
      VI. neděle v mezidobí 

Sir 15,16-21 
1Kor 2,6-10 
Mt 5,17-37 

Bylo řečeno… ale já vám říkám…  

Mt 5,21.22 

Doufejme, že letos přijde postní doba co nejdříve, protože, pokud k sobě budeme upřímní, tak to dlouho s těmito nedělními evangelii 
nevydržíme. A to jsme ještě před 14 dny přišli slavením Hromnic o Ježíšova blahoslavenství. I když je to nebezpečné, vezměme si teď tři 
poslední nedělní evangelia, počínaje právě Blahoslavenstvími, a přečtěme si je najednou (Mt 5,1-37). Síla, co? A podobně to bude pokra-
čovat i dál. Už blahoslavenství mi nedělají dobře na žaludek… a co teprve to, co následuje, kapitoly, kde Ježíš rozkládá dílek po dílku to, 
co zbožní tehdejší doby, ale vlastně zbožní všech dob, považují ve víře za podstatné. Těžko se to poslouchá, natož žije! A př itom v těch-
to radikálních slovech, kterými Ježíš přivádí Boží zákon k počátkům, odhaluje to podstatné z Boha, ze sebe samého a z člověka.  
 

Bůh. Tato Ježíšova přikázání nám v první řadě říkají, že Bůh ví, jak fungujeme. Vždyť nás stvořil a jeho Slovo, jeho Zákon není ničím ji-
ným než návodem k našemu dobrému fungování. Bůh se nebaví tím, že si pro nás vymýšlí ty nejobtížnější vzorce chování a jednání, a ta-
ké ty nejnudnější, a pak se směje tomu, jak z toho blázníme. Bůh nežárlí na naši svobodu, že by ji tedy musel omezovat. Prostě jen ví, 
jak fungujeme, a tak nás chce přivést k prameni blahoslavenství, prameni blaha, tedy dobra a štěstí. Je spolupracovníkem na naší rados-
ti. A hřích je špatný a zlý, protože dělá špatně mně, protože mi působí zlo. Je krásné vědět, že Bohu leží moje štěstí a radost na srdci. 

 

Ježíš. Tato slova nám říkají, že Ježíš si uvědomuje, kdo je, že je Boží Syn, a tak bere Zákon a přivádí ho k počátku. Boží autoritou ho 
očišťuje od nánosu všech lidských přikázání, která měla ochraňovat ta Božská! Ježíš není anarchista, který boří tradice. On jen rozlišuje 
mezi tradicemi lidskými a Božími a tím, že mi odhaluje pravou Boží tvář, mi pomáhá vydat ze sebe to nejlepší, pomáhá mi ke štěstí.  
 

Já. Ježíš mi dnes říká, že rozhodující je srdce, že je třeba uzdravit srdce, aby se uzdravil život. Bylo řečeno: Nezabiješ, ale já vám ří-
kám: kdokoli se zlobí, kdo v sobě živí zášť, je už vrah. Ježíš jde ke kořeni toho, co plodí život nebo smrt. Kdo nemiluje, zabíjí. Nemilo-
vat je zabíjet, nemilovat je pomalu umírat. V našem srdci je i žádostivost a touha ovládat druhé. Ale my nejsme tělo, my máme tělo. A 
druhý se tak pro mě nemůže stát věcí, předmětem mé žádostivosti, mé vášně. Tak bych nehřešil ani tak proti zákonu, ale proti hloubce a 
důstojnosti člověka, který je Božím obrazem. A vůbec nepřísahejte! Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Od zákazu přísahy k zákazu lži. 
Když nebudeš lhát, přísahu nepotřebuješ. Máme tedy sestoupit do srdce a pak i toto tvrdé evangelium bude lidské a snad i… snadné. 

 

„Dals mi, Ježíši, abych tě miloval v utrpení, nauč mě teď konkrétně a účinně milovat i mé bratry.“  

o. Mario Borzaga, omi 


