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AI Tu a tam sa stane, že na niečo zabudneme. Keď sa jedná o veľmi 
dôležitú vec, často zvykneme svoje zlyhanie ospravedlňovať vetou: 
„Zabudol som na to ako na smrť.“ Jeden z dôvodov, prečo používame 
toto príslovie je aj ten, že na smrť nechceme myslieť. Život sa nám 
páči a podvedome túžime žiť večne.  
KE Aj dnešné evanjelium sa zameriava na túto dôležitú skutočnosť 
života. Svätý Ján to zachycuje v rozhovore, kde Ježiš hovorí 
Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť 
vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný 
život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh 
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet 
spasil. 
DI Nikodém patril do náboženské skupiny farizejov a bol členom 
veľrady, ktorá bola najvyšším úradom v Izraeli. Pre tohto významného 
človeka nie je pod jeho dôstojnosť, aby šiel na návštevu za 
Ježišom. Nežiada od Ježiša ďalšie znamenie, ale je hlboko zasiahnutý 
mocnými Ježišovými činy. Nevníma Ježišove zázraky len ako vítanú 
pomoc v ľudských tiesnivých a ťažkých situáciách, ale hlavne v nich 
vidí upozornenie, že sám Boh je s Ježišom a že je činný v Ježišovom 
pôsobení. Nikodém prichádza k Ježišovi v noci. To vyjadruje 
Nikodémovu opatrnosť a snáď aj poukazuje na jeho strach. Jeho 
nočné stretnutie s Ježišom je príznačné pre jeho osobu. Nikodém patrí 
k skupine tých ľudí, ktorí sú ešte neschopní sa s rozhodnosťou a 
jednoznačnosťou rozhodnúť pre Ježiša. Nechce stratiť svoje 
postavenie, nechce pretrhnúť puto so spoločníkmi svojho stavu. Na 
druhej strane ale tiež túži bližšie spoznať Ježiša ako učiteľa. 
Nehľadiac na Nikodémovu nerozhodnosť, Ježiš ho neodmieta, ale 
prijíma a poučuje. Ježiš oznamuje Nikodémovi, že k účasti na Božom 
kráľovstve je potrebné nové narodenie, úplne nový začiatok. Je teda 
potrebné začať úplne iný život. Doterajší život nemôže jednoducho 
prejsť do života v Božom kráľovstve. K tomuto je potrebné úplne novú 
existenciu. Nikodém je týmito Ježišovými slovami hlboko zasiahnutý, 
je úplne ohromený a zdrvený. Avšak nepopiera túto nevyhnutnosť 
"znovuzrodenia". Zostáva mu to však nepredstaviteľné. Nemôže 
pochopiť ako sa má toto znovuzrodenie stať. Ježiš mu však 
pomáha svojim vysvetlením a hovorí o znovuzrodení z vody a Ducha. 
PAR Človek si nemôže sám darovať tento nový začiatok a takisto ho 
nemôže dostať od druhých ľudí. Dostane ho ale skrze Ducha, skrze 

stvoriteľskú a spasiteľnú moc Božiu. Pre kresťanov sa začína pri krste. 
Táto nová existencia je čírym darom, ktorý má pôvod u Boha. Človek 
nie je schopný Božie kráľovstvo uskutočňovať sám od seba a ani nie 
je v jeho moci, aby do neho smel patriť. Oboje prislúcha Bohu. Človek 
môže iba vyjadriť vďačnosť voči Božiemu pôsobeniu a spolupracovať 
s ním. Svätý Pavol to v dnešnom druhom čítaní vyjadruje slovami: 
„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží 
dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.“ Modlitbami, skutkami 
kajúcnosti a milosrdnou láskou odpovedáme na Boží dar pozvania 
a týmto spôsobom môžeme pracovať na svojom večnom živote. 
Skutočnosť telesnej smrti nám pripomína, že nemáme zabúdať na 
spoluprácu s Bohom pre večný život a všetko pre ten nový život 
v Kristovi urobiť. 
MY Abigail Rine Favale napísala knihu Into the Deep: An Unlikely 
Catholic Conversion – teda Do hĺbky: Nepravdepodobná katolícka 
konverzia. Táto žena v nej opisuje život silne ovplyvnený evanjelickým 
dôrazom na autoritu Písma. Opisuje tiež život v laxnom anglikanizme, 
ktorý vo svojom živote skúšala. Tiež sa delí o inklinácii 
k postmodernému feminizmu.  Až nakoniec zakotvuje v katolíckej 
cirkvi. Kľúčovým momentom jej života je narodenie prvého syna. 
Skúsenosť materstva začína lámať dovtedy nespochybniteľné 
predpoklady feministickej teórie a Favale zdvihne telefón a zavolá do 
miestnej farnosti, že by sa rada dozvedela niečo viac o katolicizme. 
Po zvyšok knihy Favale opisuje, ako ďalšie roky zápasila so všetkým, 
čo jej kedysi na katolicizme prekážalo: žiadne vysviacky žien, žiadna 
antikoncepcia, žiadne manželstvá pre osoby rovnakého pohlavia, a 
pritom objavila bohatstvo posvätnej tradície od apoštolskej 
postupnosti až po sväteniny. Poučné na knihe je, že to, čo Favale 
vedie do náruče Cirkvi, nie sú argumenty: naopak, sú to predovšetkým 
sviatosti, možnosť prežiť posvätnosť liturgie, ponoriť sa do toho, čo 
nás presahuje, a tiež niečoho, čo od nás čosi vyžaduje. Rovnako 
dojemné je k záveru vyzradenie jej túžby priviesť k viere aj svojho 
manžela. Túto stať ukončuje citátom svojho spovedníka: „Ak ho 
skutočne chceš obrátiť, usiluj sa najmä o svoje vlastné obrátenie.“ 
ADE Dnešné Božie slovo sme začínali slovenským príslovím: 
„Zabudol som na to ako na smrť.“ Aj my môžeme zabudnúť na 
dôležitosť stáleho obrátenia sa k Bohu a tak na večný život. Dnešné 
Božie slovo nám pripomína: nie odvrátenie sa od Boha, ale obrátenie 
sa k Bohu je receptom na zmysluplný život na zemi a potom na večný 
život. Amen. 
 


