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"Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů..." (Izajáš 6,5). 
Když se dostanu do Boží přítomnosti, necítím svoji hříšnost jen jako obecný a neurčitý pocit, ale 

zjišťuji, že se moje pozornost upírá k určité oblasti mého života, ve které se rozmohl hřích. Lehce se 
řekne: "No ano, já vím, že jsem hříšník"; v Boží přítomnosti však s takovým obecným a neurčitým 
výrokem nikdo neobstojí. Jsme usvědčováni z konkrétního hříchu a tehdy si jako Izajáš uvědomíme, kdo 
opravdu jsme. Tak člověk pozná, že se ocitl v Boží přítomnosti. Neprožívá jen mlhavý pocit, že je hříšný, 
ale poznává, že v určité oblasti jeho života panuje hřích. Bůh nás začne usvědčovat z hříchu, na který 
nám v naší mysli ukázal Jeho Duch. Poddáme-li se a přijmeme-li usvědčení z takového konkrétního 
hříchu, Bůh nás povede dál a zjeví nám, jak hluboké má tento hřích kořeny. Takovým způsobem s námi 
Bůh jedná, když přebýváme v Jeho přítomnosti. 

Zkušenost, při níž je naše pozornost zaměřena na náš konkrétní osobní hřích, znají ti největší 
světci i nejhorší hříšníci. Člověk, který takovou zkušenost zakusí poprvé, se může ptát: "Nejdu náhodou 
celou dobu špatně?", ale Duch Boží mu ukáže na jednu jasnou konkrétní věc. Izajášovo vidění Boží 
svatosti ho upozornilo na skutečnost, že je "člověk nečistých rtů". "Dotkl se mých úst a řekl: 'Hle, toto 
se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen'" (6,7). Kde se rozmohl hřích, musí přijít 
očišťující oheň. 

 
________________________________________________________ 

 
 
Izajáš 6:1  Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu 
a lem jeho roucha naplňoval chrám. 
2  Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy 
a dvěma se nadnášel. 
3  Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." 
4  Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. 
5  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." 
6  Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, 
7  dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen." 
8  Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli 
mne!" 
9  Odpověděl: "Jdi a řekni tomuto lidu... 
 
Izajáš (Ješajahu = Hospodin je spása), působil v severním i jižním království v letech 781 - 687 před 
Kristem. Za vlády králů: Uziáše, Jotama, Achaze a Chizkijáše.  
Byl to člověk s pevným charakterem, nesnášel kompromis, a měl hlubokou úctu k Hospodinu, kterého 
často tituluje "Svatý Izraele". (Termín Svatý Izraele u něj najdeme 11x, mimo Izajáše jediné místo: Žalm 
71,22). 
 
Nejznámějším okamžikem z jeho života je pravděpodobně setkání s Hospodinem (Iz. 6) a povolání ke 
službě proroka. 
Má vidění, vidí Hospodina v Jeho slávě, jak sedí na vysokém a vznosném trůnu. "Lem jeho roucha 
naplňoval chrám"  
Jeruzalémský chrám byla nádherná a veliká stavba, ale nebyla nic ve srovnání s tím, komu měla sloužit. 
Pouhý lem Hospodinova roucha naplnil celý chrám.  
Nad ním vidí Izajáš serafy (tedy nebeské bytosti, seraf, hebr. šaraf = plápolat, hořet), kteří provolávají 
slávu Hospodinu. Z jejich úst zní: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."  
Podobně -  Zjevení Janovo 4:8  Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí 
hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: "Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, 
ten, který byl a který jest a který přichází." 
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Provolávání slávy Hospodinu bylo tak silné, že se třásly základy chrámu (pohnuly zárubně, čepy dveří) a 
celý chrám byl naplněn dýmem (kouřem, možná dýmem z kadidla, nebo dýmem z oltáře).  
Je zajímavé, že Izajáš popisuje serafy, ale nepopisuje Hospodina. 
Serafové mají 6 křídel, dvěma si zakrývají tvář - ani oni, kteří jsou stále kolem Hospodina nemohou hledět 
na jeho tvář, tak jako my se nemůžeme dívat do slunce, dvěma si přikrývají nohy (zakrývají svou nahotu), 
a dvěma se nadnášejí. 
Serafy viděl Izajáš jasně, slyšel i jejich provolávání slávy, ale Hospodinovu tvář neviděl. Viděl Hospodina, 
jako když se podíváte z dálky na nějaký obraz, či přírodní scenérii, ale jediné konkrétní co mu utkvělo, co 
popisuje je vysoký a vznosný trůn, lem roucha, serafové. A pak mimo to, co viděl (zrak), také slyšel (sluch) 
a cítil (dým), a jeho tělo cítilo otřesy, chvění, jakoby zemětřesení... (SNC v.4: Jejich hlasy otřásly celým 
chrámem až k základům a najednou všechna zahalil dým) 
První pohled, první vjem, možná se v tuto chvíli Izajáš podíval nahoru, aby viděl Hospodina, ale neviděl nic, 
vše zahalil dým, i Hospodina. Od teď bude Izajáš jen slyšet, už nebude vidět... 
 
 
Někdy si říkám: tak rád bych viděl, Hospodina, Ježíše, nebe, prostě něco mimořádného, aby to posílilo 
mou víru. Vím, že víra je ze slyšení, ne z vidění, ale přesto, bylo by to dobré. Přineslo by to určitou jistotu 
do mého života. Měl bych se o co opřít. 
Izajáš měl jinou zkušenost. On viděl Boží slávu, viděl kus nebe, viděl Hospodina, a jeho reakce: "Běda mi, 
jsem ztracen". Když vidí Hospodinovu svatost, uvědomuje si svou hříšnost. Vyznává, že je člověk nečistých 
rtů.  
Ale u toho to nezůstává. Nejprve prožije Boží odpuštění, seraf vezme kleštěmi žhavý uhlík z oltáře, dotkne 
se jeho úst, a zvěstuje mu odpuštění. A pak sám Hospodin promluví. Není to hlas jako hlas hromu, není 
zde oheň, nechvěje se země, ale tichý hlas, který klade otázku: "Koho pošlu, a kdo nám půjde?" 
Hospodin neříká: tebe jsem si Izajáši vyvolil, budeš můj nástroj, budeš mým prorokem. Hospodin se ptá, 
jeho otázka je všeobecná, neobrací se na Izajáše. Mohli bychom říci:  Hospodinova otázka vyslovená v 
nebi naplňuje celou zem, ale je zde jen jeden člověk, který odpovídá. Boží volání rozechvělo Izajášovo 
srdce. Jeho odpověď je okamžitá: Hle, zde jsem, pošli mne! 
Nevymlouvá se jako Mojžíš, nebo jako Jeremijáš. Je připraven. 
A Hospodin mu odpověděl: Jdi a řekni... 
 
 
Pán Ježíš svým učedníkům také řekl: jděte a řekněte! 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.  
16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

Izajáš měl jít k Izraelcům, učedníci do celého světa. Izajáš měl přinést slovo soudu, ale i zaslíbení 
vysvobození. My máme nést evangelium = totéž. Slovo záchrany - kdo uvěří bude zachráněn, ale i slovo 
soudu - kdo neuvěří, bude odsouzen.  
 
A toto poslání, kterým pověřil Pán Ježíš učedníky, je poslání nejen pro těch jedenáct, kteří s ním chodili, 
ale i pro ty, kteří přišli po nich, i pro nás - učedníky Pána Ježíše, kteří žijeme v 21. století. Jsme vyslanci, 
jsme tiskovými mluvčími, jsme Božími ústy. Na místě Kristově voláme lidi: pojďte a smiřte se s Bohem! 
 
Ale abychom mohli jít, musíme nejdříve prožít to, co prožil Izajáš. A o tom chci dnes mluvit. 
 
 
 
SETKÁNÍ S HOSPODINEM 
 
1. V Boží blízkosti si uvědomuji svůj hřích 

Ne všeobecný hřích. Ano, všichni jsme hříšníci... ale konkrétní hřích, který nám Duch Svatý ukáže. 
Ne hřích rodičů, hříchy církve, hříchy národa, ale můj určitý, snadno pojmenovatelný hřích. 
My se často schováváme za svoji hříšnost, abychom nemuseli konkrétní hřích pojmenovat.  
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Jako by nám v tom pomáhala i modlitba Páně: Odpusť nám naše viny... tak nás to učil Ježíš, a to je 
přeci všeobecná prosba. Ano, ale Pán Ježíš (Lukáš 18,13) hovoří o celníkovi, který stojí v koutku 
chrámu, neodváží se pozvednou oči k nebi, bije se do prsou a volá: "Bože, buď milostiv mě, 
hříšnému!" 
"Naše viny" - to je společná modlitba, ale Pán Ježíš také chce abychom hříšníkem prohlásili sebe, a a 
bychom své hříchy pojmenovali.  

O.Chambers: "Lehce se řekne: "No ano, já vím, že jsem hříšník"; v Boží přítomnosti však s takovým 
obecným a neurčitým výrokem nikdo neobstojí." 

 

Jakubův 5:16  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. 
Jakub nemluví o všeobecné hříšnosti, ale o konkrétním hříchu, který máme vyznat, abychom byli 
uzdraveni. Konkrétní hřích má konkrétní odpuštění.  
Celník říká: MĚ, tedy má zaznít slovo: JÁ! 
Izajáš říká: Běda mi, jsem ztracen. A pak dodává v čem je jeho hřích: Jsem člověk nečistých rtů... 
 
V Boží blízkosti neprožívám jen nějaký mlhavý pocit že jsem hříšník, ale otvírají se mi oči, a já 
poznávám v které oblasti mého života hřích vládne. A to je práce Ducha svatého 
 
 
 

2. Duch svatý ukazuje na hřích, vyhmátne hřích... 
Nejde o to, přemýšlet, hledat, zkoumat, přehrabovat se ve svém srdci, pitvat svoje svědomí... 
Duch svatý je zde, a je připraven ukázat nám, co v tu chvíli Bůh považuje za důležité.  
Jan 16:8  On (Duch svatý) přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud 
Duch svatý mi ukazuje v čem je můj hřích! Tuto zkušenost zají nevětší hříšnici i největší světci! 
 
Izajášův hřích byl hřích úst.  
Adam se v ráji schovává před Hospodinem, a když se ho Bůh ptá, odpovídá: jsem nahý.  

Genesis 3:9-10  Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?"  On odpověděl: "Uslyšel jsem v 
zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." 

V Boží blízkosti si uvědomil svou neposlušnost, která způsobila nahotu - nejen těla, ale i nahotu duše. 
 
Zacheus si uvědomil že je zloděj... 

Lukáš 19:8  Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a 
jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 

 
Jidáš si uvědomil: zradil jsem nevinného 

Matouš 27:3-5  Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet 
stříbrných velekněžím a starším a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu 
odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!"  A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a 
oběsil se. 

 
David si uvědomil: cizoložství, vražda a přetvářka 

2 Samuelova 12:13  David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: 
"Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš. 

 
Rozdíl Jidáš a David 
Jidáš přiznal svůj hřích před lidmi, ale ti mu nemohli pomoci. Pouze ho odsoudili - to je tvůj problém.  
David vyznal svůj hřích nejen před člověkem: Nátanem, ale i před Bohem. A Bůh mu odpustil. David 
zhřešil vůči Betšébě, Urijášovi... ale vyznává: zhřešil jsem proti Hospodinu. A Hospodin mu odpustil! 
 
Duch svatý mi ukazuje v čem je můj hřích! 
Hřích úst, myšlenek, srdce, činů? 
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Lež, pomluva, nečestnost, nevěra, neposlušnost, kritika, neodpuštění, lhostejnost, přetvářka, 
zanedbávání vztahu s Kristem, nečisté myšlenky, nepřejícnost, podvod... 
 
Tisíce a tisíce hříchů a hříšků špiní náš život, likviduje naši svatost, zamlžuje náš vztah s bližním a s 
Ježíšem. Kdyby nám je všechny Bůh ukázal, neměli bychom sílu udělat ani to, co udělal celník v 
chrámě:  

Lukáš 18:13  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do 
prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´ 

Možná bychom ani neměli odvahu přijít do chrámu, přijít pod Kristův kříž. 
 
Izajáš prožil, že má ústa poznaná hříchem, on a jeho národ... 

5  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." 

Bydlím uprostřed lidu nečistých rtů - rozumím tomu tak, že si Izajáš uvědomil, klima společnosti mě 
poznamenalo, přijal jsem jejich způsoby. Života, myšlení i slov.  
Možná, že kdysi měl Izajáš rty čisté... ale spláchlo ho to... 
Nevymlouvá se, přiznává: mám nečisté rty.  
Jak často se vymlouvám na to, že lidé okolo jsou stejní, je to dobou, j to společností...   
 
Možná byly i jiné hříchy, které Izajáš měl. Nemožná, určitě. 
Ale pro Boha bylo důležité, aby si uvědomil právě tento hřích. Měl být prorokem. Jeho ústa měly 
tlumočit Boží slovo, proto to první co chtěl Bůh udělat - bylo očistit jeho ústa. 
 
Duch svatý ví, který hřích mě brání, abych mohl duchovně růst, aby si mě Bůh mohl použít. Proto je 
tak důležité naslouchat mu.  
Duch svatý ukáže, a na nás je jediné, přiznat to sám sobě a vyznat to Bohu. Pokání. 
A tam kde je pokání, tam je i odpuštění. Tehdy i dnes.  
 
 
 

3. Pán Ježíš náš hřích odpouští, očišťuje nás   
Iz.6,6-7  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." 
Jeden ze serafů vzal kleštěmi uhlík z oltáře, dotkl se jeho úst a Izajáš přijal odpuštění. 
Jeden žhavý uhlík, jeden dotek... 
Jedna Kristova oběť...   Žhavý uhlík, nebylo to zadarmo, Pán Ježíš musel trpět a zemřít, vzít na sebe 
naše hříchy. To nebylo nic laciného. Prošel ohněm, ale právě díky tomu stačí jeden dotek... a tvá vina 
je odňata a tvůj hřích je usmířen!  
Kde se rozmohl hřích, musí přijít očišťující oheň. 
 
 
1 Janův 1:9  Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 
očišťuje nás od každé nepravosti. 
1 Janův 1:7  ... krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 
Jestliže doznáváme své hříchy - očišťuje od každé nevěrnosti = zde není místo pro všeobecnost.... 
Krev Ježíše nás očišťuje od každého hříchu - Jan je nevyjmenovává, jejich seznam by byl nekonečný, 
důležité je, že není hřích, který by nemohl být odpuštěn, pokud byl vyznán.  
 
Když zazní takovéto slovo, hned se ozvou někteří a říkají: ale hřích proti Duchu svatému nemůže být 
odpuštěn. Ano, to je v Bibli. Ale pokud nasloucháš Duchu svatému, tak proti němu nehřešíš.  
Obávám se, že někdy mudrování nad tak hlubokým a tajemstvím obestřeným - hříchem proti DSV nás 
může odvést od toho základního, jednoduchého a přitom tak mocného evangelia: 
... krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu! 
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4. Pán Ježíš nejen hřích odpouští, ale i uzdravuje a proměňuje nás 
naši osobnost, naše srdce, naše myšlení, abychom byli podobní jemu. 
Poddáme-li se a přijmeme-li usvědčení z konkrétního hříchu, Bůh nás povede dál a zjeví nám, jak 
hluboké má tento hřích kořeny.  
Stává se, že si uvědomíme hřích, vyznáme ho, Pán Ježíš nám odpustil, to víme, ale hřích se stále vrací. 
Může to být způsobeno tím, že někde hluboko v našem srdci je jizva. Zranění.   
Odpustíme, ale pak se setkáme s člověkem, který nám ublížil, a zloba, hořkost, nebo nenávist se vrací. 
Potřebujeme uzdravení.¨ 

 Žalmy 147:2  Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, 
3  uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. 

 
Druhá možnost: hřích, způsob našeho jednání se hluboce v našem srdci zakořenil. Srostli jsme sním, 
je součástí naší přirozenosti. Potřebujeme někoho, aby tyto kořeny vytrhal.  
A to se děje, když jme v Boží blízkosti.  
 
Takovým způsobem s námi Bůh jedná, když přebýváme v Jeho přítomnosti. 
Jde tedy o to, nejen nechat krev Pána Ježíše aby nás očistila, ale aby On svou rukou vytrhal plevel, 
zničil kořeny hříchu. Žhavý uhlík nejen očistil, ale i spálil to, co by nás strhávalo zpět. 
Někdy sice prosíme o odpuštění, ale nenecháme Boha vytrhat kořeny hříchu. 
Někdy se nechceme vzdát toho - občas říci polopravdu (ne lež), občas si hrát na ukřivděného, místo 
abychom odpustili, občas se navztekat, zaklít, nebo hájit svou pravdu. 
Myslím, že Izajáš děkoval za spálené rty... Uhlík z oltáře nejen přinesl odpuštění, ale spálil příčinu, 
vytrhal kořeny, zničil moc hříchu.  
 

 
 
Otázka: 
5. Pokud nevidím svůj hřích, neznamená to, že jsem se vzdálil Bohu? 

Několikrát v životě jsem se setkal s tím, že člověk, který žil ve viditelném hříchu mi tvrdil, že teď je 
nejblíže Bohu. Že je vše v pořádku. Duch svatý ho neobviňuje. (např. nevěra Katky Papež.) 
Ano, neprožívala obvinění, protože se tak vzdálila Bohu, že jeho hlas neslyšela.  
Možná jsme nezašli tak daleko, ale toto nebezpečí hrozí. 
Začneme si hřích omlouvat, Ducha svatého přesvědčujeme že to není tak zlé. Jsou přeci horší věci než 
hřích úst, mohl tvrdit Izajáš. Vražda, nenávist, krádež, nevěra... hřích úst, to je banální věc.... 
Jak důležité je reagovat na to, co Bůh ukáže. 
 
Indikátorem toho, že žijeme v blízkosti Boží je fakt, že si uvědomujeme své hříchy. 
Teď nemyslím na to, že musíme každý den prožít takový silný zážitek. Ne, jsou dny, kdy si užíváme 
Boží milost, lásku, kdy se těšíme z Ježíše.... 
ale když se podívám zpátky, uprostřed radosti, pokoje byl okamžik, kdy mne duch svatý usvědčil... 
Boží blízkost není jen o slávě, velikosti, radosti, milosti, ale i o proměně, která začíná pokáním. 
 
 
Závěr: 
Žalmy 139:23  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, 
24  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 
 

 
 
Před Večeří Páně, 
až budeš čekat na chléb a víno, ptej se Ducha svatého, jestli Ti dnes nechce ukázat něco, co Ti brání v 
duchovním růstu, co Ti brání být Božím služebníkem, co Ti brání naplňovat Boží záměr s Tvým životem. A 
pokud Ti ukáže, pak to vyznej, přijmi odpuštění, opusť a následuj Krista. 


