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Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

 
Mnozí z nás se naučili recitovat tento verš před mnoha lety, a tak si možná myslíme, 
že toto „evangelium v kostce“ dobře chápeme. Je tomu ale opravdu tak? Věděli jste 
například, že tento verš mluví o věčném životě jako o současném vlastnictví 
věřícího? Nebo jste měli za to, že věčný život je něco, na co si musíme počkat? Ježíš 
chce, abychom znali a projevovali věčný život právě teď. 
 
Je pravda, že musíme počkat na vzkříšení našich těl do nepomíjitelné podoby, 
slíbené v 1. Korintským 15, avšak tento nový život v podřízenosti Otci – život, který 
v nás roste a nikdy nekončí – je darem, který už nyní poznáváme a projevujeme. 
V tomtéž evangeliu podle Jana prohlašuje Ježíš se vší vážností: „Amen, amen, pravím 
vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá 
soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ 
 
Pokud si myslíte, že život v rostoucí poslušnosti Boží vůli se týká jen budoucnosti, až 
budeme vzati z tohoto světa, potom je tento verš a mnohé další ještě třeba strávit. 
 
V Koloským 1:25-29 Pavel oznamuje, že Bůh držel část tohoto svého plánu jako 
tajemství po celá pokolení ve skrytu, ale nyní zjevuje svou účinnou a úrodnou 
přítomnost v životech svého svatého lidu, aby Ho i další poznali a stali se součástí 
Jeho lidu. Proto také Pavel tak horlivě Krista kázal, napomínal a učil všechen lid „se 
vší moudrostí“ (i ve vší moudrosti). Pavel se snažil a zápasil, aby mohl každého 
postavit (před Boha) „dokonalého9 v Kristu“. Chtěl, aby i ostatní znali tu Kristovu 
moc, která v něm samém mocně působila. 
 
Používáme-li jen svoji moc ve snaze žít nový život v poslušnosti Boží, můžeme čekat 
než selhání. Věříme-li, že evangelium nám pouze dá chybějící motivaci, kterou jsme 
potřebovali, abychom sami vytvářeli nový život, potom jsme na omylu a na našich 
životech to bude vidět. Ta dobrá zpráva, kterou apoštol Pavel šířil „se vší moudrostí“, 
obsahovala i omračující poselství, že onen nový život není odpověď, kterou musíme 
Bohu přinést za to, co On udělal pro nás. Nový život je sám také částí Jeho daru nám; 
a je to dar, který máme otevřít už teď. Proto Ježíš slibuje, že věřící „má život věčný“. 
 
Zaměřte se na tyto sliby, abyste je mohli znát a projevovat. Přitom, jak se to bude 
dít, bude Bůh zjevovat věčný život lidem kolem vás, aby Ho i oni mohli znát a 
projevovat Jeho přítomnost. Tak ať přichází Jeho království, Můj Drahý Chlapče10.

 
9 Ve smyslu „plně zralého, dospělého, úplného v celé vůli Boží“ (srovnej např. s Koloským 4:12). - pozn. překladatele 
10 „My Dear Brother“ koresponduje s „My Daily Bread“. V češtině proto „Můj Drahý Chlapče“, srov. „Můj Denní Chléb“. 


