Slovensky

Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam,
nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba.
Naopak, toto slovo je celkom blízko pri tebe,
je v tvojich ústach a v tvojom srdci,
a preto ho môžeš zachovať. (Dt 30,11.14)

Mojžiš prehovoril k ľudu: "Budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha a zachovávať jeho
príkazy a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým
srdcom a celou dušou.
Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba. Nie je v
nebi, že by si mohol povedať: 'Kto za nás môže vystúpiť do neba a zniesť nám ho, aby sme
ho mohli počuť a zachovávať?' Ani za morom nie je, že by si musel povedať: 'Kto prejde
za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a dodržiavať?' Naopak,
toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, a preto ho môžeš
zachovať."

Ježiš Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Lebo v ňom
bolo stvorené všetko, na nebi a na zemi, svet viditeľný i neviditeľný: Tróny a Panstvá,
Kniežatstvá a Mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
On je pred všetkým a v ňom má všetko svoje trvanie.
On je hlavou tela, čiže Cirkvi: On je počiatok, prvorodený medzi vzkriesenými z mŕtvych
a vo všetkom má prvenstvo.
Boh totiž chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril so sebou
všetkých, keď jeho krvou, na kríži vyliatou, vrátil pokoj všetkým, čo sú na zemi a čo sú na
nebi.

Vystúpil ktorýsi znalec Zákona a pokúšal Ježiša. Pýtal sa: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som
získal večný život?"
Ježiš mu odpovedal: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"
On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou, všetkou svojou silou a celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého!"
Ježiš mu povedal: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"
Ale on sa chcel ospravedlniť a vravel Ježišovi: "A kto je môj blížny?"
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Ježiš mu odpovedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk
lotrom. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.
Náhodou šiel tou cestou kňaz. Videl ho, a išiel ďalej.
Aj levita prišiel k tomu miestu, videl ho, a kráčal ďalej.
No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán. A keď ho uvidel, pocítil k nemu súcit, pristúpil
k nemu nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje
dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre a dal ich
hostinskému so slovami: 'Staraj sa oň. A ak vynaložíš naňho viac, zaplatím ti, keď sa
vrátim.'
Čo myslíš: Ktorý z týchto troch sa zachoval ako blížny k tomu, čo padol do rúk lotrom?"
Odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo."
Ježiš mu povedal: "Choď a rob tak aj ty!"

Dnešné evanjelium začína otázkou: "Učiteľ, čo mám robiť ...?" Je to, mimo celého obmedzeného,
nedokonalého zákonného myslenia, otázka pýtajúca sa na miesto kresťanov vo svete.
My všetci žijeme bez toho, že by sme si toho skutočne boli vedomí, denne v tých najrozličnejších
situáciách a miestach, kde platia vlastné pravidlá, zákony a formy. Pritom však vzniká veľké
nebezpečenstvo, že aj viera sa stane jednou takouto "situáciou", tzv. "nedeľnou záležitosťou",
ktorá s ostatnými životnými situáciami nebude mať už nič spoločné. Veď tak ako v práci aj vo
voľnom čase platia iné zákony ... V momente, kedy sa utvorí priepasť medzi našou vierou na
jednej strane a naším "ostatným" životom na strane druhej, začne sa diať niečo úplne opačné.
Viera je len vtedy zmysluplná a pravdivá, keď určuje celý náš život a preniká do všetkých jeho
oblastí a dimenzií!
Na to poukazuje aj Božie slovo z dnešného starozákonného čítania: "Veď tento príkaz, ktorý ti
dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký." "Tento príkaz" – to je ten príkaz pre život, ktorý
Izrael prijal od Jahweho pre svoju spásu, a ktorý mu ukazuje cestu k štastnému životu v
spoločenstve s týmto Bohom. Tento príkaz nie je neprijateľný a ani odtrhnutý od sveta. Tento
zákon chce, aby bol naozaj počutý, t.j. má byť tak vnútorne prijatý, aby sa stal základom pre
každé konanie. Počuť ho existenciálne znamená tiež, že toto životné pravidlo je veľmi blízko pri
človeku a zároveň nevyžaduje od človeka viac, ako je schopný – to je argument proti námietke,
ktorá hovorí, že s Ježišovými príkazmi ďaleko vo všednom dni nedôjdeme.
Ďalej je tu uvádzaný kresťanský základný zákon lásky k Bohu, blížnemu a k sebe samému, ktorý
je základom nášho každodenného konania, a ktorý sa máme snažiť žiť vo všedný deň s vnútorným
presvedčením.
Pri otázke, kto a kde je môj blížny, a aká je moja povinnosť voči nemu, nám možno pomôže
opačný pohľad na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi v evanjeliu. Predstavme si, že sme
práve tým mužom, ktorý kráča do Jeruzalema. Zrazu sme prepadnutí zbojníkmi v našom živote.
Každý môže týmto zbojníkom nášho života dať iné meno. Môžu to byť napríklad aj zbojníci nášho
vnútra (pocit viny), ktorí nám prekazia ďalej kráčať na ceste k životu. Ani kňaz a ani Levit
(vzdelaný reprezentant pre tradíciu, zákon) nám nemôžu pomôcť, keď padneme. Potom však príde
niekto, kto kráča našou cestou od začiatku. Je to sám Kristus, ktorý zbadá človeka, pristúpi k
nemu, obviaže mu jeho rany a prinesie na isté miesto. Napokon je to On, ktorý nás miluje a my
sme tí, ktorí sme milovaní. Až potom sa vydáme v jeho šlapajach ...
S pohľadom z takejto perspektívy už nás až tak nezarazí, neprekvapí otázka "Kto je môj blížny?"
Kto už zažil to, čo znamená "byť milovaný" a "mať ošetrené svoje rany", nemá dôvod neukázať,
neprejaviť lásku k blížnemu už teraz. Ten, kto vie byť milovaný a necháva sa niesť vo svojich
zraneniach, pre toho požiadavka milovať blížneho už nie je iba zbožným slovom počas sv. omše,
ale necháva sa láskou osobne oslovovať. Vo všetkom, čo prežívame, je láska k blížnemu možná.
Blížneho, ktorý nás potrebuje, stretávame celý deň. Potrebujeme ho len vnímať v jeho vlastnom
bytí, vnímať jeho potreby, aby sme my mohli byť tými milosrdnými Samaritánmi.
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