Štvrtok 26. mája 2016
Text: J 3, 1 – 8 (9 – 13)
1
Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril
Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké
Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto
nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. 4Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže
narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. 5Odpovedal
Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do
kráľovstva Božieho. 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv sa,
že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. 8Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale
nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. 9Nikodém Mu
povedal: Ako sa to môže stať? 10Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? 11Veru,
veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo.
12
Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť
o nebeských? 13A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.
Piesne: ES č. 280, 223
Zamyslenie nad Božím slovom:
Rozhovor Pána Ježiša s Nikodémom časovo spadá do prvého pobytu Pána Ježiša v Jeruzaleme.
Pán Ježiš učí, koná mnohé skutky a hýbe mysľami ľudí − od tých najjednoduchších až po
predstavených duchovného života židovského národa. Nikodém, o ktorom čítame v našom texte,
je predstaviteľom práve druhej z menovaných skupín. Patrí k farizejom, má svoje miesto a hlas
vo veľrade. To mu však nebráni prísť za Ježišom. Nevieme s presnou istotou určiť, prečo si na
rozhovor s Ježišom vybral práve nočný čas − či to bol strach zo Židov, alebo vnímal nočnú
hodinu ako vhodnú na nerušený dialóg. Ján to bližšie nevysvetľuje. Čo je však dôležitejšie, je
skutočnosť, že Nikodém je v rozprave vedený Pánom Ježišom k dôležitému medzníku: treba sa ti
znovu narodiť – zhora narodiť. Znovuzrodenie, ku ktorému pozýva Pán Ježiš, nepochádza
z ľudskej iniciatívy. Je to dar, ktorý prichádza skrze moc Ducha Svätého. To je pre Nikodéma
niečo nové. Farizeji mali svoj základ vo vlastných skutkoch pred Bohom. Človek sa plne spolieha
na seba. Musí stupňovať svoju mravnú činnosť a dodržiavať zvyklosti. Ježiš to však popiera.
Vyhlasuje, že človek je neschopný obstáť z vlastnej iniciatívy pred Bohom. Duch Svätý sa
zmocňuje života človeka a realizuje v ňom dôležité zmeny, ktoré ho posúvajú na ceste spásy
a otvárajú dvere do Božieho kráľovstva. Život narodený z človeka je telesný. Boží Duch prebúdza život duchovný. A to je pre človeka najdôležitejšie. Tento princíp zostáva v platnosti pre
všetky časy. Dotýka sa aj nás. Aj pre nás platia Pánove slová: „Treba sa vám znovu narodiť.“
Počúvajme dobre túto výzvu a dovoľme, aby v nás nastala táto dôležitá zmena. Inak zostaneme
len na úrovni tých, ktorí mnoho vedia, sú však bez vnútorného vzťahu k svojmu Spasiteľovi
Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, Ty si preto prišiel na svet, aby si dal človeku pravý život. Je potrebné sa
postaviť pod moc Tvojho Ducha, ktorý formuje a vedie cestou spásy. Nuž nech vedie i nás a raz
nás privedie do večného blahoslavenstva. Amen.
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