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Jan 3, 14.-21. 

14 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,  

15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.  

16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 

měl život věčný.  

17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.  

18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného 

Syna Božího.  

19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich 

skutky byly zlé.  

20 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly 

najevo.  

21 Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."  

 

Nikodém zatoužil potkat Ježíše Krista. To by ho mohlo ale kompromitovat. Proto za Ním jde v noci. Ježíš 

přebírá v rozhovoru aktivitu. „Jak se to může stát, aby se člověk narodil znovu?“ Nikodém se potřebuje 

změnit. Možná to ještě ani sám neví, ale Ježíš už to ví. Každý touží něco na sobě změnit, ale ono to samo 

nejde. Ježíš nás staví před potřebu být úplně jiný. Jak to udělat? 

Věc má dvojí rozměr: 

 V poušti byli lidi postiženi ranou a léčbou byl pohled na hada navinutého na tyči. Ježíš Kristus se 

ztotožňuje s hadem – my musíme hledět na něho a tím se uzdravit, změnit. 

 Jan 3,16. – to je v kontextu otázky: „Jak se to může stát?“ . Jediný Bůh, ten jediný skutečný, si tak 

zamiloval svět= problémové lidi, že obětoval jediného Syna, aby nám dal maximum – život věčný. 

„Tak miloval svět“ znamená v Janovi a ostatních evangeliích nejen geografické označení, ale je tím 

myšlena nepřátelská skupina lidí, která si nezaslouží Boží milost. Spíše by si zasloužila výprask. 

Ježíš mnohokrát vyléčil lidi, ale řekl: „Už více nehřeš.“ = něco musíš ve svém životě změnit. Ježíš je 

ochoten na hřích zapomenout, ale musíme využít druhou šanci. 

Abrahám dostal pokyn od Boha, že má obětovat syna.  

Gen 22, 6. a 8. 

6 Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli 

oba pospolu.  

8 Nato Abraham řekl: "Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné." A šli oba spolu dál.  

 

Bůh a Ježíš šli také spolu – „jedno jsme“. V závěru Janova evangelia čteme, že na konci – na kříži – už spolu 

Otec a Syn nejsou: „Bože, proč jsi mně opustil.“ Pak ale Bůh překonal smrt a jsou opět spolu. 
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Bůh nám nabízí věčný život. Nepřestane nás bavit, jako to přestalo slečnu Makropulos ve známé Čapkově 

hře? Život věčný má naprosto jinou kvalitu. Jak to, že když máme takovou báječnou nabídku, to nikoho 

nezajímá? Světlo, tma, víra =  konání dobrých skutků. To jsou termíny Janova eangelia. Je tu skupina lidí, 

které se líbí být ve tmě. Jak to? 

Jan 3, 20. 

20 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly 

najevo.  

Bojí se, proto utíká před Bohem. Čím se liší ti, kdo dělají dobré věci a kdo špatné? V žalmech si lidé stěžují, 

že jsou pronásledováni, ale hned sami prosí o odpuštění. Nejsou lidé jen zlí a jen dobří. Každá osoba někdy 

selhala. Rozdíl je v tom, že jedna skupina si troufne jít se skutky na světlo a věří, že Bůh je miluje, ale druzí 

ne. Mají špatný pohled na Boha. K tomu se přidá i lidská pýcha. A tak ta nejlepší nabídka zůstane nevyužita. 
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