
Kresťanstvo nanovo objavené  

8. Láska je naplnením zákona  

 Základom našej dnešnej úvahy budú dva texty. Prvý o zmluve na Sinaji a druhý, obsahujúci časť 

zákona, ktorý Izrael dostal ako dar od Boha, keď s ním uzatváral Zmluvu. 

 „Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: „Toto povieš Jakubovmu domu a 

zvestuješ Izraelitom: „Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a 

priviedol sem k sebe. Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi 

všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem - a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým 

národom!“ Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom“ (Ex 19, 3-6). 

 „Pán vravel Mojžišovi: „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš 

Boh, som svätý! Na súde sa nedopúšťaj krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! 

Svojho blížneho súď spravodlivo! Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami! Nečíhaj na život svojho 

blížneho! Ja som Pán! Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, 

aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj 

svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!“ (Lv 19, 1-2.15-18). 

 V tomto slove nachádzame veľa myšlienok blízkych nášmu kresťanskému chápaniu viery. Všimnime si 

iba dve z nich. 

 Po prvé je to židovský zákon, ktorý tu však už nie je zákonom, ako ho chápeme my, v právnickom 

zmysle, ale ponukou vstúpiť do pravdy a jediného zmyslu jestvovania: žiť v láske – „Miluj svojho blížneho ako 

seba samého!“ Toto prikázanie, ktoré sa v Starom zákone stráca v húštine iných príkazov, stalo sa vďaka 

Kristovi základom a vrcholom kresťanstva. Kristus ho prijal v doslovnom znení a dokonale ho vyplnil. Príkaz 

„ako seba samého“, v kresťanstve znie: tak ako som vás ja, Ježiš Kristus, miloval! On nás miloval až do 

odovzdania života za nás, jeho vrahov. „Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte 

bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh 

dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“(Rim 5, 6-8). Takýto je 

rozmer kresťanskej lásky - láska k nepriateľom! Ba viac, je to jediné kritérium. Jediné! Podľa neho možno 

poznať, či je niekto kresťanom skutočne alebo len podľa mena. Aby sme sa stali „človekom“ v tradičnom 

chápaní, stačí, aby sme boli slušnými, úctivými, pracovitými, zodpovednými atď. Nato však netreba byť 

kresťanom! To sú dobré vlastnosti, ale na ich dosiahnutie stačí človeku dobrá výchova a pevná vôľa. Ale to, čo 

nikto nedokáže, okrem tých, ktorí sú skutočnými kresťanmi, to je láska, ktorá nezlyhá ani zoči-voči 

nepriateľovi. „Miluj svojho blížneho ako seba samého“, dostalo v Ježišovej reči na vrchu takéto praktické črty: 

 „Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa 

niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. 

A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve... Milujte svojich nepriateľov a modlite 

sa za tých, čo vás prenasledujú... Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to 

nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda 

buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 38-48). Na tento rozmer lásky pamätajme, keď 

čítame vyššie uvedený text z Knihy Levitikus. 

 Druhý moment blízky nášmu kresťanskému chápaniu je opis toho, čo Boh urobil pre Izraela: „Vy sami 

ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe“. To je obraz 

toho, čo Boh učinil pre nás. Vďaka Ježišovi Kristovi, a v ňom, bola zničená moc aj našich nepriateľov, ktorými 

sú hriech a smrť, symbolizované egyptským otroctvom. Aj nás Boh vytrhol z moci hriechu a sťa na orlích 

krídlach preniesol k sebe, aby žil v tých, ktorí vlastnia jeho prirodzenosť. Všimnime si ešte postupnosť faktov: 

najprv Boh vykoná pre človeka veľké veci, ktoré radikálne zmenia jeho existenciu; najprv ho vyvedie 

z otroctva na slobodu a až potom diktuje prikázania, ktoré požaduje zachovať. Rovnako je to v kresťanstve. 

Najprv Boh, skrze smrť a zmŕtvychvstanie svojho Syna vyslobodí človeka z tyranie hriechu, vnútorne ho 

vzkriesi z mŕtvych, čím sa uskutoční radikálna zmena jeho podstaty, aby človek mohol žiť novým spôsobom 

jestvovania. Najskôr Boh svojou mocou vykoná v nás toto všetko, a potom vyhlasuje zákon - Reč na vrchu - 

ktorého zachovanie vyžaduje. A teraz veľmi vážna poznámka: Nikto z nás nedokáže splniť požiadavky reči na 

vrchu, ak sa v ňom predtým neuskutočnila vnútorná zmena, ktorú v nás svojou mocou chce a túži vykonať 

zmŕtvychvstalý Kristus. Inými slovami, na to, aby sme žili ako kresťania, musíme sa najprv kresťanmi stať. To 

posledné sa uskutoční v krste, ale s jednou výhradou: v krste je do nás vložené iba semeno nového života. Ak sa 

však nerozvinie do zrelého života, z kresťanstva zostane iba nálepka. 

 Ak by bol niekto, kto je postihnutý chudokrvnosťou svojho náboženského života zvedavý, čo treba 

robiť, aby jeho kresťanstvo prestalo byť iba nálepkou, odpoveď je nasledovná: prvé oživenie daru obsiahnutého 

v krste začne iba tam, kde sa Radostná zvesť ohlasuje a kde sa počúva. Preto Písmo povie: „Viera prichádza 



z ohlasovania“ (Rim 10, 17). Vzrast života viery je zasa podmienený prítomnosťou a pôsobením troch 

činiteľov na človeka: Božieho slova obsiahnutého v Biblii, sviatostí a života v skutočnom, nie fiktívnom, 

kresťanskom spoločenstve. K tomu je potrebné pripojiť modlitbu. Niet zdravého a normálneho kresťanského 

života bez týchto elementov! 

 Uvedený recept je súčasne otázkou pre našu pastoráciu, pre takú, aká sa vykonáva v našich diecézach a 

farnostiach: Nachádzajú sa v nej všetky uvedené činitele? Iba v prípade kladnej odpovede vo všetkých bodoch, 

môžeme povedať, že naša pastorácia je tým, čo nesie v názve: vyvádzaním Božieho ľudu na sýtiace a 

životodarné pastviny.  
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