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„Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: ‚Mist?e, co mám d?lat, abych m?l podíl na v??ném život??‘“ (Lukáš
10,25). Zákoníci a farizeové se mnohokrát postavili proti Ježíši a zpochyb?ovali jeho autoritu. Nyní k n?mu
p?istoupil zákoník, kterého z?ejm? oni poslali. Zákoníci jsou velmi dob?e vyu?ováni v um?ní diskutovat a
nepochybn? také tento byl velmi vzd?laný v zákonech Staré smlouvy. Pravd?podobn? o?ekával, že Ježíš za?ne
citovat n?která z pravidel týkajících se sabatu, umývání rukou, ?istého a ne?istého jídla. Tak mnoho pravidel! A
které vede k v??nému životu?
Ježíš zodpov?d?l otázku zákoník? otázkou: „Co je napsáno v zákon?? Jak to tam ?teš?“ (Luk 10,26). A zákoník
odpov?d?l, „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou
myslí, a miluj bližního svého jako sám sebe.“ (Luk 10,27) Ježíš mu odpov?d?l, „Správn? jsi odpov?d?l. To ?i? a
budeš živ.“ (Luk 10,28)
T?mito jednoduchými slovy Ježíš odstranil všechna b?emena pravidel a na?ízení a p?ednesl nejvíce ob?erstvující,
sv?t m?nící, život prom??ující zprávu, kterou jste kdy mohli slyšet.
Ježíš nejd?íve zmínil tu nejd?ležit?jší v?c: miluj Hospodina celým svým srdcem, duší a myslí. A poté, co vejdeš do
vztahu s ním, on ti dá nové srdce, srdce, které m?že být pohnuto soucitem k druhým. „A dám vám nové srdce a do
nitra vám vložím nového ducha.“ (Ezechiel 36,26). Srdce laskavé a zajímající se o druhé.
Nikdy nem?žeš milovat svého bližního stejn?, jak nás Ježíš miluje, ale láska k druhým je p?irozený projev
zm?n?ného srdce. Když on t? prom?ní, m?žeš ?íci spolu se žalmistou, „Plnit, Bože m?j, tvou v?li je mým p?áním,
tv?j zákon mám ve svém nitru.“ (Žalm 40,9)
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