
XXX. neděle v mezidobí 
Ex 22,20-26 
1Sol 1,5-10 
Mt 22,34-40 

Miluj Pána… miluj bližního... 
Mt 22,37;39 

Učili jsme se, že v Ježíšově době bylo 613 předpisů, které by měl zbožný izraelita dodržovat! Z desíti přikázání, které na Sinaji Mojžíš od Hos-
podina obdržel, je jich najednou přes šest set! Vytvořila se tak kolem Zákona obrovská zeď, aby se  nemohl porušit ani ten nejmenší ze všech 
příkazů. To jsme my, lidi! Ale lidského v tom toho moc není! Vždyť nebylo ani možné si všechnu tuto legislativu zapamatovat! Někteří tole-
rantnější rabíni si to uvědomovali, a vytvořili tak jakési hierarchické pořadí příkazů, aby lidé mohli dodržovat alespoň ty nejdůležitější. Jiní 
ale, ti nekompromisní, trvali na tom, že všechna přikázání a zákony mají stejnou hodnotu… Časy se mění… ale člověk…? V Římě právě skončila 
„první část“ synody o rodině… Jen stěží nemyslet na verš, který uslyšíme v neděli o týden později: „Svazují těžká a neúnosná břemena a vklá-
dají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem“ (Mt 23,4)…. 
 

Ježíš na otázku jednoho ze znalců Zákona: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ (Mt 22,36), odpovídá tím, že cituje nádherné židovské 
vyznání víry -  Šema Jisrael, modlitbu, kterou se židé modlili dvakrát denně: ráno a večer. Co je tedy nejdůležitější v životě věřícího? Milovat 
Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Celým svým srdcem: možná si i já myslím, že nejsem schopný milovat, protože 
moje srdce je příliš tvrdé, zahleděné do sebe. Možná se toho i bojím, protože co mi pak ze srdce zbyde pro mé blízké, pro sebe sama? Možná 
to ani nedokážu, protože jsem se narodil s tou hroznou povahou! Ale Ježíš mě volá k tomu, abych miloval v konkrétnosti toho, kým jsem, a ne 
toho, kým bych být chtěl. Celým SVÝM srdcem! Tak, jak umím. Teď a tady. A abych se nebál, že mi ze srdce nic nezbude. Bůh není žárlivý! Když 
ho člověk miluje celým svým srdcem, jeho láska k druhým se neumenšuje, ale naopak roste! Celou svou duší: lépe by možná bylo přeložit: ce-
lým svým životem. Tedy v jakékoli situaci. Nejen když se to hodí, ale nacházet Boha všude: ve všech zkušenostech, ve smutku, v radosti, ve 
všem, co přes den dělám, nejen v modlitbě a ve Mši… Celou svou myslí: víra je inteligentní! Moje víra je motivovaná, odůvodněná. To není jen 
nějaká emoce, cit. Svatý Petr nás všechny vybízí k tomu, abychom byli schopni obhájit důvody své naděje! (srv.: 1Petr 3,15) Hlavou! 
 

„A to druhé přikázání  je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22,39). Je podobné tomu prvnímu! Tedy, když miluji člověka, podobá 
se to tomu, když miluji Boha! Bližní se podobá Bohu! To je Ježíšova revoluce: bližní má tvář a srdce podobné Boží tváři a Božímu srdci! Vždyť v 
Lukášovi se dokonce tato dvě přikázání stávají jedním! (srv.: Lk 10,27) Ale před tímto prvním a největším dvoj-přikázáním je ještě jedno. Nulté 
a klíčové: „Nech se milovat!“ Jen tak můžeme pak milovat. Naše láska je odpovědí na lásku k nám. Jen když objevíme, že jsme milováni, může-
me milovat Boha a bližního celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. 

 

„Až se vyčerpá zásoba mé lásky, tak, Ježíši, miluj ve mně svým srdcem Ty, a já budu spasen.“  

o. Mario Borzaga, omi 


