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Isusova škola žrtve 
Farizej Nikodem i "slučaj Isus" 
 
• Što želim pitati Isusa? 
• Kako ja shvaćam križ? 
• Kako primam Tijelo Kristovo? 
 

Iv 3,2; 19;39 Došao Isusu noću 
Iv 3,1s Bijaše među farizejima čovjek 

imenom Nikodem, ugledan Židov. 2On 
dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, 
znamo da si od Boga došao kao učitelj 
jer nitko ne može činiti znamenja kakva 
ti činiš ako Bog nije s njime." 
 

Iv 3 4Kaže mu Nikodem: "Kako se 
čovjek može roditi kad je star? Zar 

može po drugi put ući u utrobu majke 
svoje i roditi se?" 
 

Iv 3 9Upita ga Nikodem: "Kako se to 

može zbiti?" 10Odgovori mu Isus: "Ti si 
učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ? 

 
Iv 3,3 "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne 

rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti 
kraljevstva Božjega!" (usp. 3,7) 
 

Iv 3  13Nitko nije uzašao na nebo doli 
onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. 
 

Iv 3  17Ta Bog nije poslao Sina na svijet 
da sudi svijetu, nego da se svijet spasi 

po njemu.  18Tko vjeruje u njega, ne 
osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je 
osuđen što nije vjerovao u ime 
jedinorođenoga Sina Božjega. 
19A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na 
svijet,  ali ljudi su više ljubili tamu nego 
svjetlost jer djela im bijahu zla.   
 

Iv 3,5 "Zaista, zaista, kažem ti: ako se 
tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući 
u kraljevstvo Božje." 

 
Iv 7 37…"Ako je tko žedan, neka dođe k 

meni!  Neka pije 38koji vjeruje u mene! 
Kao što reče Pismo: 'Rijeke će žive vode 

poteći iz njegove utrobe!'" 39To reče o 
Duhu kojega su imali primiti oni što 

vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše 
još došao Duh jer Isus nije bio 
proslavljen. 
 

Iv 3 14I kao što je Mojsije podigao zmiju 
u pustinji tako ima biti podignut Sin 
Čovječji 
 

Iv 7 45Dođoše dakle stražari glavarima 
svećeničkim i farizejima, a ovi im 
rekoše: "Zašto ga ne dovedoste?" 
46Stražari odgovore: "Nikada nitko nije 
ovako govorio." 
 

Iv 7 51"Zar naš Zakon sudi čovjeku ako 
ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?" 
53I otiđoše svaki svojoj kući. 
 

Iv 19 …donese sa sobom oko sto libara 
smjese smirne i aloja. 40Uzmu dakle 

tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s 
miomirisima, kako je u Židova običaj za 

ukop…  42Ondje … polože Isusa.

 


