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Zákon a evanjelium  

 

1. Suma zákona 

 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a 
svojho blížneho ako seba samého.“ (L 10, 27) 
 

 

Na konfirmačnej  príprave žiadame od katechumenov, aby sa okrem iných textov naučili spamäti 

aj odpoveď na známu otázku  „Čo robiť, aby som dostal do dedičstva večný život?“ Odpoveď znie: 

„Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a celej mysle a blížneho 

svojho ako seba samého.“ 

Myslím, že  väčšine čitateľov Písma svätého nie je potrebné tento text z desiatej kapitoly 

Lukášovho evanjelia zvlášť predstavovať. Ide o  príbeh, v ktorom je opísané, ako ďalší zo židovských 

zákonníkov chcel Ježišovi dokázať, že nemá právo sa odkláňať od rabínskeho výkladu Biblie. 

Napriek tomu, že som tento text už mal mnohokrát pred očami a napísal som už niekoľko kázni na 

texty z tejto kapitoly, pokúsil som sa na ňu pozrieť novými očami, akoby po prvý krát. Skúsme to 

absolvovať spoločne. Táto kapitola začína tým, že Ježiš si vyberá sedemdesiat učeníkov, ktorých posiela 

kázať zvesť o príchode Božieho kráľovstva a dáva im pred cestou inštrukcie, ako majú pri tejto misijnej 

činnosti postupovať. Títo po svojom príchode z misie, nadšene Ježišovi referujú o svojich úspechoch 

v boji s diablom a démonmi. Ježiš   berie na vedomie ich úspechy, ale ich radosť smeruje inde. Oznamuje 

im, že za úspešnú misijnú činnosť, sú ich mená zapísané v nebesiach. Potom sa modlí a v modlitbe 

ďakuje Otcovi Nebeskému za príchod Božieho kráľovstva na zem.  

Tento dôverný tón a sebavedomie akým Ježiš oznamuje nový vek, o ktorom snívali generácie 

kráľov a prorokov, priviedlo už spomínaného zákonníka, ktorý bol pri  rozhovore Ježiša  s učeníkmi, ku 

otázke, ktorá je v úvode. 

Ježiš ako to vieme aj z iných evanjeliových príbehov dobre poznal spôsob rabínskej argumentácie, 

preto svojou protiotázkou  čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? Donútil „milého“ zákonníka, aby 

povedal odpoveď, ktorá je natoľko významná, že je dodnes pre nás kresťanov sumou, teda zhrnutým 

celého zákona. Je to div Boží. Ten kto chcel Ježiša „nachytať na hruškách“ a chcel dokázať, že sa rúha, 

daroval svojou odpoveďou kresťanom návod na pravý vzťah k Bohu a blížnemu. 

Očividne však „náš“ zákonník bol „múdry“ muž a bojovník.  Pochopil, že v diskusii „ťahá za 

kratší koniec.“ Preto sa pokúsil ešte Ježiša „zahnať do kúta“ druhou otázkou: „Kto je môj blížny?“ Dnes 

môžeme byť tomuto mužovi za jeho zaťatosť, s ktorou sa neustále púšťal do diskusie s Ježišom vďační. 

Pretože svojou otázkou ponúkol Pánovi možnosť povedať jedno z Jeho najkrajších podobenstiev a to 

podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Tento nádherný príbeh nám odhaľuje ako má vyzerať naša 

sociálna angažovanosť vo svete. A tak vďaka dialógu Ježiša so zákonníkom nám mohol evanjelista Lukáš 

povedať, čo očakáva Náš Pán, od svojich nasledovníkov.  

Na jednej strane je to zvesť o príchode Božieho kráľovstva na túto zem. Teda radostné posolstvo 

o možnosti dosiahnuť zapísanie svojho mena v nebesiach.  

Na druhej strane máme mať otvorené oči pre tých, ktorí nie sú schopní si pomôcť sami a to bez 

ohľadu na ich vek, náboženskú príslušnosť, národnosť, či spoločenské postavenie. Jediným dôvodom 

prečo máme niekomu podať pomocnú ruku je to, že ide o človeka. 

Ježišovo vyslanie sedemdesiatich učeníkov na misijnú cestu a ich radostné prijatie tohto poverenia 

je zhrnuté v prvej časti sumy zákona: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, 

z celej sily a celej mysle.“ Kto miluje Boha chce a musí o Ňom hovoriť každému koho stretne. 

A podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nám hovorí o druhej časti sumy zákona:  „Milovať 

budeš svojho blížneho ako seba samého.“ 

 Každý z nás je poverený niesť evanjelium ľuďom okolo seba, tam kde žije a pracuje. A vďaka 

neznámemu židovskému rabínovi vieme, že Kristovo evanjelium je síce len jedno, ale má tak ako každá 



minca svoj rub a líce. Na jednej strane je to zvesť a slovo, na druhej strane pomocná ruka. A tiež vďaka 

tejto kapitole už vieme, že   evanjelium je účinné a úspešné len tam, kde je sprevádzané láskou k Bohu 

a človeku. 
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