšený Ježšiš pritiahol ľud k sebe, čím Bohu zhromaždil tých, 

ktorí boli jeho deťmi.“ Utrpenie, ktoré nakoniec viedlo k sláve, je nevyhnutným osudom 

Syna človeka — u Jána jedno slovo popisuje aj utrpenie. Syn človeka musí byť vyvýšený 

a toto vyvýšenie bude podobné spôsobu, akým bol vyvýšený had na púšti. Jeho vyvýšenie 

na kríži (12,32n) skončí nielen slávou, ale aj vyliečením ľudstva (v. 14n): „Jako Mojžíš 

vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl 

život věčný.“ Zmyslom vyvýšenia Syna človeka je teda spása pre tých, čo veria.133 

Keener vo svojej interpretácii Jánovho verša 3,14 pristupuje odlišne. Hovorí, 

že niektoré neskoré tradície spájali hada z príbehu Knihy Numeri so zlým hadom z tretej 

kapitoly Knihy Genesis. To je zrejme jedným z dôvodov, prečo dnes nachádzame v širokom 

ľudskom povedomí z väčšej časti negatívne mienenie o hadích symboloch. Keener má za to, 

že táto asociácia predstavuje metódu užívanú v midrašoch, v rámci ktorej sa vzťah medzi 

hadom z Nu 21 a hadom z Gen 3 javil ako prirodzenejší, než vzťah s tradíciou, z ktorej Ján 

vskutku čerpal. V rámci gnosticizmu je toto typické používanie symbolu hada podľa tretej 

kapitoly z Knihy Genesis prevrátené; had je považovaný za pozitívny symbol. Ide však 

o neskoré zdroje, ktoré pravdepodobne nie sú prameňmi evanjelistovho myslenia. Hady sú 

bežne spájané aj s pohanskými božstvami, ale ani takéto spojitosti podľa Keenera nie sú 

pre túto pasáž obzvlášť významné.134 

Za nápomocnejšie považuje Keener interpretácie, ktoré hada z 14. verša tretej Jánovej 

kapitoly vidia ako pozitívnejšiu alternatívu k nepriateľským hadom, ktorí štípali ľudí  — 

práve tí mali viac spoločného s hadom z Gen 3. Autor spomína príklad Egypťanov, ktorí 

používali obrazy hadov v rámci profylaktickej mágie proti uštipnutiam hadov.135 

Verš 3,15 nám odhaľuje, prečo Ježiš hovorí o obraze vyvýšenia. Podľa Browna ide 

hlavne o to, že Kristovo vyvýšenie povedie k večnému životu, životu splodeného z Ducha, 

darovanému všetkým, ktorí uverili. Po tom, ako bude Ježiš vyzdvihnutý a ukrižovaný — 

oslávený — bude jeho spojenie s Duchom konštituované tečúcim prameňom, ktorý bude 

zdrojom života pre všetkých, čo uveria (7,37–39).136 

 
133 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 214. 
134 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 564. 
135 Tamt.  
136 BROWN, R. E. The Gospel According to John I – XII., str. 146. 
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Vyvýšený, oslávený Kristus je stredobodom kresťanskej viery, predstavuje naplnenie 

posolstva Syna človeka. Nevyhnutnou podmienkou tejto udalosti je však aj Kristovo 

zostúpenie (3,13; 3,16). Bultmann  tvrdí, že táto spásonosná udalosť zahrňuje oba elementy 

— zostúpenie z nebies aj vystúpenie na ne. Vo veršoch 17 – 21 sa píše o Ježišovom príchode 

ako o eschatologickej udalosti.137 

Keener hovorí, že sa tu píše o nevyhnutnej podmienke pre narodenie „zhora“, ktorou 

nie je len viera v Ježiša, či viera napriek jeho ukrižovaniu, ale viera v ukrižovaného Krista. 

Hovorí, že Ježiš je paralelou pre nástroj spásy, ktorý Mojžiš v Knihe Numeri iba pozdvihol 

(21,6–9), čím evanjelista kladie Krista nad Mojžiša.138 

  

 
137 BULTMANN, R. The Gospel of John: A Commentary, str. 153. 
138 KEENER, C. S. The Gospel of John: A Commentary, str. 563. 
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4. MOTÍV HADA V BIBLII 

4.1.  Had ako symbol 

Predposledná kapitola tejto práce pojednáva o motíve hada v Písme. Vieme, 

že hlavnou pointou evanjelistu vo veršoch 3,14n je predpoveď ukrižovania Krista 

a kľúčovým slovom je „vyvýšenie“, ktoré je nositeľom dôležitého christologického 

významu. Toto sloveso značí, že Ježišovo ukrižovanie neznamenalo prehru, ale vyvýšenie. 

Hlavný problém tohto dvojveršia Charlesworth vidí v použití motívu hada a v spôsobe 

porovnania, ktoré evanjelista použil: ide tu o porovnanie aktu vyvýšenia — Ježiš bol 

vyvýšený tak, ako bol vyvýšený had alebo ide o porovnanie toho, čo bolo vyvýšené — had 

a potom Ježiš? Prirovnáva Ježiša k hadovi?139 

Spočiatku nám príde samozrejmé, že Ján predsa neprirovnáva Ježiša k hadovi — sme 

totiž zvyknutí o hadoch premýšľať v negatívnom zmysle. Vzápätí nám príde na um had 

z tretej kapitoly Knihy Genezis, ktorý obalamutil Adama a Evu.140 Z 12. kapitoly Jánovho 

zjavenia sme taktiež zdedili isté symboly, ktoré sa podieľali na utváraní západnej kultúry.141 

Hada vnímame ako netvora; bojíme sa ho. Charlesworth konštatuje, že vnímanie hada ako 

stelesnenie zla preniklo celou západnou kultúrou. Je však presvedčený, že takéto zmýšľanie 

nám nemôže zabrániť klásť si otázky a premýšľať o tom, či štvrtý evanjelista vskutku 

Ježišovi nepripísal isté hadie atribúty.142 

Ako sme sa presvedčili pri analýze moderných výkladov Jánovho evanjelia, autori 

majú tendenciu prehliadať alternatívne možnosti výkladu symbolu hada. Charlesworth 

kritizuje novozákonných komentátorov za to, že nezvažujú, či autor štvrtého evanjelia 

vskutku nepremýšľal o tom, že by Ježiš mohol byť symbolicky zobrazený ako had? Majú za 

 
139 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 2. 
140 Viď Gen 3,1–5: 1 „Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: Jakže, 

Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? 2 Žena hadovi odvětila: Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. 
3 Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste 

nezemřeli. 4 Had ženu ujišťoval: Nikoli, nepropadnete smrti. 5 Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou 

se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ 
141 Viď Zjv 12,1–6 a 7–9: 1„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama 

a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. 2 Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. 

3 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl 

královskou korunu. 4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby 

pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale 

dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. 6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o 

ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní. 7 a strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali 

s drakem. 8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 9 a veliký drak, ten 

dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním i jeho andělé.“ 
142 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 2. 
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to, že takéto prirovnanie je nevhodné,143 bránia sa pomysleniu na Ježiša ako hada, pretože 

sa domnievajú, že symbol hada značí iba zlé veci. Charlesworth spomína autora 

J. J. Kambacha, ktorý bol presvedčený, že had z Jn 3,14 nepredstavuje Ježiša, ale satana.144 

Domnieva sa, že dôvodom prečo novozákonní učenci neprejavujú záujem o štúdium 

hadej symboliky môže byť aj to, že interpretácia textov Nového zákona vyžaduje toľko 

práce, že rozsiahle problémy, ako je záležitosť symbolov, sa odkladajú na neskôr.145 

Charlesworth v tomto zmysle hovorí aj o emocionalizme a neinformovanej exegéze, ktoré 

sú podľa neho rozšírené v prácach učencov. Samozrejme, existuje množstvo zmienok 

v kánonických aj apokryfných textoch,146 ktoré im pomôžu dosvedčiť mienku o negatívnom 

význame symbolu hada. V tretej kapitole Knihy Genesis je had bežne považovaný za diabla, 

no Charlesworth upozorňuje, že pri pozornom čítaní zistíme, že to tak nevyhnutne nemusí 

byť.147 

Charlesworth sa však snaží prekonať takéto myslenie. V úvodnej kapitole svojej knihy 

stanovuje niekoľko kritérií, ktoré zahrňujú predpoklady ako že had je v istých kultúrach 

považovaný za pozitívny symbol; že si ľud hada cenil v Starom zákone a období raného 

judaizmu, ale aj počas gréckej a rímskej doby a že bol pozitívnym symbolom v judaizme 

štvrtého evanjelistu. Zahrňuje samozrejme aj predpoklad, že verš Jn 3,14 má väčší význam, 

než len ten, ktorý leží v paralele medzi vyvýšením Ježiša a hada a pod. Ak budú potvrdené 

aspoň niektoré z nich, je možné nastoliť tézu, že Ján v 14. verši vskutku tvrdí, že sa Ježiš 

podobá Mojžišom vyvýšenému hadovi.148 

Had je typickým obrazom reprezentujúcim dvojzmysel v umení a v dejinách 

symbolizmu. Symbol hada môže naraz zobrazovať dve protichodné myšlienky — v uštipnutí 

smrť a vo zvliekaní svojej kože zas nový život. To predstavuje caduceus,149 ktorému sa 

prisudzovala moc odvracať zlo. Pripomína nám príbeh o Bronzovcovi z Knihy Numeri, no 

 
143 Tamt., Charlesworth pripúšťa, že v istom zmysle nevhodné je; nie je možné asociovať Jána s gnostickou 

sektou Ofitov, ktorí uctievali Ježiša ako hada. 
144 Tamt., str. 2, 32 – 33. 
145 Tamt., str. 7. 
146 Viď Lv 11,41–43; Múdr 16,5; Sir 21,2 a 25,15; 4 Mak 18,8. 
147 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 20 

– 22.  
148 Tamt., str. 5. 
149 Tamt., str. 484: „Caduceus [is a] staff with two serpents facing each other; associated with Hermes 

(Mercury).“ 
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zároveň ho aj dnes často vídame v súvislosti so zdravím a liečivami. Ouroboros150 zas 

predstavuje duálnu symbolickú silu, ktorou had disponuje. „Hadia ikonografia je teda 

obvykle dvojzmyselná; úmyselne zahrňuje slovnú hru, v ktorej sa  spájajú aspoň dva 

koncepty naraz,“ usudzuje Charlesworth. Had teda môže reprezentovať zároveň dobro aj 

zlo; zdravie a chorobu.151 

Aby pochopil, čo leží za hadím symbolizmom sa Charlesworth rozhodol preskúmať 

jeho fyziologický základ: had nemá ruky, nohy, uši, viečka. Má len jeden funkčný pľúcny 

lalok, vie len sipieť, svoju korisť musí celú prehltnúť a je striktne mäsožravý. Teplo získava 

výhradne zo svojho okolia. Je však nebojácny a nezávislý. Charlesworth cituje M. Eliade 

keď hovorí, že hadí symbolizmus je síce vcelku mätúci, no všetky hadie symboly sa 

ultimátne sústreďujú okolo jednej, centrálnej idey nesmrteľnosti. Eliade však podľa 

Charlesowortha nevystihol rôznorodosť významov hadích symbolov. Podľa neho je had 

symbolom mnohých rozličných ideí, konceptov a pocitov. Ľudia kedysi nevnímali hada tak, 

ako je dnes vnímaný v západnom svete — ako symbol strachu.152 

Serpentínovitý hadí pohyb môžeme vidieť ako symbol času, keďže tento jeho typ 

pohybu vpred obsahuje opakujúce sa prvky. Rovnako je to s ľudskou históriou, v ktorej 

pozorujeme opakujúce sa cykly negatívnych a pozitívnych udalostí, ktoré však ultimátne 

vedú vpred. Hady sú hluché, čo podľa Charleswortha môže symbolizovať, že sú naladené 

na hlasy, ktoré nepochádzajú z tohto sveta a nepočujú len tie pozemské zvuky. Môže sa teda 

stať symbolom múdrosti.153 

Hady taktiež nepretržite vystrkujú svoj rozdvojený jazyk, pričom nemusia otvárať 

ústa. Jazyk môže symbolizovať dualitu, ale aj schopnosť vyjadriť dve veci naraz a teda môže 

byť symbolom neúprimnosti či lži. Hady sú sociálne nezávislé, v skupinách ich môžeme 

vidieť iba pri hibernácii, alebo pri párení. Neexistuje u nich hierarchia ani teritorialita. Hady 

neukazujú strach, spoliehajú sa v prvom rade na pasívne stratégie, alebo čelia 

nebezpečenstvu. Hady zvliekajú svoju kožu dokonca štyrikrát ročne. Mohlo by to 

 
150 Tamt., str. 485: „Ouroboros [is] a figure of a serpent in a circle, swallowing its own tail. It can signify time 

being complete or repetitious and the male (tail) and female (mouth). It is important in Greek iconography and 

symbolism and in China (esp. the Yangshao culture of 4500 BCE).“ 
151 Tamt., str. 39 – 41. 
152 Tamt., str. 56 – 57. 
153 Tamt., str. 44 – 45. 
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symbolizovať schopnosť omladenia, schopnosť nadobudnúť nové, lepšie a väčšie telo 

a existenciu.154 

Niet čudu, že toľko starodávnych príbehov155 hovorí o tom, že sú hady schopné 

znovuzrodenia, omladenia, reinkarnácie a nesmrteľnosti. Rovnako sa nemusíme čudovať, 

že Asklépiov kult zvolil za symbol zdravia práve hada. Hadov však môžeme vidieť aj ako 

symboly plodnosti, napríklad úrody, keďže hady kypria zem a zabíjajú malé hlodavce. Niet 

divu, že Gréci a Rimania vskutku často používali hadí symbolizmus v tomto zmysle. Hady 

tiež zabíjajú zvieratá, ktoré sú nebezpečné pre ľudí, z toho dôvodu boli hady často vnímané 

ako ochrancovia. V neposlednom rade je had niečím, čo je záhadné. Ako je rozpísané vyššie, 

had je nesmierne odlišný od človeka, nemá žiadne výrazy tváre, nemôžeme si s ním vytvoriť 

puto, rýchlo sa pohybuje a niektoré druhy dokážu človeka rýchlo zabiť. Z týchto a mnohých 

dôvodov, ktoré už boli spomenuté, sa človek hada bojí a chová voči nemu odpor.156 

Aj napriek tomu (alebo práve preto) existuje obrovské množstvo hadej ikonografie 

objavenej na Blízkom východe. Podľa Charleswortha reprezentuje potrebu; človek symboly 

potrebuje, potrebuje ich vytvárať. Akokoľvek primitívna reprezentácia hada nám podľa neho 

pomáha spájať sa medzi sebou ale aj s prírodou, životom a smrťou. Prostredníctvom 

symbolov vyjadrujeme svoje obavy, ale aj túžby, pomáhajú nám artikulovať našu 

prítomnosť vo svete. Základnou ľudskou potrebou je vyjadriť vo forme príbehu svoju snahu 

nájsť zmysel, význam v chaose, ktorým je svet. Ľudská existencia ako taká potrebuje 

symboly.157 

Niet pochýb že jestvuje veľké množstvo gréckych a rímskych šperkov, ktoré 

používajú hada ako pozitívny symbol, napr. symbol krásy, ochrany a pohodlia. Had bol 

v stredomorských kultúrach spájaný s ženskosťou a bohyňami. Dokým nadišla doba 

štvrtého evanjelistu, had stratil väčšinu svojho negatívneho významu, bol teda primárne 

spojený s ochrannými bohyňami žien, nosili sa hadie prstene a náramky. To, ktorý význam 

hadieho symbolu je najdôležitejší a najrozšírenejší záleží na presnom období a mieste. 

Obyčajne symbolizoval zdravie, uzdravenie, nádej v nový a lepší život, ako to bolo v prípade 

 
154 Tamt., str. 47 – 49. 
155 Tamt., str. 366: „… Gilgamesh, … an ancient well-known legend a millennium and more before the Fourth 

Evangelist. … a snake, the “lion of the ground,” steals from Gilgamesh the plant called “The Old Man Becomes 

a Young Man.” Having obtained the plant, the snake “sloughed off its casing” and became eternally youthful.“ 
156 Tamt., str. 49, 53 – 56. 
157 Tamt., str. 122 – 123. 
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spomínaného Asklépiovho kultu.158  Je jasné, že hadí symbolizmus prevažoval v starovekom 

gréckom a rímskom svete. Hadie symboly boli na sochách, na verejných budovách 

a chrámoch ale aj v domácnostiach.159 

Hadie symboly si cenili aj v Perzii, Egypte a na mnohých iných miestach. Had 

neznamenal len zlo a smrť, ale aj (a častejšie) dobro, život, zdravie, uzdravenie, omladenie. 

Podľa Charleswortha sa zdá, že had bol „najkomplexnejším a najrozšírenejším symbolom 

v antike.“ Jeho primárne významy boli pozitívne a dominoval najmä v rámci Asklépiovho 

kultu. No začiatkom štvrtého storočia po Kr. začali prevažovať tie negatívnejšie výklady 

hadieho symbolizmu.160 

4.2.  Had v Starom zákone 

Dokým sa však dostaneme k hlavnému bodu záujmu tejto bakalárskej práce, a teda 

k veršu Jn 3,14, je nutné rozobrať motív hada v Starom zákone, s ktorým tento verš 

typologicky súvisí. Hadí symbolizmus môžeme nájsť na mnohých miestach Starého zákona, 

ako bolo už viackrát spomenuté. Charlesworth však považuje za výnimočné tri špecifické 

pasáže, a to tretiu kapitolu Knihy Genesis o hadovi, ktorý nahovoril Evu, aby jedla zo 

zakázaného stromu; 21. kapitolu Knihy Numeri v ktorej sa píše o vzniku Bronzovca, vďaka 

ktorému boli Hebrejci uzdravení od uštipnutí hadov. Treťou pasážou, je 18. kapitola Druhej 

knihy kráľovskej, v ktorej sa píše, že Izraeliti uctievali tohto hada, zvaného Nechuštán, ktorý 

bol následne zničený na príkaz kráľa Chizkijáša.161 

V starozákonných komentároch na tieto pasáže Charlesworth sleduje nedostatočný 

záujem o hadí symbol. Zároveň je však prekvapený; má za to, že sa učenci vo všeobecnosti 

snažia svoje komentáre zakotviť vo svete, v ktorom dané texty boli pôvodne napísané — vo 

svete, v ktorom bol symbol hada vnímaný aj v pozitívnom zmysle a v ktorom bol nesmierne 

rozšírený: „… had sa objavuje na hlavách faraónov, s Hermom (Merkúrom), na Asklépiovej 

palici, na stenách asýrskych a babylonských kráľov, na drahokamoch, šperkoch, pečatiach a 

na artefaktoch s vyobrazením posvätného skarabea“.162 

 
158 Tamt., str. 160: Asklépius je grécky a neskôr rímsky boh liečenia, ktorý je väčšmi než ktorýkoľvek iný boh 

asociovaný s hadom. Býva zobrazený držiac palicu, okolo ktorej sa ovíja had. Rovnako býva sám vyobrazený 

ako had. 
159 Tamt., 124, 250, 255. 
160 Tamt., str. 185 –187. 
161 Tamt., str. 272. 
162 Tamt. 
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Pasáž 21,4–9 Knihy Numeri je nevyhnutné študovať spoločne s príslušným oddielom 

z Druhej knihy kráľov, a tak aj učiníme. Táto pasáž z Nu hovorí o pôvode bronzového hada 

Nechuštána, ktorý bol neskôr umiestnený v jeruzalemskom chráme a ľud ho začal uctievať 

ako modlu (2Kr 18,4). Charlesworth má za to, že komentáre ku Knihe Numeri sú lepšie 

zoznámené s haďou ikonografiou a symbolizmom, než komentáre ku tretej kapitole Genesis, 

v ktorých je had najčastejšie vyobrazený negatívne.163 

Hovorí sa tu o tom, čo sa stalo pri obchádzaní územia Edómčanov. Cestou 

k Trstinovému moru začínajú Izraeliti opäť reptať (v. 5):164 „… Proč jste nás vyvedli 

z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se 

nám už protiví.“ Nešlo len o prahnutie po komforte Egypta — Izraeliti otvorene vzdorujú 

Pánovi samotnému a jeho vyvolenému, Mojžišovi.165 Ten ich potrestá (v. 6): „I poslal 

Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo.“ Izraeliti si 

však uvedomia svoje previnenie a Mojžiš sa za nich prihovorí u Boha, ktorý mu prikázal (v. 

8): „… Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď.166 Když se na něj kterýkoli uštknutý 

podívá, zůstane naživu.“ Mojžiš tak učinil.  

ČEP prekladá hady zo šiesteho verša, ktoré Hospodin zoslal na Izraelitov, ako „ohnivé 

hady“, čo je vlastne výklad mena „serafovia“ či „serafíni“, čiže okrídlené bytosti.167 Sú 

Hospodinovým nástrojom trestu, ľudí štípu a zabíjajú, pretože hanobili jedlo, ktorým ich 

Boh na púšti sýtil.168 Podľa Milgroma sú tieto hady ohnivé preto, lebo ich jedovaté uštipnutia 

pália. Rovnako nachádza možné vysvetlenie prečo ide práve o hady v Targúmoch.169 Tento 

verš je v Targúme Jonathan spojený s treťou kapitolou Knihy Genezis. Píše sa v ňom 

o hadovi, ktorého Hospodin na začiatku vekov odsúdil — pokrmom mu bude prach. Ten 

 
163 Tamt., str. 324 – 326. 
164 ASHLEY, T. R. The Book of Numbers, str. 403: Ich sťažnosť je podobná tým v Ex 14,11–12; 17,3 a v Nu 

11,4–35; 14,2–4; 16,13–14; 20,4–5. 
165 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

324. 
166 BROWN, R. E. The Gospel According to John I-XII, str. 133: V Masoretickom texte aj v Septuaginte sa píše, 

že Mojžiš umiestnil hada na žrď. Toto slovo však zároveň označuje „znamenie“, čo Browna vedie k otázke, či 

práve tento fakt mohol byť jedným z faktorov, ktoré viedli Jána k použitiu výrazu „znamenie“ pre Ježišove 

zázraky. CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, 

str. 379:  „While the eyes of the Hebrews who trust God’s promise look up at the copper serpent and the gaze 

of Johannine Jews is on Jesus, the Son of Man and Son of God, there is a difference. In the Septuagint of 

Numbers 21:8, the stake on which the copper serpent is raised is called a “sign” (probably of God’s healing 

power).“ 
167 Porov. Iz 14,29; 30,6. 
168 STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: I. Zákon: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri, Deuteronomium, str. 461. 
169 MILGROM, J. Numbers, str. 174. 
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proti nemu nereptal, ale jeho vlastný ľud proti nemu teraz reptá. Zošle štípajúce hady, ktoré 

sa nesťažovali na svoj pokrm, na ľud, ktorý sa na svoje jedlo sťažoval.170 

Tak, ako Boh zoslal zo svojej vôle na Izraelitov jedovaté hady, rovnako je iba v jeho 

rukách ich záchrana — pomôže im pohľad na hada Ohnivca, ktorého mal Mojžiš na príkaz 

Hospodina zostrojiť v ôsmom verši. Pravdepodobne sa stal štandardou tohto ľudu.171 Tento 

had je podľa Milgroma okrídlený, podobajúci sa egyptskému hadovi, ktorý sa nazýva 

uraeus.172 Pri výskume kráľovského paláca v Ninive sa našla bronzová miska s jeho 

podobizňou. Verilo sa, že pohľadom naň sa aktivuje jeho sila homeopatického liečenia.173 

Milgrom sa pýta, prečo Boh jednoducho neodstránil hady, ktoré štípali Izraelitov tak, 

ako sa zbavil všetkého sužovania tohto ľudu v Egypte. Tradícia hovorí, že Hospodin takto 

skúšal oddanosť Izraela. Iba tí, čo ho poslúchli a pozreli sa na hada, boli uzdravení.174 

Milgrom sa pýta, ako to, že Mojžiš vedel, že má hada vyrobiť z bronzu? Možno ide o to, 

že jedine bronz dokázal napodobniť farbu jedovatých hadov. Milgrom má však za 

pravdepodobnejšie, že Mojžiš chcel skôr napodobniť meno tohto hada, nie jeho farbu.175 

Ashley sa  zas domnieva, že bronz mal napodobniť farbu zapálenej rany z uštipnutia týchto 

hadov.176 

Ide o to, že hebrejské slovo pre bronz a pre hada sú podobné, ide o slovnú hru. Práve 

tento fakt podľa Milgroma pridáva hadovi na jeho homeopatických schopnostiach. Je dobré 

si všimnúť aj to, že v neskoršej biblickej tradícii sa píše, že tento had sa nazýval 

Nechuštán,177  čo podporuje myšlienku o tom, že šlo o slovnú hru.178 Tá podľa 

 
170 ETHERIDGE, J. W. The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuch with the Fragments 

of the Jerusalem Targum, from the Chaldee. New York: KTAV Publishing House, 1968, str. 410. 
171 STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: I. Zákon: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri, Deuteronomium, str. 461. 
172 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

486: „Uraeus [is] the raised cobra on the headdresses of pharaohs.“ 
173 MILGROM, J. Numbers, str. 174. 
174 Múd 16,6–7: 6 „Pro výstrahu byli jen trochu postrašeni; vždyť dostali znamení záchrany, jež jim připomínalo 

příkazy tvého zákona. 7 Kdo se obrátil k tomu znamení, nebyl zachráněn tým, co viděl, ale tebou, zachráncem 

všech.“ 
175 MILGROM, J. Numbers, str. 174. 
176 ASHLEY, T. R. The Book of Numbers, str. 405. 
177 Viď 2Kr 18,4: „Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl 

bronzového hada, kterého udělal Mojžíš a jemuž až od oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej Nechuštán.“ 

Hadovo meno Nechuštán je podobné jednotlivým hebrejským slovám označujúcim hada a bronz.  
178 MILGROM, J. Numbers, str. 174. 
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Starozákonnej prekladateľskej komisie tiež obsahovala degradáciu v zmysle, že sa jedná 

„len o bronz“ a názvuk na výraz pre hada a hádačstvo, ktorému sa mal Izrael vyhýbať.179 

Homeopatická či sympatetická mágia zahrňuje predpoklad, že osud daného objektu, či 

človeka je možné ovplyvniť manipuláciou s jeho presným obrazom. 180 Ashley dokonca 

nazýva Bronzovca „bronzový obraz jedného z jedovatých hadov“.181 Takéto využitie hada 

je charakteristické pre staroveký Egypt. Počas Mojžišovho života v Egypte verili, že obrazy 

hada odpudzujú hadov a liečia ich uštipnutia. Asociácia liečenia s hadom sa vyskytuje aj 

na iných miestach Blízkeho východu. Milgrom tu hovorí o Asklépiovi, bohovi liečenia, 

ktorý sa údajne zjavoval ako had. Fénický boh liečenia Eshmunn je reprezentovaný hadom 

a pod.182 

Milgrom taktiež hovorí o tom, ako rabíni ponímali tento jav, homeopatickú mágiu. 

Podľa nich Hospodin lieči špecifickým spôsobom, ktorý je odlišný od toho ľudského. Boh 

totiž vkladá, to čo kazí, do toho, čo je pokazené, a tak vykoná zázrak.183 Príčina problému je 

rovnaká, ako jeho riešenie — had je konfrontovaný s hadom, to predstavuje caduceus. Had 

samotný však nie je tým, kto lieči — Charlesworth píše: „Uštipnutý je uzdravený pohľadom 

na vyvýšeného hada na žrdi a vierou, že Boh, pôvodca uzdravenia, splní svoj sľub uzdraviť 

tých, ktorí vzhliadajú k symbolu života a uzdravenia.“ Mišna Roš ha-šana 3,8 tiež hovorí, 

že Bronzovec v skutočnosti neliečil, skôr pripomínal Izraelitom, že majú slúžiť Bohu. 

Podobne sa píše aj v Knihe Múdrosti (16,7): „Kdo se obrátil k tomuto znamení, nebyl 

zachránen tím, co viděl, ale tebou, zachráncem všech.“.184 

Vynára sa tu aj otázka, či Hospodin neporušil jedno zo svojich prikázaní.185 

Charlesworth však odpovedá, že desať Božích prikázaní bolo určených ľuďom, nie Bohu, 

ktorý je nad akýmkoľvek prikázaním. Preto Hospodin mohol prikázať Mojžišovi vytvoriť 

modlu a tento príkaz je nad desatorom. Charlesworth upozorňuje, že by sme si nemali 

 
179 Porov. napr. Lv 19,31 a 20,6. STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: II. 

Knihy výpravné: Jozue až Ester, str. 494. 
180 MILGROM, J. Numbers, str. 459. Autor uvádza príklady uplatnenia tohto predpokladu: 1Sam 6,5 LXX; Ex 

15,25; 2Kr 2,21.  
181 ASHLEY, T. R. The Book of Numbers, str. 402. 
182 MILGROM, J. Numbers, str. 459. 
183 Tamt. 
184 BARRETT, C. K. The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, str. 213. 
185 Ex 20,4: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 

zemí.“ 
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myslieť, že Boh či Mojžiš porušovali druhé prikázanie; pisateľ Knihy Numeri nikdy 

nenaznačil, že  by Izraeliti mali uctievať bronzového hada.186 

Ide o prvú udalosť v dejinách spásy, kedy Boh neurobil všetko pre svoj vyvolený ľud. 

Chce, aby sa podieľal na tomto procese — vyžaduje viac, než len pohľad uštipnutých 

na bronzového hada, a to poslušnosť. Tým, že sa Izraeliti pozreli na Bronzovca, Hospodina 

poslúchli. Charlesworth tu nachádza spojenie s Gen 3: v Knihe Genezis sa píše, že ak Adam 

a Eva neposlúchnu Boha, zomrú. V Knihe Numeri sa píše, že pokiaľ Izraeliti Hospodina 

poslúchnu, získajú život. Každý jeden Izraelita sa musí podieľať na svojej vlastnej spáse 

(uzdravení). Charlesworth konštatuje, že Boh nám síce dáva prostriedky k spáse, ale 

vyžaduje po nás aj určitú mieru osobnej zodpovednosti a iniciatívy, aby sme vskutku mohli 

byť spasení.187 Podobne to vidí Ashley: „… vyliečenie musí sprevádzať akt poslušnosti voči 

Hospodinovi: pohľad na hadí obraz“. Pasáž obsahuje dve rozličné slová označujúce sloveso 

„vidieť“, možno pre to, aby evanjelista zdôraznil, že je pre vyzdravenie nutné učiniť viac, 

než len pohliadnuť na Bronzovca. Izraelita naň musel „uprene hľadieť“ či „venovať mu 

svoju pozornosť“ — rozhodný akt vôle, ktorým človek rozhodol o tom, či bude vyliečený.188 

Po stručnom výklade pasáže z Knihy Numeri, ktorá obsahuje motív hada, sa 

presunieme k ďalšiemu starozákonnému textu, a to k Druhej knihe kráľov. V jej 18. kapitole 

sa dozvedáme o očiste chrámu,189 ktorá súvisela so vzburou kráľa Chizikijáša proti Asýrii, 

ktorej nadvládu dovtedy trpel. Chizikijáš z chrámu odstránil predmety, ktoré tam umiestnil 

jeho otec Achaz,190 aby vyjadril svoju poddanosť Asýrii.191 Túto reformu teda môžeme 

chápať ako prípravu na vzburu proti asýrskej nadvláde. Zároveň išlo o snahu o obnovenie 

uctievania Boha podľa tradície Dávida (v. 18,3): „Činil to, co je správné v Hospodinových 

očích, zcela jak to činil jeho otec David.“ 

Chizikijáš však odstránil aj pozostatky kanaánskych kultov a „dokonca sa odvážil 

zničiť aj predmet, ktorý byl posvätený starou tradíciou, spojenou so samotným Mojžišom: 

roztĺkol bronzového hada Nechuštána, …“ ako sa píše v štvrtom verši: „Odstranil posvátná 

návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, 

 
186 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

333. 
187 Tamr., str. 331 – 332. 
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189 Porov. 2Pa 29,15–19. 
190 Porov. 2Kr 16,10–18. 
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kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej 

Nechuštán.“ Ten zrejme pôvodne patril ku kultu, bol symbolom života. Postupom času však 

tento had začal byť chápaný ako nebezpečné lákadlo k modloslužbe — musel byť 

odstránený.192 na tomto mieste sa tiež po prvýkrát stretávame s menom tohto bronzového 

hada, Nechuštán, o ktorom bola reč vyššie.  

Tento had mohol byť podľa Hobbsa starodávnym jeruzalemským kultovým 

symbolom. No vzhľadom na to, že bol široko používaný ako symbol plodnosti 

v kanaánskom náboženstve, je pochopiteľné, že by ho mal reformátor, akým bol Chizikijáš 

odstrániť z chrámu. Hobbs zároveň usudzuje, že podľa pisateľa štvrtá kapitola Knihy 

Deuteronómium tento čin oprávňuje (Dt 4, 15–18):193 „V den, kdy k vám Hospodin mluvil 

na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, abyste se 

nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochářské zpodobení: zobrazení mužství nebo 

ženství, zobrazení jakéhokoli zvířete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli okřídleného 

ptáka, který je na nebi, zobrazená jakéhokoli plaza, který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli 

ryby, která je ve vodách pod zemí …“ Ak sa autor spomínanej pasáže Knihy Numeri pokúšal 

oprávniť existenciu hadieho kultu v chráme, tak sa autor verša 2Kr 18,4 pokúšal o presný 

opak, bol silne proti akémukoľvek náznaku modlárstva, čo zahrňovalo aj Mojžišovho 

hada.194 

Hobbs sa vyjadruje aj k menu, ktoré v tejto pasáži bronzový had dostal — Nechuštán. 

Ako bolo už vyššie povedané, znamená to „bronzová vec“, ide o kombináciu dvoch 

hebrejských slov označujúcich hada a bronz, ktoré sú značne podobné. Mimo tejto pasáže 

slovo Nechuštán prakticky neexistuje, je to v podstate slovná hra. Meno Nechuštán teda 

môžeme považovať za prezývku.195 
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4.3.  Gnostický had 

Predošlá kapitola pojednávala o starozákonných pasážach spojených s hadom, no 

predtým, ako sa vydáme do Nového zákona, na krátko odbočíme ku gnóze a preskúmame, 

ako nahliadali na hada v Knihe Genesis rôzne gnostické spisy. Vítková hadovi priznáva 

množstvo pozitívnych, ale aj negatívnych atribútov: had bol pokladaný za „… veľmi 

múdreho, ale aj obávaného tvora, ktorý síce dokázal bolestne uštipnúť a usmrtiť, ale vedel 

aj veštiť alebo uzdravovať. … tradícia ho chápala ako bytosť duchovnú a súčasne aj 

chthonickú, čo prinajmenšom sčasti súviselo s antickou tradíciou, ktorá v hadoch videla 

zosobnenie mŕtvych, ich duší či ich strážcov. Gnostici teda mali na čo nadväzovať.“ 

V ofitskom mýte bol had menom Nús, čiže Myseľ, Intelekt, považovaný za Jaldabaóthovho 

syna. Pomocou neho naviedla Sofia Adama a Evu, aby jedli zo stromu poznania. Zatiaľ, čo 

v Písme je had podaný ako klamár a je väčšinou kvôli tejto pasáži vnímaný negatívne, 

v gnostických textoch sa podľa Vítkovej ukazuje ako prísľub spásy. 196 

Nižšie si ukážeme, ako niektoré gnostické texty nahliadali na hada. Traktáty Podstata 

archontov a O pôvode sveta podľa Vítkovej zahrňujú narážky na aramejskú slovnú hračku, 

ktorá uvádzala do „etymologickej“ súvislosti slová „Eva“, „had“ a „učiteľ“. V spise Podstata 

archontov vstupuje do hada duchovná žena, „učiteľka“. Ten, kto naviedol Adama a Evu, aby 

jedli zo stromu poznania v traktáte O pôvode sveta nesie titul „učiteľ“, ale archonti ho 

nazývajú „zviera“, čo však, ako uvidíme, nie je primerané. Zaujímavé je, že „Svedectvo 

pravdy nespája hada s duchovnou Evou, ale s Kristom“. Iné gnostické spisy však na hada 

nahliadajú negatívne, napríklad Tajná kniha Jánova.197 

Sofia Zóé zo spisu O pôvode sveta, radkyňa a spasiteľka, je spojená s „Evou Života“ 

zvanou „učiteľka“, čo odkazuje na Evu z Gen 3,20. Eva je so Sofiou Zóé v tomto spise 

zrejme totožná. Stvorila človeka ešte pred archontmi; niesol označenie „učiteľ“ a archonti 

ho nelichotivo nazývali „zviera“. Zrejme ide o alúziu na gnostický výklad rajského príbehu, 

kde mal had za úlohu poučiť prvých telesných ľudí o pravej podstate archontov, aby nimi 

pohrdli. V tomto spise nie je had nazývaný hadom na žiadnom mieste. Vítková hovorí 

o možnosti, že si gnostici bytosť, ktorá poučila Adama a Evu, ako hada nepredstavovali — 

že šlo o človeka, pretože nemohol mať zvieraciu podobu, ako archonti či preto, lebo človek 

môže byť poučený iba od toho, kto je jemu podobný. No Vítková sa aj napriek tomu 

 
196 VÍTKOVÁ, Z. Gnostický Adam: stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie. Praha: Herrmann 
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domnieva, že učiteľom je tu vskutku mienený had, bez ohľadu na to, či mal alebo nemal 

podobu človeka.198 

Adam má byť za pomoci Sofiinho človeka — hada príčinou odsúdenia pyšného 

demiurga. Archonti zakázali Adamovi a Eve jesť zo stromu poznania. Neskôr sa dozvedáme, 

že to bolo kvôli jeho závisti: „Řekl jí: Neboj se, [neze]mřete. [(Bůh) ví], že když z něj pojíte, 

vaše mysl vystřízliví a budete jako bohové: poznáte, jaký je rozdíl mezi zlými a dobrými. 

Řekl vám to však ze závisti, abyste ze (stromu) nejedli. A Eva uvěřila slovům učitele.“ Had 

je múdrejší, než všetci archonti, ktorí ho nazývali „zviera“, aby oklamali Adama a Evu. Had 

je tu vskutku človekom. Ako božská bytosť má moc zamlžiť oči archontov, aby mu 

neublížili. Tí ho z bezmocnosti a hnevu prekliali. Následkom jedenia zo stromu poznania je 

poznanie dobrého a zlého, ale v tomto spise ide podľa Vítkovej o konkrétnejšie vyloženie 

tohto poznania — rozdiel medzi tým, čo pochádza od pravého Boha, a čo od archontov.199 

V spise Podstata archontov sa však píše, že archonti uviedli Adama do bezvedomia či 

spánku, vyňali z jeho boku duchovnú Evu, do ktorej sa archonti zamilovali a pokúsili sa ju 

chytiť. Tá sa premenila na strom a zanechala im svoj tieň — telesnú Evu, ktorú poškvrnili. 

Následne duchovná Eva prichádza ako had-učiteľ, ktorý povedal: „Co vám to [pověděl]? 

Z každého stromu [v ráji] můžeš jíst, ale ze [stromu] poznání zlého a dobrého nejez? … 

Nezemřete, řekl vám to jen ze závisti. Spíše se vaše oči otevřou a budete jako bohové, 

poznáte zlé a dobré. Potom byla z hada vzata učitelka a zanechala jej samotného, bytost 

pozemskou. A tělesná žena vzala ze stromu a jedla; dala také svému muži, (který byl) s ní. 

Duševní bytosti se najedly a jejich špatnost se jim zjevila v jejich nevědomosti. Uvědomily 

si, že jsou nahé, bez prvku duchovního. Vzaly tedy nějaké fíkové listí a opásaly jím svá 

bedra.“ Vítková ďalej píše, že v tomto spise sa jedenie zo stromu poznania javí ako dobré. 

Hadovo prisľúbenie, ktoré prvým ľuďom dal, „budete ako bohovia“, znamená, že získajú 

širšiu perspektívu, než majú archonti. To je zrejme aj jednou z príčin demiurgovej závisti.200 

V Tajnej knihe Jánovej sa píše o príbehu zrodenia demiurga. Vznikol zo Sofie 

(Múdrosti), ktorá chcela vytvoriť niečo jej samej podobné, no nemala k tomu Boží súhlas 

a nehovorila o tom ani so svojou božskou dvojicou. Vznikol demiurg, ktorý vyzeral ako had 

s tvárou leva. Vítková tvrdí, že v rajskom príbehu tohto spisu je had zrejme ponímaný 

negatívne mimo iného preto, lebo sa podobá na demiurga. V tomto spsie sa ďalej píše: „Řekl 

 
198 Tamt., str. 63 – 64. 
199 Tamt., str. 85, 102, 105—107 
200 Tamt., str. 103 – 104. 
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jsem Spasiteli: Pane, nebyl to had, který navedl Adama, aby jedl? Spasitel se usmál a pravil: 

Had je naváděl jíst ze špatnosti, kterou je touha po setbě a zániku, aby mu byl (Adam) k 

užitku.“ Adam ani Eva hada zrejme neposlúchli, zo stromu nejedli a teda sa ani nijakým 

spôsobom neprevinili. Tajná kniha Jánova na rozdiel od iných gnostických spisov podľa 

úsudku Vítkovej vykresľuje hada negatívne.201 

Ďalším gnostickým textom, v ktorom je had vyobrazený pozitívne, je Svedectvo 

pravdy. Had je bytosť dobrá a zjavovateľská. Evu neoklamal, ale poučil ju, je rajskou 

bytosťou. Had bol demiurgom prekliaty a nazvaný „diabol“. Podľa Vítkovej sa tu 

pravdepodobne jedná o útok na stotožňovanie hada s diablom, ktoré bolo v židovskej 

a kresťanskej tradícii bežné. Je to zároveň aj dôkaz, že mená, ktoré dáva demiurg, sú 

zavádzajúce. Ďalšia časť tohto spisu hovorí o hadovi v príbehu o Bronzovcovi z 21 Nu — 

biblického hada autor symbolicky stotožňuje s Kristom. Gnostické Filipovo evanjelium 

hovorí o hadovi v negatívnom zmysle: had Adama a Evu navádzal k zlej veci, pretože bol 

zlý. Kvôli nemu sa prví ľudia naozaj previnili. Zviedol Evu a stal sa otcom Kaina. Negatívne 

vníma hada aj Trojdielny traktát, chápe ho ako toho, kto oklamal človeka.202 

4.4. Had v Novom zákone 

Teraz sa presunieme k novozákonným textom, čím sa priblížime k nášmu veršu z 

Jánovho evanjelia. Začneme zmienkou o poslednej novozákonnej knihe — o Jánovom 

zjavení. Had je v textoch Nového zákona nositeľom ako pozitívnych, tak aj negatívnych 

významov, ale predmetom záujmu komentátorov sa opäť stali zväčša tie negatívne, ako súdi 

Charlesworth. Podľa jeho slov je v západnej kultúre hriech pričasto zobrazovaný ako had či 

ako človek ovinutý hadom.203 

Dvanásta kapitola Jánovho zjavenia stotožňuje hada, draka so satanom a diablom (v. 

9): „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen 

na zem a sním i jeho andělé.“ Autor a teda aj mnoho učencov považuje hada za negatívny 

symbol. Charlesworth sa zamýšľa nad príčinami tohto javu: možno ide o to, že prirovnanie 

hada k diablovi považujú za zrejmý a dobre známy fakt; snáď o dojem, že Zjavenie Jána je 

koncom Biblie.204 

 
201 Tamt., str. 35, 108 – 109 
202 Tamt., str. 120 – 121, 123, 126 
203 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

353. 
204 Tamt. 
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V dielach svätého Pavla z Tarzu je had negatívnym symbolom, no Charlesworth tvrdí, 

že v nich nájdeme aj zvyšky pozitívneho hadieho symbolizmu. Pavol používa viac slov 

pre hada, než nájdeme u akéhokoľvek iného novozákonného autora. Pavlove zmienky 

o hadoch môžu byť aj nesymbolické, ako napríklad v Liste Rimanom 1,22n: „Tvrdí, že jsou 

moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby 

pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.“ Používa ho aj ako symbol lži 

a podvodu (Rim 3,13–18): „Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí 

jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat 

krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem 

nemají.“205 

V Prvom liste Korinťanom varuje proti modlárstvu, ráta s tým, že čitateľ pozná príbeh 

z 21. kapitoly Knihy Numeri. Aj na tomto mieste používa hadí symbol v negatívnom zmysle, 

had tu zobrazuje toho, kto ničí, zabíja, ale aj toho, kto napĺňa Božie úmysly — v tomto 

prípade však už ide o pozitívne použitie hadieho symbolizmu (1Kor 10,9n): „A také 

nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí, ani 

nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem.“206 

Druhý list Korinťanom obsahuje verš, v ktorom sa dozvedáme, ako si Pavol 

vysvetľoval tretiu kapitolu Knihy Genezis (2Kor 11,3): „Obávám se však, aby to nebylo tak, 

jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost 

a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.“ Tu vidíme, že Pavol opäť využíva symbol 

hada negatívne — had je klamár. Slovami Charleswortha: „Aj keď Pavol pozná pozitívne 

významy hadieho symbolu vo svojej kultúre, takmer vždy zdôrazňuje ten negatívny význam 

hada  — aspoň v jeho spisoch, ktoré sa zachovali.“207 

Ďalším novozákonným dielom, kde sa objavuje motív hada, sú Skutky apoštolov, 

ktorých autor používa mnohé pozitívne aspekty hadieho symbolizmu. Za najdôležitejšie 

považuje Charlesworth dva. Tým prvým je, že had vykonáva božiu vôľu (Sk 28,3n): „Když 

Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala 

před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali mezi sebou: 

Ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal 

 
205 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

353. 
206 Tamt., str. 354. 
207 Tamt., str. 354 – 355. 
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na živu.“ Tým druhým pozitívnym aspektom hadieho symbolizmu je, že had má schopnosť 

odhaliť božstvo (Sk 28, 5n): „Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni 

čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se 

s ním nic neděje, začali naopak říkat, že to je nějaký bůh.“208 

Charleswortha však najviac očarilo použitie pozitívneho hadieho symbolizmu, 

prisúdené Ježišovi v Matúšovom evanjeliu (10,16):  „Hle, já vás posílám jako ovce mezi 

vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“ Symbol hada je tu požitý 

v pozitívnom zmysle —  vlci žerú ovce a učeníci potrebujú ochrancu, ktorým má byť had. 

Ďalším vysvetlením je, že tu ide o hadí symbol múdrosti, ktorý je prevažne židovský. 

Charlesworth hovorí, že tu nejde o miešanie metafor — Ježiš hovorí o hadovi, ktorý je 

prezieravo obozretný.209 

Matúšovo evanjelium obsahuje na troch miestach zriedkavý výraz „plemeno zmijí“. 

Vo verši 3,7 Ján Krstiteľ tak nazýva farizejov a saducejov.210 Vo verši 12,34 tento výraz 

používa Ježiš — nazýva tak farizejov, pretože sú zlí a klamú.211 Ježiš týmto výrazom častuje 

svojich protivníkov aj v Matúšovom verši 23,33 — sú to pokrytci.212 Farizeji totiž vravia, 

že si vážia prorokov, no v skutočnosti sú potomkami tých, čo prorokov zabili.213 

Markovo evanjelium rovnako obsahuje zmienku o hadovi, a to vo veršoch 16,16–18. 

Vzkriesený Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však 

neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou 

vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco 

smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Autor bol podľa 

Charleswortha ovpylvnený gréckou mytológiou — Dionýzos zjavený jako had, dal svojim 

vyznávačom moc narábať s hadmi.214 

Konečným krokom tejto práce je analýza hadieho motívu v našom verši 3,14 z 

Jánovho evanjelia: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka 

…“ Ako bolo vyššie povedané — jánovskí učenci si buď nevšímajú možnosť paralely medzi 

 
208 Tamt., 355 – 356. 
209 Tamt., 356. 
210 Mt 3,7: „Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmijí, kdo vám 

ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?“ 
211 Mt 12,34: „Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ 
212 Mt 23,33: „Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“ 
213 CHARLESWORTH, J. H. The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, str. 

358. 
214 Tamt., str. 360. 
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Ježišom a hadom alebo toto porovnanie úplne odmietajú. Zároveň však musíme brať ohľad 

na to, že prirovnanie Ježiša k hadovi je v tomto verši nemysliteľné, ak tu had symbolizuje 

zlo. Je však nutné pamätať na to, že symbol hada zahrňuje množstvo významov, a preto je 

nutné byť obozretný a nenazerať na tento verš automaticky z perspektívy Zjavenia Jána.215 

Pokiaľ chceme naozaj porozumieť symbolom, ktoré používal autor štvrtého evanjelia, 

je nutné zoznámiť sa s charakterom doby, ktorá formovala jeho myšlienky. Ak by sme sa 

spýtali členov jánovskej komunity, čo by si pomysleli, keby počuli, že sa o nejakom mužovi 

hovorí, že je had, podľa Charleswortha by pravdepodobne odpovedali, že je božského 

charakteru. Počas Jánovej doby bol had chápaný pozitívne, napríklad božstvo cisára Augusta 

bolo všeobecne zobrazované pomocou hadích obrazov, a taktiež prevládala všeobecná viera, 

že sa cisár narodil z hada.216 

V súvislosti s formovaním evanjelia spomína Charlesworth Filóna z Byblu, ktorý v tej 

dobe pracoval na svojich spisoch. Hovoril o božskom charaktere hadov, o ich nesmrteľnosti. 

Had bol symbolom nesmrteľnosti, nového života a omladenia. Tento pohľad zdieľali Gréci, 

Sýrčania, Egypťania a Feničania. Členovia jánovskej komunity žili vo svete, v ktorom had 

symbolizoval nesmreľnosť, reinkarnáciu a možno aj zmŕtvychvstanie. 217 

Charlesworth ponúka zaujímavú myšlienku: hadí symbolizmus v čase štvrtého 

evanjelistu mohol byť predsa vnímaný tak, ako hovorí Ježiš v 14. kapitole (v. 6):  „… Já 

jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ a v 11. kapitole (v. 

25): „… Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ Had bol predsa 

typickým symbolom pre život v dobe formovania Jánovho evanjelia. Ježišov príbeh je 

príbehom spásy, a preto je moment Ježišovej smrti zároveň momentom života pre celý svet 

(Jn 3,16): „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný.“218 

V ranom kresťanstve, zhruba od štvrtého storočia však nachádzame tendenciu 

k interpretácii hadích symbolov v negatívnom zmysle219 — Charlesworth uvádza ako jeden 

 
215 Tamt., str. 362. 
216 Tamt., str. 373 – 374. 
217 Tamt., 375. 
218 Tamt., str. 375 – 377. 
219 Tamt. str. 367: „For example, even though Theodoret (c. 393–466), a bishop in Syria, grasps that the Fourth 

Evangelist drew a parallel between Jesus and the serpent, the serpent must symbolize something negative.“ 
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z možných dôvodov existenciu Asklépiovho kultu, ktorý využíval symbol hada 

v pozitívnom zmysle. 220 

Počas obdobia, v ktorom bolo Jánovo evanjelium formované a počas nasledujúcich 

troch storočí sa značne populárny Asklépiov kult stal hrozbou pre kresťanstvo. Dôvodom je 

podľa Charleswortha to, že Asklépiov život a príbeh sa nápadne podobal tomu Ježišovmu. 

Asklépius bol pôvodne považovaný za človeka, bol lekárom. Bol zabitý Diom, ale jeho 

vyznávači prehlasovali, že ho videli opäť živého. Stáva sa bohom rovným Diovi, čo sa 

zrejme stalo v období formovania Jánovho evanjelia. Ježiš aj Asklépius boli nazývaní 

„Zachránca“, obaja však nemohli byť záchrancami jedného sveta.221 

  

 
220 Tamt. str. 367 – 369. 
221 Tamt., str. 369 – 371. 
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5. ZÁVER 

Účelom tejto bakalárskej práce je rozhodnúť, či má byť paralela medzi príbehom 

z 21. kapitoly Knihy Numeri a veršom 3,14 z Jánovho evanjela vedená medzi aktom 

vyvýšenia Ježiša Krista a hada, alebo medzi Ježišom a hadom. Za týmto účelom sme 

rozoberali množstvo primárnej literatúry a komentárov popredných starozákonných aj 

novozákonných exegétov. Nenahraditeľným dielom pre účely tejto práce bola monografia 

J. H. Charleswortha, v ktorej sa zaoberal týmto problémom, a najmä symbolom hada — jeho 

negatívnymi aj pozitívnymi významami, ktoré potenciálne vplývali na pisateľa štvrtého 

evanjelia.  

Význam motívu hada sme skúmali aj v gnostických textoch. Gnostické ponímanie 

hada rozhodne stojí za preskúmanie, keďže sa rozmach gnosticizmu prekrýva s obdobím 

vzniku Jánovho evanjelia. Táto práca načrtla ponímanie hada z Genezis vo viacerých 

gnostických spisoch, ktoré však bolo rovnako zmiešané, ako usúdil na základe svojej 

vlastnej analýzy symbolu hada Charlesworth. Treba však dodať, že napríklad Keener má za 

to, že gnosticizmus pravdepodobne nemal veľký vplyv na myslenie štvrtého evanjelistu. 

Charlesworth na základe svojho štúdia hadieho symbolizmu usudzuje, že oba spôsoby 

vedenia tejto paralely sú správne len čiastočne. Podľa jeho úsudku typológia zahrňuje akt 

vyvýšenia a rovnako aj zobrazenie Krista ako hada. Považuje za jasné, že Mojžišov 

Bronzovec reprezentoval Božiu záchranu tých, ktorí zomierali na púšti, tak Ježiš 

symbolizoval záchranu pre ľudí. Prirovnanie Ježiša k hadovi podľa Charleswortha dáva 

zmysel vo svetle veršov ako Jn 14,6 a 11,25: Ježiš je cesta, pravda, život. Je vzkriesením; 

každý, kto v neho verí, bude žiť, aj keď zomrel. Všetko toto symbolizuje had. Moment 

Ježišovej smrti zároveň momentom života pre celý svet (Jn 3,16): „Neboť Bůh tak miloval 

svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný.“ Ježiš je paralelou pre nástroj spásy, hada Bronzovca, ktorého Mojžiš iba pozdvihol. 

Brown píše, že slovo označujúce žrď, na ktorú Mojžiš umiestnil bronzového hada, 

zároveň znamená „znamenie“. Táto žrď je pre Charleswortha pravdepodobne znamením 

Božej sily liečiť. Had je symbolom liečenia: všetci, ktorí sa obrátia na Boha (čiže tí, čo 

pohliadnu na Bronzovca), budú vyliečení. Znamenie Božej sily, bronzový had, môže byť aj 

znamením, ku ktorému sa majú ľudia zhromaždiť pre spásu. Tak, ako sa Izraeliti zbehli 

k Bronzovcovi pre vyliečenie, tak Kristus na kríži, na ktorom je tiež znamenie Božej sily, 
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k sebe zhromaždí kresťanov, aby boli spasení (Jn 13,32n): „A já, až budu vyvýšen ze země, 

přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.“   

Aby bol spasený Bohom skrze hada a teda Krista, človek nutne potrebuje vieru: 

„Človek smrteľne ranený hriechom, ktorý k nemu s dôverou vzhliada, bude zachránený.“222 

Aby bol ľud zachránený, musí byť Kristus vyvýšený a toto vyvýšenie bude podobné 

spôsobu, akým bol vyvýšený had na púšti. Jeho vyvýšenie na kríži skončí nielen slávou, ale 

aj vyliečením ľudstva (v. 14n): „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen 

Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ Zmyslom vyvýšenia Syna 

človeka je teda spása pre tých, čo veria. 

Milgrom spájal s pasážou z 21. kapitoly Knihy Numeri homeopatickú mágiu. Boh 

podľa rabínov liečil tak, že skazené vložil do skazeného — preto nariadil Mojžišovi zostrojiť 

Bronzovca, aby pohľadom na neho vyliečil ľud zo smrteľných uštipnutí. Preto snáď poslal 

Syna človeka medzi ľudí. Tak, ako Boh skrze Bronzovca vyliečil rany spôsobené hadmi, tak 

Boh skrze Ježiša spasil ľudstvo. 

Na základe predložených argumentov zrejme nie je dôvod verš Jn 3,14 ignorovať či 

opomínať prirovnanie Ježiša k hadovi, ktoré obsahuje. Je však nutné zbaviť sa predsudkov 

voči symbolu hada, ktoré sú v našej kultúre pevne zakorenené. Ježiš k hadovi prirovnaný za 

určitých okolností, podľa môjho názoru byť môže, jedine však vtedy, keď sme zoznámení 

s tým, čo všetko had symbolizoval v dobe formovania Jánovho evanjelia.  

Ak sa had vskutku stal z väčšej časti negatívnym symbolom až v štvrtom storočí, niet 

divu, že štvrtý evanjelista Ježiša prirovnáva k hadovi, a že sa dnešný kresťan na takúto 

myšlienku neodváži ani pomyslieť. Nesmieme však zabudnúť na to, že Ján prirovnáva Ježiša 

k Mojžišovmu hadovi vyvýšenému na púšti, nie k ľubovoľnému hadovi. Za týchto okolností 

môžeme uznať, že paralela medzi novozákonným textom štvrtého evanjelistu a medzi 

Knihou Numeri bola vedená medzi Ježišom a hadom. 

V odpovedi na otázku, ktorú si táto bakalárska práca kladie, sa prikláňam k názoru, 

že paralela zahrňuje prirovnanie vyvýšenia k ukrižovaniu, ale aj prirovnanie Ježiša k hadovi. 

Význam symbolizmu, ako sme sa dočítali v Charlesworthovej monografii (napr. večný 

život, liečenie a pod.), do určitej miery korešponduje s tým, čo pre ľud znamená Spasiteľ. 

 
222 STAROZÁKONNÍ PŘEKLADATELSKÁ KOMISE. Výklady ke Starému zákonu: I. Zákon: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri, Deuteronomium, str. 461. 
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Na druhej strane význam vyvýšenia Bronzovca na púšti v istom zmysle zodpovedá 

ukrižovaniu Krista.  

Na záver sa pozrime na podnetnú homíliu ku skúmanej časti Jánovho evanjelia, kde 

nám svätý Augustín sprostredkováva svoje chápanie daného problému. Tento text poukazuje 

skôr k tradičnému výkladu, a teda považuje za presnejšiu paralelu medzi vyvýšením 

Mojžišovho hada a ukrižovaním Krista. Augustín z Hippa vysvetľuje: „What are the biting 

serpents? Sins, from the mortality of the flesh. What is the serpent lifted up? The Lord’s 

death on the cross. For as death came by the serpent, it was figured by the image of a serpent. 

The serpent’s bite was deadly, the Lord’s death is lifegiving. A serpent is gazed on that 

the serpent may have no power. What is this? a death is gazed on, that death may have no 

power. But whose death? The death of life […] Is not Christ the life? And yet Christ hung 

on the cross. Is not Christ life? And yet Christ was dead. But in Christ’s death, death died. 

Life dead slew death; the fullness of life swallowed up death; death was absorbed in the body 

of Christ. […] Meanwhile brethren, that we may be healed from sin, let us now gaze on 

Christ crucified; for  “as Moses,” saith He, “lifted up the serpent in the wilderness, so must 

the Son of man be lifted up; that whosoever believeth on Him may not perish, but have 

everlasting life.” Just as they who looked on that serpent perished not by the serpent’s bites, 

so they who look in faith on Christ’s death are healed from the bites of sins. But those were 

healed from death to temporal life; whilst here He saith, “that they may have everlasting 

life.” Now there is this difference between the figurative image and the real thing: the figure 

procured temporal life; the reality, of which that was the figure, procures eternal life.“223¨ 

  

 
223 GIBB, J. INNES, J. Lectures or Tractates on the Gospel According to St. John.  In: P. SCHAFF. Nicene and 

Post-Nicene Fathers: Volume 7: St. Augustine: Homilies on the Gospel of John; Homilies on the First Epistle 

of John; Soliloquies [online]. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, str. 134 – 135. 
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