Slovensky

Počúvaj, Izrael: Náš Pán Boh je jediný Pán!
A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím,
nech navždy zostanú v tvojom srdci. (Dt 6,4.6)

Mojžiš povedal ľudu: "Boj sa Pána, svojho Boha, a po všetky dni svojho
života zachovaj všetky jeho zákony a príkazy, ktoré dávam tebe i tvojim
synom a vnukom, aby si dlho žil.
Počúvaj, Izrael, a svedomite zachovávaj príkazy, aby sa ti dobre vodilo a aby
si sa veľmi rozmnožil v krajine oplývajúcej mliekom a medom, ako to Pán,
tvoj Boh, prisľúbil tvojim otcom.
Počúvaj, Izrael: Náš Pán Boh je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová,
ktoré ti ja dnes hovorím, nech navždy zostanú v tvojom srdci."

Bratia a sestry, v Starom zákone bolo viac kňazov za sebou, pretože smrť im
bránila pokračovať v kňazskom úrade. Ale Kristus, pretože zostáva naveky,
má kňazstvo nepominuteľné. Preto môže dokonale spasiť tých, ktorí skrze
neho prichádzajú k Bohu; žije stále a prihovára sa za nich.
Áno, takého Veľkňaza sme potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného,
oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje, ako
iní veľkňazi, deň čo deň prinášať obetu najprv za vlastné hriechy a potom za
hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.
Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo
prísahy, ktoré odznelo po Zákone, ustanovuje Syna, ktorý je dokonalý
naveky.

Istý zákonník pristúpil k Ježišovi a opýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo
všetkých?"
Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: Počuj, Izrael, náš Pán Boh je jediný Pán.
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou,
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celou svojou mysľou a celou svojou silou! Druhé je toto: Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto,
niet."
Zákonník mu povedal: "Dobre, Učiteľ, pravdu si povedal: Jediný je (Boh) a
iného okrem neho niet; a milovať Ho celým srdcom, celým rozumom a celou
silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a
ostatné obety."
Ježiš videl, že odpovedal rozumne, preto mu povedal: "Nie si ďaleko od
Božieho kráľovstva."
A už sa nik neodvážil vypytovať sa ho.

Gro, to podstatne v kresťanskej viere, ale aj v judaizme, je zhrnuté v tejto jednej vete:
"Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!" Slovom "jediný" nie je ale myslené, že existuje
iba jeden Boh, ale skôr, že tento Boh je "jedinečný". Boh chce jedinečným spôsobom
prežívať svoj (ľúbostný) vzťah so svojím ľudom. Preto je aj ten ľud " jedinečný",
"vyvolený", to zn. že je povolaný na to, aby pripomínal a pamätal na Božie spásonosné
pôsobenie a bol otvorený stále sa uskutočňujúcej život dávajúcej Božej sile. Vtedy sa
obojstranne prelína tento vzťah medzi Bohom a človekom.
Tento jedinečný vzťah nám zároveň slúži ako model medziľudských vzťahov. To
vysvetľuje, prečo odpovedal Ježiš na otázku učenca, ktoré prikázanie je najdôležitejšie,
hneď dvoma prikázaniami – prikázaním lásky k Bohu a prikázaním lásky k blížnemu.
"Prikázania": Ako často ich vnímame skôr ako požiadavku a nátlak, než ako podporu pre
harmonické a plodné spolunažívanie! Aj veľa učených z čias Ježiša vníma skôr poradie
prikázaní, než by hľadali ich pôvodný zmysel. Ježiš nám dáva zreteľne najavo, že tu nejde
o poradie, ale vlastne o tento jedinečný vzťah medzi Bohom a človekom; nie o nanútenú
Božiu požiadavku. Zmyslom prikázaní nie je vyvíjanie nejakého tlaku. Sú tu pre človeka,
aby sa mu dobre viedlo. Božia láska k ľuďom, spása, ktorú im prisľúbil, predbieha cez
prikázania. Ak sa prizrieme Starému Zákonu, objavíme túto základnú skúsenosť: Boh
odovzdáva Mojžišovi tabule s desiatimi prikázaniami až po tom, ako ich vyslobodil z
egyptského otroctva a priviedol k voľnosti. Pretože pocítil Izrael Jahweho ako záchrancu,
vie, že Božie prikázania mu majú slúžiť na to, aby si zachoval dosiahnutú slobodu a
dôstojnosť. Na začiatku prikázaní lásky k Bohu a k blížnemu (v ktorých sú zahrnuté všetky
ďalšie prikázania) je najprv výzva k počúvaniu ("Počuj Izrael!"): Boh z lásky vynaložil už
nesmierne veľa námahy s každým jedným človekom počas jeho životnej histórie. Ak to
zbadáme a dovolíme prihovoriť sa Jeho láske k nám, pocítime možno, čo to znamená
milovať Ho aj iných ľudí, čiže "dodržiavať Jeho prikázania".
"Boh je jednoduchý" povedal Ján Chrysostomus. Je to možno taká hlavná výpoveď dnešnej
nedele. Aby sme mohli vyjadriť túto reláciu medzi Bohom a človekom a reláciu medzi
človekom a človekom, sú potrebné iba dve prikázania. Ako ľudia, celým naším srdcom,
našou dušou, naším rozumom, našou silou sme pozvaní k poznaniu a odpovedi, to zn.
aby sme uvideli súvislosti nášho života z perspektívy Božieho prísľubu; aby sme si
uvedomili ten putovný charakter nášho bytia a túto skúsenosť premenili na činy. Nájsť
Boha znamená získať opäť spasenie a celistvosť (biblické Shalom).
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