
      VII. neděle v mezidobí 

Lv 19,1-2.17-18 
1Kor 3,16-23 
Mt 5,38-48 

Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, jsem svatý. 

Lv 19,2 

„Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!“ (Lv 19,2). Jedině v perspektivě tohoto tvrzení, které Hospodin oznamuje 
svému vyvolenému národu, můžeme brát vážně evangelium blahoslavenství a všechno to, co po něm následuje, tedy i dnešní úryvek z 
Horského kázání.  
 

Slyšeli jste: oko za oko, zub za zub. Ale já vám říkám: když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou (srv.: Mt 5,38-39). To není 
pasivita toho, kdo má strach. To je rozhodná, svobodná reakce. To není „nic nedělat“, naopak je to svobodná volba ke konání: udělej ty 
první krok, ty znovu navaž jako první vztah, odpusť, začni znovu…  snad tak ten druhý pochopí, že nemáš co bys ztratil, že je  absurdní, 
aby byl tvým nepřítelem. Křesťanství není náboženstvím otroků, kteří se ponižují, umrtvují a nereagují. Je náboženstvím zcela svobod-
ných lidí, kteří jsou tváří v tvář zlu pány svých rozhodnutí, lidí, kteří skrze tvořivost lásky, která neoplácí stejnou mincí, převracejí naru-
by logické postupy pomsty, staví na hlavu „normální“ reakce a vymýšlejí „nová pravidla“, která vedou k životu a ke štěstí.  

 

„Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: milujte své nepřátele“ (Mt 5,43-44). Ježíš tak jen nemění 
„pravidla lásky“, ale chce zcela vyloučit pojem „nepřítele“. V tom je bláznovství jeho kázání: milovat toho, kdo miluje tebe, není žádná 
zásluha. Milovat, modlit se, přát obrácení tomu, kdo je tvým nepřítelem… to znamená napodobovat Otce. Ne smrt, ale život. Násilí plodí 
násilí. Ježíš po mě chce, abych tenhle řetěz zpřetrhal, abych nedával druhému zakoušet to, co jsem musel zakusit sám. Jen tak budu 
svobodným. To je evangelium: milujte se, jinak se zničíte.  
 

Je tedy opravdu možné žít evangelní paradox? Je vůbec možné ho předkládat jako životní styl? Dnešní čtení nám znovu říkají, že pokud 
svou víru omezím na morálku, na způsob jednání a chování, tak určitě ne. Protože v takovém případě mi zbyde jen mé vlastní úsilí, mé 
hrdinství a pevná vůle. A ty nebudou nikdy tak pevné, abych neodporoval zlu (srv.: Mt 5,39), abych miloval nepřátele (srv.: Mt 5,44). 
Ale: „Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!“ Je to tedy možné, protože jsme synové Otce, který takovým způsobem 
miluje, který „dává vycházet svému slunci pro zlé i dobré…“ (Mt 5,45). Od Otce k synům, něco jako genetická výbava, dědictví chování, 
hodnot, citů a síly. Je možné tak milovat, protože já sám jsem tak milován. Je to možné, protože setkání s Bohem mě vnitřně přetváří.  

 

„Každý den jsme svědky strašné oběti kříže, ale nic to s námi nedělá...“  

o. Mario Borzaga, omi 


