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AI Žijú medzi nami takí ľudia, ktorým robí radosť zahanbovať iných. 
Vyberajú si rôzne formy. Jednou z foriem môže byť kladenie otázok, 
na ktoré pravdepodobne nebudú vedieť odpovedať. A práve tento 
spôsob si vybral zákonník z dnešného úryvku evanjelia. 
KE V evanjeliu svätého Lukáša počujeme: - Vystúpil ktorýsi znalec 
zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som 
bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané 
v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých 
svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 
Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“  
DI Klásť otázky v Palestíne v Ježišovej dobe neznamenalo dozvedieť 
sa správne informácie alebo dokonca odhaliť pravdu, ale bol to bežný 
spôsob a aj dosť častý, ako príjemcu otázky ponížiť a zahanbiť, a to 
pokiaľ možno, čo najviac. Zaujímavé je, že zákonníci a farizeji chceli 
Ježiša často takto zahanbiť. Dôvodom bolo, že zasahoval do ich 
remesla, ľudovo liezol im do kapusty, a navyše sa vydával za Božieho 
Syna. Ježiš však túto fintu veľmi dobre prezrel a väčšinou to boli práve 
tí, ktorí sa pýtali, ktorí boli nakoniec zahanbení. 
Hoci príbeh o milosrdnom Samaritánovi je dosť podstatnou časťou 
dnešného evanjelia, nič to nemení na tom, že Ježiš stavia znalcov 
Zákona do úzkych. A nielen to. Používa túto formu, aby nám znovu 
pripomenul to najdôležitejšie v živote. To znamená pamätať na 
konečný cieľ človeka. Týmto cieľom je večný život v radosti s Bohom. 
Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je láska k Bohu a k blížnemu. 
PAR Dnes sa ľudia tiež pýtajú otázky, ktoré sa im zdajú dôležité: 
napríklad ako dosiahnuť lepšie sebavedomie; ako dosiahnuť väčší 
úspech; ako dosiahnuť väčší zisk; ako dosiahnuť lepšie zdravie; ako 
mať viac času na zábavu a dovolenku atď.  
Koľko ľudí sa dnes úprimne pýta na zmysel svojho života a čo bude 
po smrti? A koľko ľudí, dokonca aj veriacich, sa pýta, čo robiť, aby 
získali večný život? 
MY Kresťanský pastor Todd Burpo napísal knihu NEBO SKUTOČNE 
EXISTUJE. Opisuje v nej životný príbeh svojho syna Coltona, ktorý vo 
veku necelých 4 rokov prežil komplikovanú operáciu slepého čreva. 

Zároveň mu však Boh dal milosť nahliadnuť do reality posmrtného 
života. Po uzdravení malý Colton spontánne rozprával rodičom o 
svojej návšteve neba počas operácie a o tom, čo mu povedali ľudia, 
ktorých tam stretol. Najzaujímavejšie sú však prvé zážitky so synom 
hneď po jeho uzdravení. Keďže bol jeho otec Todd pastor, tak 
súčasťou jeho služby bolo aj  vedenie modlitieb na pohreboch. 
Samozrejme, brával so sebou aj svojho syna Coltona. Teraz citujem 
z knihy, v ktorej rozpráva otec: - Od Coltonovho narodenia som už 
viedol niekoľko pohrebov, ale teraz bol vo veku, keď sa začal viac 
zaujímať o to, ako a prečo veci fungujú. „No, priateľu, pohreby sa 
konajú, keď niekto zomrie.“ Zomrel muž z mesta a jeho príbuzní sa 
prišli rozlúčiť do modlitebne. Coltonovo správanie sa náhle zmenilo. 
Tvár mu zvážnela a pozrel sa mi do očí. Môj syn sa ma opýtal, či ten 
muž, ktorý zomrel, bol kresťan, ktorý prijal Krista za svojho Spasiteľa. 
Ale naliehavosť, s akou to hovoril, ma zaskočila. "Neviem presne, 
Colton," odpovedala som. "Nepoznal som ho veľmi dobre." Na 
Coltonovej tvári bolo vidieť veľké znepokojenie. "Musel mať Ježiša v 
srdci! Musel poznať Ježiša, inak nemôže ísť do neba!" 
Opäť ma prekvapila naliehavosť, s akou to povedal, najmä preto, že 
toho človeka vôbec nepoznal. Snažila som sa ho utešiť, ako som len 
vedel. "Rozprával som sa s niektorými jeho príbuznými a oni povedali, 
že poznal Ježiša," povedal som. Colton nevyzeral úplne presvedčený, 
ale jeho tvár sa trochu uvoľnila. "No... dobre," povedal a odišiel. 
Podobných situácií sa zopakovalo viac. Colton sa vždy pýtal len na to 
jedno. Po skúsenostiach v nebi mal milosť spoznať, čo je v živote 
najdôležitejšie. 
ADE V našom živote je veľa dôležitých vecí. Nezabúdajme však, že 
najdôležitejšie je len jedno: čo robiť, aby sme dosiahli večný život. 
Nenechajme sa zahanbiť tým, že na túto skutočnosť v živote budeme 
opakovane zabúdať. Amen. 
 


