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Ach, Pane, čo to odo mňa znova žiadaš? Narodiť sa znova? Ako? Ahaa... ty myslíš vnútri v
duši... inak nebudem schopný uvidieť Božie kráľovstvo? Tak poďme na to...

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi
a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také
znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže
človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť
do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj
sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale
nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Ak správne uvažujem, Ježišu, ak sa niekto narodí z niekoho, je mu podobný a je schopný žiť
taký istý život. Krave sa nikdy nenarodí malý koník, ani kobyle malé teľa. Ani zajačica
neprivedie na svet malé kuriatka, ani sliepka maličké roztomilé zajačiky. Krava nikdy nie je
schopná žiť, premýšľať, pracovať, jesť či erdžať ako kôň a kôň zas ako krava. Ani malé zajačiky
nebudú poletovať a pípať a tak ďalej... Každý je určený na taký život, do ktorého bol porodený
jeho matkou, do života, ktorý žijú jeho rodičia a presne takýto život dokáže žiť naplno, dokáže si
ho vychutnávať presne taký aký je, pretože sa narodil presne so všetkými nástrojmi, ktoré k
tomuto danému životu presne potrebuje... Orly majú krídla, kone silné nohy, ryby plutvy a
žiabre... Každý sa teda podobá presne na svojich rodičov - na tých, ktorí ho porodili a bude žiť
presne taký život ako oni.

Každý človek bol porodený z človeka, a teda je presne taký ako jeho rodičia. Každý človek bol
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však stvorený nielen ako telesná bytosť. Telo sme dostali priamo od rodičov z ich tela, ale dušu
každého človeka stvoril a dá sa povedať "porodil" sám Boh Otec, samozrejme inakším
spôsobom ako od večnosti rodí svojho Syna - druhú Božskú osobu - vyšli sme z neho ako jeho
milované deti. Veď On sám to aj povedal pri prvotnom stvorení - stvorme človeka na náš obraz.
A tak aj pri každom počatí v lone ženy je prítomný Boh a on "rodí" do nového sveta novú
podstatu nového človeka - jeho dušu. Práve preto sa na Nebeského Otca veľmi podobáme,
práve preto sme schopní žiť jeho životom v jeho kráľovstve. Túto nádhernú podobu kráľovských
Božích detí doničili až do prachu prvotným hriechom Adam a Eva a tak bolo potrebné túto krásu
obnoviť . Všetko, čo sme mali používať ako Božie deti, sme stratili, zničili. Nestačil len prvotný
hriech, k nemu sa pridali ďalšie a ďalšie, ktoré postupne doničili krásu, ktorá bola v nás od
nášho prvotného "porodenia" z Boha.

Preto aj dnes Ježiš hovorí: "Kto sa znova nenarodí zhora - teda z Ducha, teda z Boha, nebude
schopný uzrieť Božie kráľovstvo, vojsť do neho a žiť v ňom tak, ako to naplánoval môj milovaný
Otec ešte predtým ako stvoril svet." Prečo? Pretože toto milované Božie dieťa malo byť
schopné uvidieť Božie kráľovstvo očami svojej duše, ktoré má teraz alebo vylúpnuté, alebo
oslepené, alebo tak strašne zakalené, že akokoľvek by sa snažilo, proste to neuvidí. A
akokoľvek by sa snažil žiť Božie kráľovstvo - teda "pokoj, lásku, miernosť, trpezlivosť... atď v
Duchu Svätom" (ako hovorí sv. Písmo), nepodarí sa mu to, lebo nemá dostatok všetkých
duchovných orgánov, ktoré by mu to umožnili - všetky sa naraz rozrušili prvotným hriechom a
postupne viac či menej zničili, odtrhli, rozmliaždili následkom ďalších hriechov v našom živote.
Preto bez toho, aby sme sa znova narodili z Ducha, teda z Boha, nie sme schopní uzrieť ani
vojst ani žiť v Božom kráľovstve. Ako sa ale narodiť opäť z Boha, keď túžim, ale neviem ako?

Prvotné a hlavné znovuzrodenie z Boha sa deje v krste. Tam sme sa znovu narodili ako Božie
deti. Ak sme všetko znova zničili svojím hriechom, musíme opäť volať k Bohu, aby nás dal do
poriadku - znovu a znovu zrodzoval k Božiemu životu v nás (hlavne cez sv. spoveď ale aj
dokonalú ľútosť). Každým aj tým najmenším hriechom - slovom, myšlienkou či skutokom
naplneným zlom, nenávisťou, závisťou, pohŕdaním, ohováraním atď sa stávame čoraz menej a
menej podobní Bohu - ničíme všetko krásne v nás. Ale každým slovom, myšlienkou či skutkom
naplneným láskou, dobroprajnosťou či milosrdenstvom sa stávame viac a viac podobní Bohu obnovujeme všetko to krásne, čo v nás bolo a následkom hriechu sa zničilo, učíme sa chodiť v
Božom kráľovstve a rozvíjať ho do krásy v sebe samých.

Ach, Ježišu, krstom som bol teda znovu zrodený ako tvoj milovaný brat. Mojou úlohou je už iba
s tvojou pomocou udržať si túto obrovskú dôstojnosť, ktorú som krstom dostal - podobať sa ti
viac a viac. Po každom hriechu dávať znova do poriadku, čo sa zničilo a chrániť si svoju dušu
pred úplným zničením. Ako to malé dieťa vedieť sa postaviť na nohy viery a učiť sa nimi chodiť.
Inak nikdy nebudem schopný chodiť v Božom kráľovstve vierou a dôverou v Boha. Otvoriť ústa
svojej duše a príjímať duchovnú potravu od svojho Nebeského Otca každý deň tak ako aj
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porodené dieťatko ak nepapá to, čo mu mamka dá jesť, darmo sa narodilo, zomrie od hladu.
Učiť sa už teraz každú sekundu žiť ako Božie dieťa s dôstojnosťou, akú má a nenechať si túto
dôstojnosť ničiť a rozbíjať poslúchaním diabla. Pri každej činnosti duše vychádzať z Boha,
znova a znova sa z neho "rodiť" ako jeho dieťa a každú sekendu môjho života si pripomínať, kto
ma v krste znovuzrodil, aby som sa mu naozaj podobal. Aby som nebol ako krava, ktorá sa
pokúša lietať ako orol, alebo ako smiešna kura, ktorá sa snaží cválať po lúkach a ťahať za
sebou pluh ako kôň. Vedieť, kým som bol stvorený a pre aký život som bol stvorený, môj Pane.
Tak ma to prosím uč, tak ako každý otec a matka učia svoje dieťa byť viac a viac človekom.
Nech môja duša, znovuzrodená v krste, môže žiť naplno ako Božie dieťa a vidieť krásu Božieho
kráľovstva, vstúpiť do neho a žiť ho naplno už tu na tejto zemi...

P. Robert Balek SVD
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