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Kamenem úrazu pro mnohé by mohlo být to, co nám dnes zaznívá z první
knihy Mojžíšovy.
Přirozeně se nám může zdát, že dnešní první čtení zprostředkuje obraz Boha,
který je tak krutý, že žádá od Abraháma něco neslýchaného a nelidského: Obětovat
svého vlastního syna.
To čtení je ovšem třeba vidět také v kontextu Orientu tehdejší doby, to
znamená zhruba 19. století před Kristem. Pro tuto dobu lidské oběti byly běžnou
záležitostí.
A právě pro tehdejšího člověka by ten text vyzníval úplně jinak než pro nás.
Pro něj by asi byl vyjádřením toho, že Bůh nakonec nechce lidské oběti, ale že jemu
jde o víru člověka, o jeho srdce.
O to, aby člověk byl svobodný pro Boha, aby stál v pravdě před Bohem. Aby si
nehrál ani na pána života, který se staví na Boží místo a uzurpuje si moc nade vším.
Aby si nehrál ani na otroka, který zbožšťuje něco stvořeného a je tažen ve
vleku těchto svých limitovaných božstev.
S tím, že Bůh nechce smrt Izáka, nám v dnešní liturgii slova v druhém čtení
kontrastuje obraz Boha, který neušetřil vlastního Syna, ale vydal ho za nás za
všechny.
Bůh se nám v Kristu daruje, zjevuje nám v něm svoji tvář, ukazuje nám, jak to
s námi myslí. To není krutý, bezcitný Bůh, kterému by nezáleželo na jeho Synu, který
by od svého Syna žádal nelidské oběti.
Na hoře proměnění je nejužšímu kruhu Ježíšových učedníků dáno poznat, že
Kristus je milovaný Syn Otce, kterého mají poslouchat.
Je nám zde zjeveno něco z vnitřního Božího života: Skutečnost, že motivem
Božího jednání není brutální svévole, ale láska.
Tři učedníci na hoře prožívají zkušenost, která má utvrdit jejich víru a být
světlem pro budoucnost, pro chvíle, kdy jejich víra bude v krizi a ve zkouškách, aby
se rozpomněli, čeho byli svědky, že toto proměnění na hoře ukazovalo ke vzkříšení,
ke Kristovu vítězství.
A k tomuto vítězství se dospívá po strmé cestě, která zahrnuje oběť a
darování sebe sama. To je logika Božího díla záchrany, do které jsme vyzváni se
zapojit.

