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5. 3. 2023 – Víra ptající se 
 
1. čtení: Jr 6, 16-19 
 
Píseň: NEZ715 – Modré nebe, slunce zář 

 
Základ kázání: J 3, 1-22 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Nikodémova příkladnost je trochu nesnadná. Šlo o člena židovské 
rady – synedria. Takže věděl, co a jak se chystá na Ježíše. Možná byl 
dokonce přítomen, když tato rada Ježíše odsoudila. A nevíme nic o tom, 
že by se Ježíše nějak zastal. A pokud snad i ano, rozhodně ne natolik, aby 
Ježíš nebyl odsouzen. Ačkoli byl nevinen a nebylo žádného důkazu o 
jeho vině. 

Podobně je na tom také Josef z Arimatie. Také člen synedria, také 
Ježíšův sympatizant. Ale ten se alespoň stal nepostradatelnou součástí 
legend o králi Artušovi a svatém grálu. 

Ale ten Nikodém… 
Očividně totiž věřil, že Ježíš je od Boha. Dokonce v něj věřil natolik, 

že sám za Ježíšem přišel. Je škoda, že oddíl vůbec nedochoval, kvůli 
čemu Nikodém přišel. Jisté však je, že se za to styděl. Nikodém nechtěl, 
aby se vědělo, že přišel za Ježíšem. Proto za ním přišel v noci. Ačkoli 
věřil, že Ježíš je od Boha. 

Možná proto ho Ježíš v podstatě nepustil ke slovu. Vůbec ho 
nevyzval, co by vlastně Nikodém rád, když otravuje takhle v noci. Ježíš 
raději na Nikodéma vysypal „to svoje.“ A stejně s Nikodémem mluvil 
vlastně celou dobu. Navíc ještě v hádankách. 

Tedy jednal s Nikodémem dost drsně. Až drze – vždyť šlo o člena 
židovské rady. Ale přesto mu Ježíš klidně řekl i: „Tohle nevíš, a to jsi 
učitel Israele?“ 

A to šlo jen o věci pozemské. Co teprve, až bude Ježíš hovořit o 
věcech nebeských, božských, Božích? Kdo mu bude rozumět potom? 
Kdo ho bude správně chápat? 

Což je problém, který trvá věčně. Ani pozemským věcem lidé 
obvykle spíše nerozumí. Nebo hůř: Rozumí jim špatně. Jak mají potom 
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rozumět nebeským a božským, s nimiž nemají takřka žádnou 
zkušenost? A zkušenostem ostatních s božskými věcmi právě nerozumí? 

To je zřejmě další důvod, proč Ježíš nepustil Nikodéma moc ke 
slovu. Proč dávat prostor lidem, kteří nám budou říkat nesmysly, 
absurdity, nepravdy, demagogie? Lidem, kteří nerozumí ani 
pozemským, obyčejným, všedním, pomíjivým věcem? Proč jim věnovat 
byť střípek pozornosti – navíc když je hned vedle alternativa Božího 
slova? Nakonec Nikodém sám jistě za Ježíšem přišel, aby se od něho 
dověděl právě něco božského, nebeského. 

A také to hned dostal. Jen co vyznal Ježíše jako člověka Božího, 
Ježíš na něj vysypal: Musíš se znovu narodit. A stejně všichni, kdo by 
rádi Boží království alespoň viděli. 

A Nikodém nerozuměl. Ba hůř: Chápal špatně. Měl za to, že Ježíš 
hovoří o obvyklém, pozemském narození. Tedy že je nutno vlézt znovu 
do lůna matky a pak z něj znovu vylézt. Abychom Boží království mohli 
alespoň zahlédnout. Očividně absurdní. Jak to u nepoučené víry bývá. 

A zde překvapuje Ježíš: Jakkoli byl Ježíš drzý a drsný, jakkoli 
Nikodém vyslovil směšný a absurdní nesmysl, Ježíš mu vysvětlil, co 
myslel. Sice v hádance, ale „vysvětlil.“ Ačkoli i autor evangelia sám pro 
jistotu zakončil tento oddíl zmínkou o křtu. Protože správně tušil, že 
většina posluchačů tohoto příběhu Ježíšovým slovům neporozumí. Nebo 
porozumí špatně. Stejně jako před chvílí Nikodém. 

Ale Nikodém, zdá se, onomu vysvětlení porozuměl. Pochopil, že 
nejde až tak moc o tu vodu – ačkoli jde o křest. Že jde o „nové narození“ 
lidského ducha z Ducha Božího. Že jde o změnu vlastního ducha, duše, 
smýšlení, přemýšlení. O změnu tak zásadní a velikou, že člověk bude 
jako znovuzrozený. 

Což je o to silnější, že Nikodém zřejmě nebyl žádný mlaďoch. Jak 
by se totiž starší člověk mohl změnit? Jak by se mohl stát výrazně jiným 
– a ještě ke všemu lepším – člověkem? Jak změnit člověka, který má 
třeba i většinu života za sebou? 

A hlavně – proč to vůbec dělat? Není to už trochu zbytečné? 
Nebude to staršímu člověku spíš škodit? Není lepší ho nechat v klidu 
dožít, než ho topit ve studené vodě křtu a zvát ho k podřízení vlastní 
duše Duchu svatému? 

Tak snad nepřekvapuje, že i Nikodémovi ono „znovuzrození“ 
připadalo nemožné: „Jak se to může stát?“ Jak může někdo změnit své 
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smýšlení? Jak může někdo vyměnit svého ducha za Ducha svatého, 
Božího? Zejména, když už to není žádný mlaďoch? 

Což je o to zajímavější reakce, že stejně reagovala Marie na slova o 
početí Ježíše (Lk 1, 34). Vždyť to, o čem Ježíš mluvil s Nikodémem, je asi 
stejně nemožné, jako zrození Boha v člověku z panny zcela bez 
mužského přičinění. Kolik znovuzrozených z Ducha svatého běhá po 
světě – i po církvích? Kolik lidí usiluje následovat příklad Ježíše Krista, 
svého vlastního Pána a Spasitele? 

Tak i Ježíš Nikodéma upozornil na to, jak hluboce zkřivený, hloupý 
a „mimo“ je běžný lidský duch. Tedy i Nikodémův. Ačkoli byl členem 
nejvyššího židovského orgánu. Vždyť nedokáže správně porozumět ani 
věcem pozemským, pomíjivým! A přesto je přesvědčen, že vlastně 
docela dobře rozumí věcem i nebeským a věčným. Vždyť proto přece 
přišel Nikodém za Ježíšem v noci! Proto přece židovství tak dobře 
fungovalo! Proto tak dobře funguje české evangelictví i světová politika, 
ekonomika, energetika, společnost! Protože přece dobře rozumíme 
věcem pozemským – i nebeským! 

A právě v tom je Nikodémův příklad. Nikodém si totiž nic takového 
nemyslel. Proto přišel za Ježíšem. Úplně sám. Nikodém, stejně jako asi 
všichni členové židovské rady i velekněz, dobře viděl, že věci právě moc 
dobře nefungují. Ani v židovství. Ani v židovství pod nadvládou Říma, 
Persie, Babylónu a dalších. 

Tak udělal, co je jen logické: Šel k Bohu. Ale protože to obvykle 
nefunguje, tak šel mluvit s člověkem Božím. A nechal si se vším všudy 
líbit, co na něj Ježíš vysypal. Ačkoli to bylo drsné a drzé. Vždyť Ježíše 
vůbec nezajímalo, co Nikodém sám vlastně chtěl. 

A tak uslyšel dodnes šokující informaci: Bůh nijak netouží nikoho 

odsoudit. Ani Ježíš nepřišel na svět, aby někoho odsoudil. Bůh touží 
spasit. Zachránit. Pomoct. A podle toho také jedná. 

Z čehož mezi řádky vyplývá: Takže to, že celý svět je v situaci spíš 
zoufalé a od desíti k pěti, je navzdory Boží vůli.  Jde o důsledek lidských 
rozhodnutí. Která na nás jen plněji Bůh dopustil. Vždyť to připomínal, 
kromě jiných, také ten Jeremiáš! 

Protože lidem jsou nebeské věci takřka vždy a ve všem úplně 
jedno. A pozemským nerozumí. Častěji pak rozumí špatně a ke škodě. A 
tak se lidé sami odsuzují. Protože tma je jim milejší než světlo. 
Pochopitelně: Přece nebudeme ani v kostele utrácet za svícení! Na světle 
je navíc vidět všechno – i nechuť svítit. A každý si v duši táhne víc než 
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dost temnoty vlastní i cizí. Co potom, při odhalení plnosti zla, hříchu, 
odpornosti celého lidského světa světlem Božím? 

Tak je Nikodém příkladný svou vírou – jako všechny příkladné 
postavy Bible. V Nikodémově případě konkrétně tím, že za Ježíšem 
přišel, ačkoli Nikodémovy z toho hrozily velké problémy. Protože byl 
členem židovské rady. A ještě konkrétněji: Přišel, aby si nechal líbit, 
cokoli mu Boží Syn řekne. A ještě se pak sám dál ptal, když nerozuměl! 

Ačkoli se určitě cítil trapně a nevhodně. Ačkoli ho Ježíš vlastně tak 
trochu „utřel“ a ponížil – ale vzpomeňme také na onu kenaanskou ženu 
z nedávné neděle! 

Ačkoli to znamenalo slyšet, že za upadlou situaci světa i lidského 
života může jen a pouze člověk sám. Ne vždycky si za ní může člověk 
sám. Ale nikdo není zcela bez viny na stavu současnosti, v níž žije. A tak 
na stavu budoucnosti. 

Proto Bůh touží člověka zachránit. Každého. A tak celý lidský svět. 
A proto byl na světě Ježíš. Ježíš – člověk i Ježíš – Bůh. Abychom mohli 
být zachráněni. Abychom neodsuzovali sami sebe. Ani druhé. Abychom 
na světle ukazovali, jestli jsou naše skutky vykonány v Bohu. Nebo nám 
o Něj vlastně moc nejde. Protože nám tak moc jde o nás samotné. 

Abychom ukázali, že bez zcela zásadní změny jednotlivých lidí 
žádná záchrana nastat nemůže. Naopak budeme situaci jen zhoršovat. 
Situaci osobní, církevní, sborovou, národní, světovou. 

Abychom uvěřili, že každý se může „narodit znovu.“ Tedy tak 
zásadně se změnit, že by byl k nepoznání. Protože by se vykašlal na 
svého vlastního ducha, a raději se zcela podřídil Duchu Božímu. Což je 
také hluboce postní téma! 

A nakonec: Aby bylo jasné, že Boží slovo také pozvání ke spáse 
platí pro mladé i staré. Všem Bůh nabízí svou spásu. I starý se může 
„znovu narodit,“ zcela obrátit a změnit – ne jen mladý. 

Protože spása v tomto světě nijak nepůsobí, dokud člověk nepřijme 
za svého Ducha Božího. Dokud to nedává veřejně najevo – také činem 
křtu. Také dalšími činy na světle. 

S Jeremiášem: Dokud se člověk nevydá, ba ani neptá, na stezky 
věčnosti. 

Amen. 
 
Píseň: NEZ711 – Mne zajmi, Pane můj 


