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Biblické texty:  
 

Izajáš 6,1-8:   Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém 
a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich 
měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. 
Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho 
slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: 
„Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a 
spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V 
ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se 
dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas 
Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ 

 
List Římanům 8,12-18:  A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít 
podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 
usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha 
synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme 
Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li 
spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času 
se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. 
   
Jan 3,1-17: Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k 
Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo 
nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, 
amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu 
řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky 
a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody 
a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z 
Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho 
zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z 
Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a 
tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co 
jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o 
pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, 
leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být 
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 



 

Vzpomínáme občas na své zvláštní zkušenosti, zážitky, které s námi jdou po celý další 
život. Někdy na ně pozapomeneme v běhu dalších událostí, povinností a starostí, možná 
je vyprávíme svým přátelům, někdy je to prožitek jen pro nás, do kterého pouštíme jen 
Pána Boha. Svou zvláštní zkušenost je dobře si připomínat. Dnešní úsek čtení z knihy 
proroka Izajáše o jeho zvláštní zkušenosti mluví. Pro Izajáše to byl začátek něčeho 
nového, o čem nám nechal písemnou zprávu ve svých pamětech. Bylo mu odhaleno 
něco z Božího zákulisí a jednání s Božím služebníkem Co viděl a zažil?  
Lem roucha zaplňoval chrám – tak nepředstavitelně veliký je Hospodin. Nad chrámem 
stáli či spíše se vznášely zvláštní bytosti s křídly, patřící do Božího světa. Volaly „svatý, 
svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy“. (Svatý, svatý, svatý 
Hospodine zástupů. Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech – 
liturgie) 
Izajáš je připraven pro Boží liturgii – člověk nemůže jen tak procházet mezi posvátnem, 
které je nám vzdáleno a sférou profánní. Musí k tomu být připraven, uschopněn, 
očištěn. Ten žhavý uhlík z oltáře dýmá kouřem z oběti, ten očišťuje. (Kadidlo v ŘK 
kostelech) Izajáš je připraven, uschopněn – znovu narozen.  
My přistupujeme k Bohu skrze Krista, jeho oběť ukazuje, že hřích, nečistota je spálena. 
Bojujme a usilujme o čistotu srdce. Nepřicházejme k Bohu bezmyšlenkovitě. K tomu 
nám napomáhá to, že jsem v Božím chrámě.  
Bůh je Pán, ne slaboch, uvědomujme si svou nehodnost. Bůh je milosrdný, ale to, že 
k němu  máme celkem snadný přístup skrze Ježíše Krista, vůbec není samozřejmé. 
 
Izajáš byl povolán, narodil se znova – v jeho životě nastala naprostá proměna. A to se 
nemusí se vztahovat pouze na proroka, ale také na nás. Izajáš dostal úkol – tlumočit 
těžké sdělení lidem, na které nebyl připraven. Pán Bůh si člověka k úkolu připraví, 
očistí, vyzbrojí. V úkolu nezůstane člověk Bohem opuštěn. 
 
Na svátek Boží Trojice nám v Janově evangeliu je zdůrazněno jedinečné poslání Ježíše a 
víra v něho, jako skutečná cesta ke spáse. Kdo v něho věří, nepodléhá soudu, ale má 
věčný život. Kdo je Ježíš? Kam ho je možné zařadit? V době jeho pozemského života 
existovaly v Izraeli různé společenské skupiny, my jsme dnes slyšeli o farizeovi 
Nikodémovi. Farizeové plnili Mojžíšův zákon a tím věřili, že si zaslouží Boží přízeň, 
věčný život. Také dnes jsou lidé, kteří žijí podle morálky a etiky, ať už křesťané či lidé 
dobré vůle. Ježíš i nás upozorňuje jako Nikodéma, že nám musí být dáno shůry.     
 

Ježíš říká: Vy sami byste mohli přijít na to, co Vám říkám, ale zajímavé je, vy na to nepřijdete. 

Proč? Není vám shůry dáno. Nejde to jinak, než že nám bude dáno, my sami k pravdě a pochopení 

nepřijdeme.  

Je zapotřebí se narodit znovu. Nenarodí-li se někdo shůry, nemůže spatřit Boží království.  

Přišli jsme k životu, který vás někam táhne. A co to ten skutečný život je? Narození, není tím 

počátkem, je to něco jiného než ta nahodilost početí. Touha po skutečném životě, který si 

nedokážeme opatřit. Žízeň po životě – nebude ukojeno jedním napitím, biologickým narozením. 

Ježíš nabízí víc, ale co to je? Narození k věčnému životu, není totožné s tím narozením 

biologickým. Jde o to, po něm toužit. Nespokojit se jen s biologií a láskou k životu na zemi. Máme 

si naopak na svět dávat pozor.  



Láska ke světu je dána Bohu – tak Bůh miloval svět, že dává Syna svého – je to dar z lásky. Díky, 

že si to smíme zas a znovu zpřítomňovat. 

 

 
  


