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Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie,
otočil sa a oslovil lekára: "Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam na druhej strane
dverí?" Lekár veľmi potichu odvetil: "To neviem."

,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na druhej strane?,,

Lekár sa zamyslel a chytil kľučku dverí svojej ordinácie. Z druhej strany bolo počuť škrabanie a
kňučanie. Ako náhle lekár otvoril dvere do ordinácie zo súkromnej časti vbehol dnu jeho pes.
Vyskakoval v nespútanej radosti, že našiel svojho pána.

Lekár sa obrátil na pacienta: ,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a nevedel čo je
vo vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že je tu jeho pán... A keď sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv.
Viem málo o tom, čo sa nachádza na druhej strane po smrti. Ale viem jednu vec...

Je tam môj Pán a to úplne stačí..."

1/2

Čo bude po smrti?
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 24 Marec 2011 08:50

Smrť je len začiatkom niečo nového.
Lukáš Leško

Život a smrť sa podobajú dvom uzavretým skrinkám, z ktorých každá obsahuje kľúč od tej
druhej.

Podla jednej legendy žije na svete vták, ktorý zaspieva len raz za život, sladšie než akékoľvek
iné stvorenie na tejto zemi.
Od chvíle, keď vyletí z hniezda, hľadá tŕnistý strom a neprestane, pokiaľ ho nenájde.
Potom sa v týchto nehostinných vetvách rozospieva a na najdlhší a najostrejší tŕň sa nabodne.
V okamihu, keď mu tŕň vniká do hrudi, nevie, že ho čaká smrť.
Umierajúc sa vypne v smrteľných mukách a krajšie ako slávik či škovránok
zaspieva jednu jedinečnú pieseň, za ktorú zaplatí životom.
Človek je zvláštne stvorenie, celý život hľadá tú najkrajšiu pieseň, ktorú by mohol zaspievať a
zároveň sa vyhýba utrpeniu,
a predsa tá najkrajšia pieseň vytryskne len z prebodnutého srdca
ako gejzír lásky - ako nikdy neopakovateľná krása obety z lásky
ako to urobil aj On, keď si svoje srdce nechal prebodnúť pre teba...
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