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1. ÚVOD 

V mene Boha: Otca 

i Syna i Ducha Svätého. 

Amen. 

 

2. PIESEŇ ES 37 

 

3. ODRIEKANIE 10 BOŽÍCH 

PRIKÁZANÍ 

Aby sme si všetci pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne 

Desať Božích prikázaní: 

 Ja som Hospodin tvoj Boh: 

 1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 

 2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo! 

 3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! 

 4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi! 

 5. Nezabiješ! 

 6. Nescudzoložíš! 

 7. Nepokradneš! 

 8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 

 9. Nepožiadaš dom svojho blížneho! 

 10. Nepožiadaš ani jeho manželku ani nič, čo je jeho! 
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4. ZAMYSLENIE NAD BOŽÍM SLOVOM (J 3,1-3) 

S úctou voči Božiemu slovu, povstanúc, vypočujme si slová 

z Písma svätého, ktoré sú napísané v Evanjeliu podľa Jána, v 3. 

kapitole, kde v 1. až 3. verši v mene Božom čítame tieto slová: 

 

1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten 

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. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, 

hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo 

Božie. Amen. 

 

Milí bratia a sestry! 

 Je tretia a posledná nedeľa po Zjavení. Liturgicky nás 

usmerňuje na „Ježišovo premenenie“. I keď je to zaujímavé 

posolstvo – dnes sa mu venovať nebudem, ale poprosím 

každého, kto sa k môjmu zamysleniu dostane, aby si určite 

prečítal slová z Evanjelia podľa Matúša 17,1-9, kde je reč o 

spomínanej, významnej udalosti v živote Božieho Syna, Krista, 

ktorá je i pre nás stále v mnohom inšpiratívna. 

 Teraz sa jej dotknem iba okrajovo. Ako by napríklad znela 

výpoveď z našich úst, ak by sme boli na mieste učeníkov? Nebola 

by to veta: postavíme Tebe i nám príbytok...? Akí sme kresťania? 

Nehľadíme neraz len na seba – svoje záujmy?  
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 Ježišovo premenenie, i keď kvalitatívne išlo o čosi 

jedinečné, vzácne, ma podnietilo – možno i kvôli okolnostiam, v 

akých žijeme – zamýšľať sa nad sebou, nad svojím životom, nad 

svojou premenou: ako sa k takémuto kroku odhodlať? Ako začať 

či obnoviť svoj vzťah k Pánovi?  Aby som dnes nehovoril iba 

teoreticky, spomeniem ako príklad zaujímavého človeka. Bol to 

Nikodém. Z Jánovho evanjelia sme sa dozvedeli, že bol 

popredným mužom medzi Židmi. Pochádzal z národa, ktorý 

Kristom pohŕdal a ani Ho neprijal. Nikodém sa mohol zaradiť k 

väčšine a o Ježiša sa nezaujímať. Neurobil to! Sledujme teda, ako 

sa vyvíjal jeho vzťah ku Kristu. Pripomínam, že správy o ňom 

nachádzame na troch miestach v Jánovom evanjeliu. Je to náš 

úvodný text a Nikodém sa ešte spomína aj na konci 7. a 19. 

kapitoly. Tieto tri zmienky naznačujú vlastne 3 štádiá jeho 

duchovného vývoja, alebo tri etapy jeho vzťahu k Pánovi Ježišovi. 

Skúste si ich všimnúť.  

 V 3. kapitole sa hovorí o prvom stretnutí Nikodéma s 

Kristom. Text naznačuje, že onen muž dlhšie pozoroval Ježišove 

slová a činy. Bratia a sestry, pocítiť záujem o Kristovu zvesť, o 

Jeho osobnosť, o spôsobe života – to môže byť aj dnes tým 

prvým krokom, ktorý každému z nás treba urobiť. Mnohí dosiaľ 

žijú v značnej nevedomosti o Ježišovi alebo majú o Ňom mylné 

informácie. Trápi ma to, že viacerí sa na tomto základe rozhodli 

nezaujímať sa o Krista. Áno, múr neinformovanosti alebo 

zlomyseľnej dezinformovanosti je i v tejto dobe pre niektorých 
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prekážkou na ceste k Pánovi Ježišovi. Pomáhajme takýmto 

ľuďom. Upriamuje ich na to jediné a pravé – na evanjelium, ktoré 

nás môže usmerniť na tú správnu cestu. Ak máme nejaké 

pochybnosti či nejasnosti, pýtajme sa i svojich duchovných, aby 

nám to či ono objasnili; iste to radi urobia! 

 Vráťme sa k Nikodémovi. Čo ho asi mohlo na Ježišovi 

zaujať? Je nesporné, že na Ježišovi je mnoho takých skutočností, 

ktoré môžu pritiahnuť pozornosť aj dnešného človeka. Samotný 

Kristov život, Jeho stupnica hodnôt, Jeho ochota odpúšťať i tam, 

kde by sme si my povedali, že za žiadnu cenu odpustiť 

nemôžeme. Fascinujúci je Jeho záujem o slabých, chudobných, 

odpísaných. Oslovujúca je Jeho vytrvalosť pri životnom poslaní, a 

to i za cenu najvyššej obete. Toto je iba niekoľko vecí z mnohých, 

ktoré dodnes môžu priťahovať pozornosť ľudí. Aj táto správa je 

vlastne takým podnetom pre nás, aby sme sa pustili do 

usilovného štúdia Božieho slova, kde sa dá nájsť všetko, čo 

máme vedieť o Ježišovi i o svojej záchrane. Prosím, venujme 

tomu svoju pozornosť. 

 Nikodém prichádza k Ježišovi v noci. Nevieme, či si noc 

vybral preto, aby sa mohol lepšie sústrediť na rozhovor alebo či 

to bolo zo strachu. Vzhľadom na jeho postavenie by bol strach 

celkom pochopiteľný. Pán Ježiš mu nevyčíta, že za Ním prichádza 

v nočnom čase. On má dodnes veľa porozumenia jednak pre 

rozličné prístupové cesty, aj pre rozličnú „rýchlosť“. Nemusíme sa 

teda báť toho, že práve my sa k Ježišovi dostaneme len v zrelom 
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veku. Nie je podstatné kedy, ale aby sme sa vôbec rozhodli! 

Možno i my máme strach – strach z výsmechu, z rôznych rečí, že 

sme začali chodiť do chrámu atď. Ľudia vedia byť zákerní (alebo 

nechápaví), ale pre život s Ježišom sa oplatí aj čosi preniesť. 

 Teraz by som sa chcel zastaviť – pri 7. kapitole. Hovorí sa v 

nej o tom, že členovia židovskej rady, keď videli, ako Ježiš v 

Jeruzaleme získava na svoju stranu mnohých ľudí, rozhodli sa Ho 

zatknúť. Vtedy sa Nikodém postavil na Ježišovu stranu, povedal: 

Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? 

(51. verš) Keď Ježišovi chcú ukrivdiť, Nikodém nadobúda odvahu 

a zastáva sa Ježiša. Nebolo to bez rizika, ako to potvrdzuje 

odpoveď iných členov židovskej rady (prečítaj J 7,52).  

 Ako sa vlastne Nikodém dostal k tomuto druhému štádiu? 

Iste, rátame s jeho prirodzeným citom pre spravodlivosť a právo, 

ale okrem toho určite v jeho srdci Ježišovo učenie a pôsobenie už 

zapustilo hlboké korene. Inak povedané: Čím viac priestoru v 

jeho vnútri obsadil Kristus, tým v ňom zostáva menej miesta pre 

strach. A toto je dosiaľ platný recept a povzbudenie – proti našim 

obavám. 

 Bratia a sestry, mnohí z nás to máme s Kristom 

„odskúšané“ a vyznávame: niet krajšej, bezpečnejšej cesty života 

ako je cesta s Ježišom!  

 A napokon v 19. kapitole je opísané tretie – krásne 

štádium Nikodémovho duchovného vývoja. Po Ježišovom 

ukrižovaní hrozilo, že Jeho mŕtve telo nedôstojným spôsobom 
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hodia do spoločného hrobu s ostatnými popravenými. A vtedy sa 

rozhodli – Jozef z Arimatie, ktorý bol tajným Kristovým učeníkom 

(J 19,38) a Nikodém urobiť Ježišovi pohreb. Čo to vlastne 

znamenalo? Spomínaní muži sa pred širokou verejnosťou priznali 

k ukrižovanému Ježišovi. Riziko bolo veľké, ale obaja si zrejme 

povedali: nech sa stane čokoľvek, my stojíme pri Ježišovi. 

 Kiežby toto tretie štádium – teda jednoznačné priznanie sa 

k Ježišovi – bolo stále naším cieľom. Amen. 

Pomodlime sa: 

Nebeský Otče, s dôverou v Tvoje milosrdenstvo, prichádzame k 

Tebe a prosíme Ťa, aby svetlo Tvojej pravdy preniklo do každého 

života. Skloň sa k nám so svojou milosťou. Prispej pomocou tým, 

ktorí klesajú pod bremenom života: Veľmi prosíme, pomôž nám i 

všetkým ľuďom hľadať cestu k Tebe. Amen. 

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach!  

Posväť sa meno Tvoje! 

Príď kráľovstvo Tvoje! 

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes! 

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! 

I neuvoď nás do pokušenia!  

Ale zbav nás zlého! 

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému ako bola na počiatku 

i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 
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5. VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ 

Napokon spoločne vyznajme vieru v Trojjediného Boha slovami 

Apoštolského vyznania: 

 Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 

 Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho  jediného, Pána nášho, 

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel 

pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; 

zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, 

sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých 

i mŕtvych.  

 Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, 

spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych 

vzkriesenie a život večný. Amen.  

 

6. PIESEŇ ES 71 

 

7. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE  

Prijmite požehnanie: 

 Láska Božia nech sa rozhojňuje vo vašich srdciach a milosť 

nášho Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza po všetky dni! 

Amen. 

 

Za zamyslenie nad Božím slovom a modlitbu ďakujeme Mgr. Dušanovi 

Germanovi, emeritnému seniorovi RIS ECAV na Slovensku. 
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Srdečne ďakujem všetkým, ktorí počas tohto obdobia, keď 

cirkevný zbor opäť nemá žiadne príjmy z ofier a milodarov, 

myslíte aj na túto stránku života CZ a poslali ste alebo pošlete 

svoj milodar na účet cirkevného zboru. Svoj príspevok môžete 

poslať na účet: IBAN: SK62 0200 0000 0080 5134 0562, do 

správy pre prijímateľa napíšte: Milodar. 

     Pán Boh s vami! 

 

 

 

 

 


