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AI Keď som pôsobil v Papue Novej Guiney, domorodí veriaci ma často 
volali na modlitbové stretnutia. Raz bolo takéto stretnutie venované 
hľadaniu pravdy a pravej cirkvi, keďže v PNG je veľa rôznych 
kresťanských spoločenstiev a siekt. Po modlitbe a speve sa rozbehla 
diskusia. Zvlášť jeden pán bol veľmi aktívny a dával otázku za 
otázkou. Trpezlivo som odpovedal. Diskusia skončila až po polnoci. 
Ráno mi veriaci prezradili, že tým pýtajúcim sa bol pastor adventistov. 
Boli nadšení, že som ho v diskusii porazil. Oni to brali čosi ako Biblické 
súťaženie. Kto vyhral, mal na niekoľko týždňov navrch, až kým sa 
nekonalo ďalšie súťaženie. 
KE Dnešné evanjelium nám môže pripomínať takéto biblické 
súťaženie. „Keď Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ 
zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v 
Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: 
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 
DI Zákonník sa pýta po "najväčšom prikázaní v Zákone". Hebrejské 
slovo Tora znamená v preklade Zákon. Tvorí ho päť kníh Mojžišových. 
Podľa zákonníkov majú všetky prikázania rovnakú hodnotu, 
dôstojnosť a vážnosť, pretože pochádzajú od Boha a od Mojžiša. V 
otázke môžeme rozpoznať záludnú nástrahu. Ježiš odpovedá 
presným citátom zo šiestej kapitoly Piatej knihy Mojžišovej. Tento verš 
je súčasťou väčšieho celku s názvom "Počuj, Izrael - hebrejsky: Šema 
Jisrael" -, ktorý Židia dodnes denne recitujú. Aby sme lepšie 
porozumeli citáciu, musíme vysvetliť obsah tejto židovskej modlitby. 
Hebrejský výraz "milovať" má veľmi veľa významov: od intímnych 
prejavov lásky cez lásku k rodinným príslušníkom, priateľom až po 
vzťah k Bohu. Slová - "Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou" - znamenali 
medzi Židmi predovšetkým "lásku k Bohu", a to v prvom rade v 
skutkoch pokory, zbožnosti a vernej služby Zákonu. Milovať Boha 
znamená obetovať svoj život pre Božie prikázania. Slová - milovať 
celým srdcom - znamenajú nasmerovať všetky túžby a priania 
výhradne k Bohu. Človek má Boha milovať "celou svojou dušou". 
Duša znamená v židovstve život. Milovať celou dušou, teda byť 

ochotný k utrpeniu a mučeníctvu pre vieru. Slovami "celou svojou 
mysľou" sa myslí predovšetkým na poznanie jediného Boha a na 
poslušnosť voči nemu. Pre Židov sú príkazy milovať Boha a milovať 
blížneho na prednom mieste a sú neobvykle postavené na rovnakú 
úroveň. Dodatok "ako seba samého" znamená rozhodné 
sebaobetovanie, zrieknutie sa násilia, lásku k nepriateľom a ozajstné 
odhodlanie zomrieť pre Krista. Cieľom tohto prikázania nebolo zaviesť 
akoby "rovnováhu" medzi sebaláskou a láskou k blížnemu. Zatiaľ čo 
pre Žida je blížny len Žid, Ježiš učí, že blížnym je každý človek. 
PAR V dnešnom, hlavne západnom svete sa šíri iné učenie vo forme 
populárnej psychológie. Vyznáva takéto poradie lásky: na prvom 
mieste milovať seba, potom blížneho a ak ešte zostane čas a priestor, 
tak aj Boha. Povedzme si to na plné ústa: je to nekresťanské a 
nebiblické.  
MY Našťastie máme veľa príkladov, ktoré manifestujú dnešnú pravdu 
evanjelia. Stalo sa to v Poitiers počas francúzskej revolúcie. Kňazi 
verní Rímu boli tvrdo prenasledovaní.  Pierre Coudrin práve dokončil 
spovedanie umierajúceho, keď do nemocnice vtrhli členovia národnej 
gardy. Jedna rehoľná sestra menom Ave varovala Pierra, aby sa 
zachránil. Na vedľajšej posteli nikto neležal, lebo ráno zomrelého 
odviezli. Nad posteľou bol nápis Pešiak. Kňaz bez váhania skočil do 
prázdnej postele a stiahol si prikrývku až na tvár. V tej chvíli vtrhli do 
miestnosti dvaja gardisti. O hodinu zúriví odišli, lebo kňaza nenašli. 
Pátranie trvalo niekoľko týždňov. Rehoľnú sestru nakoniec chytili 
a odsúdili na smrť. Odsúdený bol aj kňaz Pierre, ale v neprítomnosti. 
Na Kvetnú nedeľu mala byť poprava. Prezlečený za jakobína stál 
Pierre Coudrin medzi prizerajúcimi sa na mieste popravy. Diskrétne 
udeľoval všetkým odsúdeným posledné pomazanie. Keď rehoľná 
sestra vystúpila na popravisko, dav odrazu zmĺkol. Sestra zvolala 
mocným hlasom a spievala: „Velebí moja duša Pána!“ Zástup 
zmeravel. Vedúci popravy zakričal, aby to ukončili. Gilotína spôsobila, 
že sestra Ave mohla pripojiť svoj hlas k chóru anjelov v nebi. 
ADE Láska k Bohu pobádala túto sestru a kňaza, aby milovali blížnych 
a zabudli na seba. Ďakujme za Ježišovo povzbudenie, ďakujme za 
správny rebríček hodnôt lásky a prosme, aby sme súťažili len 
v prejavoch lásky. Amen. 


