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AI Čo nás čaká po smrti, aké je to zomrieť, to je otázka, ktorú si ľudstvo 
kladie od svojho počiatku. Smrť je niečo, čo je mimo nášho chápania, 
pretože väčšina z nás sa s ňou sama nestretla. Väčšina z nás o tom 
nerada hovorí, je to jednoducho "tabu" a každý vo svojom podvedomí 
cíti, že jedného dňa zomrie. V našich mysliach sa ozýva: "Jedného 
dňa si pre mňa príde." Existuje mnoho názorov na smrť. 
KE Saduceji v dnešnom evanjeliu majú na smrť vlastný názor. Ježiš 
na ich názor reaguje slovami: „Synovia tohoto veku sa ženia 
a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku 
a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť 
nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi 
vzkriesenia.“ 
DI Prečo evanjeliá zaznamenávajú väčšinu Ježišových stretov s 
farizejmi a zákonníkmi, ktorí horlili za vieru, ale nie so saducejmi? 
Saduceji sa totiž o veci viery veľmi nezaujímali, netvrdili, že sú 
spravodliví, a preto sa nehádali. Viac ich zaujímalo ich vlastné 
postavenie a majetok. Odmietali niektoré náboženské pravdy: neverili 
v anjelov, vo večný život - a zo Svätého písma prijímali len päť 
Mojžišových kníh. V čase, keď boli napísané evanjeliá - po zničení 
Jeruzalemského chrámu v roku 70 n. l. - už saduceji neexistovali, boli 
zabití v židovskej vojne. V tom čase prevládal farizejský smer takmer 
v celom judaizme. Evanjelisti teda nemali čas zaznamenávať Ježišove 
výroky proti saducejom. Dnešný úryvok je skôr výnimkou. Zameriava 
našu pozornosť na vieru vo vzkriesenie. Viera v posmrtný život je tu 
vyjadrená najprv negatívne: neženia sa, nevydávajú sa, nemôžu 
zomrieť. Ježiš dáva jasne najavo, že mnohé z toho, čo celkom zjavne 
patrí do tohto sveta, po vzkriesení nebude na druhom svete. Hovorí 
však aj pozitívne: predstavuje ľudí na onom svete ako rovných 
anjelom, ako Božie deti, ktoré majú účasť na vzkriesení. Grécky text 
evanjelia naznačuje podobnosť medzi narodením a vzkriesením. Tak 
ako človek vstupuje do tohto sveta narodením, do budúceho sveta 
vstúpi vzkriesením. A toto všetko je dar, ktorý nie je pre človeka 
samozrejmý. Týka sa tých, ktorí budú považovaní za hodných, tých, 
ktorí Božiu milosť aktivovali denne vo svojom živote. 
PAR V rôznych médiách sa z času na čas diskutuje o živote po smrti. 
Samozrejme, všetci chcú vedecký dôkaz. Problémom je, že 
materialistická veda len ťažko dokáže duchovnú realitu. Objavuje sa 
však čoraz viac nepriamych dôkazov a osobných svedectiev, najmä 

od ľudí, ktorým sa zastavilo srdce alebo zažili klinickú smrť.  
MY Niečo podobné sa stalo chlapcovi menom Colton Burpo. Keď 
Colton v roku 2003 prežil komplikovanú operáciu slepého čreva, jeho 
rodičia sa radovali z jeho zázračného uzdravenia. Neočakávali však 
skutočnosti, ktoré sa pred nimi odohrali v nasledujúcich mesiacoch. 
Boli zarazení zo svedectiev syna, ktorý zažil cestu do neba a späť. Ani 
nie štvorročný Colton povedal rodičom, že sa počas operácie oddelil 
od svojho tela - a pravdivosť svojho tvrdenia potvrdil tým, že presne 
opísal, čo jeho rodičia medzitým robili v inej časti nemocnice. Videl 
mamu plakať a otca, ktorý sa zúfalo modlil. Rozprával, ako navštívil 
nebo a čo mu povedali ľudia, ktorých tam stretol a ktorých nikdy 
predtým nevidel. Rozprával aj o udalostiach, ktoré sa stali pred jeho 
narodením. Okrem toho udivoval svojich rodičov, keď hovoril o svojej 
sestre, ktorá sa mu v nebi s láskou venovala, hoci sa nikdy nenarodila, 
pretože jeho matka prirodzene potratila. Okrem toho prekvapil svojho 
otca - pastora - informáciami o nebi, ktoré presne zodpovedali tomu, 
čo je zaznamenané v Písme svätom. Colton opisuje Ježiša, anjelov, 
ako je Boh "naozaj, naozaj veľký" a ako nás Boh veľmi miluje. Mnohí 
z vás pravdepodobne vedia, že to všetko spísal jeho otec a vyšlo to 
knižne pod názvom Nebo nie je výmysel. Táto kniha ponúka pohľad 
na svet, ktorý nás čaká, kde, ako hovorí Colton, "nikto nie je starý a 
nikto nenosí okuliare". Táto kniha nielen učí vrúcnejšie milovať Boha 
a menej sa obávať smrti, ale navyše ukazuje, že do neba nejdeme, 
aby sme tam tisícky rokov vysedávali a spievali chválospevy. V nebi 
len začíname žiť tak, ako sme vždy mali žiť, nebyť prvého hriechu. 
Veľmi knihu odporúčam najprv pre dospelých, ktorí však môžu 
o skutočnostiach po smrti hovoriť bez problémov aj s deťmi. 
ADE Nič po smrti nedáva človeku veľký zmysel v tomto pozemskom 
živote. Život po smrti, ako ho opisuje Ježiš so svojou božskou 
autoritou, dáva nášmu pozemskému životu hlboký zmysel a napĺňa 
nás obrovskou nádejou na večné šťastie. Jednoducho tomu verme a 
žime podľa toho. Amen. 


