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6. nedÏle v mezidobí A 
 
Ale vaöe ¯eË aù je:  
ano, ano – ne, ne. (Mt 5,37) 
 
 
První Ëtení Kniha Sirachovcova 15,16-21 (̄ ec. 15-20) 
 
Chceö-li, m˘ûeö plnit p¯ikázání, je v tvé moci z˘stat vÏrn˝m. (B˘h) p¯ed 
tebe poloûil oheÚ i vodu, vztáhni ruku, po Ëem chceö. P¯ed kaûd˝m je 
ûivot a smrt, kaûdému dá (B˘h) to, co kdo bude chtít. P¯evelká je 
moudrost PánÏ, je vöemohoucí a vöechno vidí. Jeho oËi (hledí) na ty, 
kdo se ho bojí, on zná kaûd˝ lidsk˝ skutek. Nikomu neporuËil, aby byl 
bezboûn˝, nikomu nedal dovolení, aby h¯eöil. 
 
 
Druhé Ëtení 1. Korinùan˘m 2,6-10 
 
(Brat¯i a sestry!) UËíme moudrosti, ale jen ty nejpokroËilejöí. To vöak není 
moudrost tohoto svÏta ani moudrost tÏch, kdo tento svÏt ovládají. Jejich 
moc je uû zlomena. Moudrost, které uËíme, je od Boha, plná tajemství a 
skrytá. B˘h ji uû p¯ed lety pro nás p¯edurËil k naöí slávÏ. Nikdo z tÏch, 
kdo vládnou tímto svÏtem, nemÏl o ní tuöení. Protoûe kdyby o ní nÏco 
vÏdÏli, nikdy by Pána slávy neuk¯iûovali. Ale – jak stojí v Písmu – (my 
zvÏstujeme) to, co 'oko nevidÏlo, co ucho neslyöelo, a naË ËlovÏk nikdy 
ani nepomyslil, co vöechno B˘h p¯ipravil tÏm, kdo ho milují'. Nám to 
B˘h zjevil skrze svého Ducha. Duch totiû zkoumá vöecko, i hlubiny 
Boûí. 
 
 
Evangelium Matouö 5,20-22a.27-28.33-34a.37 
 
Jeûíö ¯ekl sv˝m uËedník˘m: ÿíkám vám: Nebude-li vaöe spravedlnost 
mnohem dokonalejöí neû spravedlnost uËitel˘ Zákona a farize˘, do 
nebeského království nevejdete.  
Slyöeli jste, ûe bylo ¯eËeno p¯edk˘m: 'Nezabijeö! Kdo by zabil, 
propadne soudu.' A já vám ¯íkám: Kaûd˝, kdo se na svého bratra hnÏvá, 
propadne soudu;  
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Slyöeli jste, ûe bylo ¯eËeno: 'Nezcizoloûíö!' Ale já vám ¯íkám: Kaûd˝, kdo 
se, dívá na ûenu se ûádostivostí, uû s ní zcizoloûil ve svém srdci.  
Slyöeli jste, ûe bylo ¯eËeno p¯edk˘m: 'Nebudeö p¯ísahat k¯ivÏ, ale splníö 
Pánu svou p¯ísahu.' Ale já vám ¯íkám: V˘bec nep¯ísahejte:  
Ale vaöe ¯eË aù je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého." 
 
 
K zamyölení 
 
Dneöní evangelium – podobnÏ jako evangelia posledních dvou nedÏl – je vybráno z 
tzv. kázání na ho¯e. P¯esto je tón dneöního kázání viditelnÏ drsnÏjöí. Jeûíö˘v úmysl 
je z¯ejm˝ hned v první vÏtÏ (shrnutí): "Nemyslete, ûe jsem p¯iöel zruöit Zákon nebo 
Proroky. Nep¯iöel jsem je zruöit, ale naplnit." V öesti tzv. "antitezích" konfrontuje 
Jeûíö sv˘j nov˝ hluböí v˝klad tóry s tradiËním uËením zákoník˘ a farize˘. ("Slyöeli 
jste…A já vám ¯íkám…") Nejde mu vöak o dalöí b¯emeno, které chce lidem naloûit, 
ale o kvalitativnÏ novou interpretaci zákona. Kdyû Jeûíö v této souvislosti hovo¯í o 
"spravedlnosti", nestojí v pop¯edí vykonání právních p¯edpis˘, ale pochopení, co je 
"správné ", "pravé" p¯ed Bohem a ËlovÏkem, protoûe to "správné" nás vede ke 
svobodÏ, ke které jsme od poËátku povoláni. Jde p¯edevöím o vztah – o vzájemn˝ 
vztah mezi lidmi a o vztah ËlovÏka k Bohu. Vztahy mohou b˝t jen tÏûko 
napasovány do urËit˝ch zákon˘. Samotné tresty a odsuzování mají mal˝ smysl, 
pokud nezmÏní lidské sm˝ölení, vnit¯ní pohnutky a srdce (místo rozhodnutí). 
Antiteze jsou nasmÏrovány na vöechny lidi. Není dostateËné zdrûovat se urËitého 
öpatného jednání. Jde daleko více o vnit¯ní nasmÏrování, které osvobozuje, 
uzdravuje, umoûÚuje plnohodnotn˝ ûivot. Jeûíöovy poûadavky na nás lidi z˘stávají 
pro nás tÏûk˝mi, ale je to pozvání, které poukazuje na budoucnost – na místo 
svobody, kterou máme p¯islíbenou a po které touûíme, na prostor, ve kterém nov˝ 
ËlovÏk m˘ûe ûít v míru se sebou sam˝m a ostatními, protoûe v nÏm neexistuje 
ûádn˝ strach, ned˘vÏra, neup¯ímnost… 
V tomto prostoru budeme více, neû jen nezabíjet: v naöem celém nastavení budeme 
myslet na dobro naöich bliûních, budeme se pokouöet vyvaûovat naöe zájmy a 
konflikty tak, ûe vöichni budeme mít rovnocenné místo k ûití. 
V tomto prostoru budeme více, neû jen neniËit manûelství: naöe vztahy utvo¯íme 
tak, abychom hodnotu toho druhého/té druhé respektovali, abychom jeho/jí 
nezneuûívali k ukojení naöich pot¯eb a budeme se rozhodovat ze zodpovÏdnosti, 
kterou máme jeden k druhému. 
V tomto prostoru budeme více, neû jen nep¯ísahat: budeme tak opravdovÏ hovo¯it a 
konat, ûe nám bude d˘vÏ¯ováno a bude na nás bezpodmíneËn˝ spoleh, i kdyû se 
nám to nebude zrovna líbit a bude nás to stát nÏkteré naöe v˝hody. Pokud se nám 
poda¯í otev¯enÏ a opravdovÏ vzájemnÏ vycházet, nebude p¯ísahání jiû nutné. 
Nejde tedy o to, ruöit zákony, jde o "vÏtöí" uskuteËnÏní a naplnÏní, které je jejich 
podstatou. Kdo Jeûíöe následuje a pokouöí se ûít podle jeho p¯ikázání, okamûitÏ si 
vyslouûí odpor a nep¯átelství spoleËnosti. K¯esùanské jednání radikálnÏ vyz˝vá 
bÏûné vzory chování. Pokud vöak naöe srdce pochopí, ûe nejde o v˝kon p¯ed 
Bohem, ale o vztah a o Boûí touhu po vztahu s námi, pak se samoz¯ejmostí budeme 
chtít jednat tak, aby náö ûivot a ûivot naöich bliûních byl öùastnÏjöí, svobodnÏjöí a 
uzdravující – a nezáleûí na tom, co si o nás bude spoleËnost myslet.  
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6. nedÏle v mezidobí A 
 
Ale vaöe ¯eË aù je:  
ano, ano – ne, ne. (Mt 5,37) 
 
 
První Ëtení Kniha Sirachovcova 15,16-21 (̄ ec. 15-20) 
 
Chceö-li, m˘ûeö plnit p¯ikázání, je v tvé moci z˘stat vÏrn˝m. (B˘h) p¯ed tebe poloûil oheÚ i 
vodu, vztáhni ruku, po Ëem chceö. P¯ed kaûd˝m je ûivot a smrt, kaûdému dá (B˘h) to, co 
kdo bude chtít. P¯evelká je moudrost PánÏ, je vöemohoucí a vöechno vidí. Jeho oËi (hledí) 
na ty, kdo se ho bojí, on zná kaûd˝ lidsk˝ skutek. Nikomu neporuËil, aby byl bezboûn˝, 
nikomu nedal dovolení, aby h¯eöil. 
 
 
Druhé Ëtení 1. Korinùan˘m 2,6-10 
 
(Brat¯i a sestry!) UËíme moudrosti, ale jen ty nejpokroËilejöí. To vöak není moudrost tohoto 
svÏta ani moudrost tÏch, kdo tento svÏt ovládají. Jejich moc je uû zlomena. Moudrost, které 
uËíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. B˘h ji uû p¯ed lety pro nás p¯edurËil k naöí 
slávÏ. Nikdo z tÏch, kdo vládnou tímto svÏtem, nemÏl o ní tuöení. Protoûe kdyby o ní nÏco 
vÏdÏli, nikdy by Pána slávy neuk¯iûovali. Ale – jak stojí v Písmu – (my zvÏstujeme) to, co 
'oko nevidÏlo, co ucho neslyöelo, a naË ËlovÏk nikdy ani nepomyslil, co vöechno B˘h 
p¯ipravil tÏm, kdo ho milují'. Nám to B˘h zjevil skrze svého Ducha. Duch totiû zkoumá 
vöecko, i hlubiny Boûí. 
 
 
Evangelium Matouö 5,17-37 
 
Jeûíö ¯ekl sv˝m uËedník˘m: "Nemyslete, ûe jsem p¯iöel zruöit Zákon nebo Proroky. Nep¯iöel 
jsem je zruöit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a zemÏ, nepomine 
jediné písmenko ani jediná Ëárka ze Zákona, dokud se to vöecko nestane. Kdyby tedy 
nÏkdo zruöil jedno z tÏchto p¯ikázání – a t¯eba i to nejmenöí – a tak uËil lidi, bude v 
nebeském království nejmenöí. Kdo se vöak bude jimi ¯ídit a jim uËit, bude v nebeském 
království velik˝. ÿíkám vám: Nebude-li vaöe spravedlnost mnohem dokonalejöí neû 
spravedlnost uËitel˘ Zákona a farize˘, do nebeského království nevejdete. Slyöeli jste, ûe 
bylo ¯eËeno p¯edk˘m: 'Nezabijeö! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám ¯íkám: Kaûd˝, 
kdo se na svého bratra hnÏvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradÏ; 
a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. P¯ináöíö-li tedy sv˘j dar k oltá¯i a tam si 
vzpomeneö, ûe tv˘j bratr má nÏco proti tobÏ, nech tam sv˘j dar p¯ed oltá¯em a jdi se 
nap¯ed smí¯it se sv˝m bratrem, teprve potom p¯ijÔ a obÏtuj sv˘j dar. Dohodni se rychle se 
sv˝m protivníkem, dokud jsi s ním na cestÏ, aby tÏ tv˘j protivník neodevzdal soudci a 
soudce sluûebníkovi, a byl bys uvrûen do ûalá¯e. Amen, pravím vám: Nevyjdeö odtamtud, 
dokud nezaplatíö do posledního halí¯e. Slyöeli jste, ûe bylo ¯eËeno: 'Nezcizoloûíö!' Ale já 
vám ¯íkám: Kaûd˝, kdo se, dívá na ûenu se ûádostivostí, uû s ní zcizoloûil ve svém srdci. 
Svádí-li tÏ pravé oko, vyloupni ho a odhoÔ od sebe; neboù je pro tebe lépe, aby jeden z 
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tv˝ch úd˘ p¯iöel nazmar, neû aby celé tvoje tÏlo bylo uvrûeno do pekla. A svádí-li tÏ tvoje 
pravá ruka, usekni ji a odhoÔ od sebe; neboù je pro tebe lépe, aby jeden z tv˝ch úd˘ p¯iöel 
nazmar, neû aby celé tvoje tÏlo p¯iölo do pekla. Také bylo ¯eËeno: 'Kdo by se rozvádÏl se 
svou ûenou, aù jí dá rozlukov˝ list.' Ale já vám ¯íkám: Kaûd˝, kdo se rozvede se ûenou – 
mimo p¯ípad smilstva – uvádí ji do cizoloûství, a kdo se oûení s rozvedenou, dopouötí se 
cizoloûství. Slyöeli jste, ûe bylo ¯eËeno p¯edk˘m: 'Nebudeö p¯ísahat k¯ivÏ, ale splníö Pánu 
svou p¯ísahu.' Ale já vám ¯íkám: V˘bec nep¯ísahejte: ani p¯i nebi, protoûe je to Boûi tr˘n, 
ani p¯i zemi, protoûe je to podnoû jeho nohou, ani p¯i Jeruzalému, protoûe je to mÏsto 
velikého krále; ani p¯i své hlavÏ nep¯ísahej, protoûe ani jedin˝ vlas nem˘ûeö udÏlat svÏtl˝m 
nebo tmav˝m. Ale vaöe ¯eË aù je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého." 
 
 
K zamyölení 
 
Dneöní evangelium – podobnÏ jako evangelia posledních dvou nedÏl – je vybráno z tzv. 
kázání na ho¯e. P¯esto je tón dneöního kázání viditelnÏ drsnÏjöí. Jeûíö˘v úmysl je z¯ejm˝ 
hned v první vÏtÏ (shrnutí): "Nemyslete, ûe jsem p¯iöel zruöit Zákon nebo Proroky. Nep¯iöel 
jsem je zruöit, ale naplnit." V öesti tzv. "antitezích" konfrontuje Jeûíö sv˘j nov˝ hluböí v˝klad 
tóry s tradiËním uËením zákoník˘ a farize˘. ("Slyöeli jste…A já vám ¯íkám…") Nejde mu 
vöak o dalöí b¯emeno, které chce lidem naloûit, ale o kvalitativnÏ novou interpretaci 
zákona. Kdyû Jeûíö v této souvislosti hovo¯í o "spravedlnosti", nestojí v pop¯edí vykonání 
právních p¯edpis˘, ale pochopení, co je "správné ", "pravé" p¯ed Bohem a ËlovÏkem, 
protoûe to "správné" nás vede ke svobodÏ, ke které jsme od poËátku povoláni. Jde 
p¯edevöím o vztah – o vzájemn˝ vztah mezi lidmi a o vztah ËlovÏka k Bohu. Vztahy 
mohou b˝t jen tÏûko napasovány do urËit˝ch zákon˘. Samotné tresty a odsuzování mají 
mal˝ smysl, pokud nezmÏní lidské sm˝ölení, vnit¯ní pohnutky a srdce (místo rozhodnutí). 
Antiteze jsou nasmÏrovány na vöechny lidi. Není dostateËné zdrûovat se urËitého 
öpatného jednání. Jde daleko více o vnit¯ní nasmÏrování, které osvobozuje, uzdravuje, 
umoûÚuje plnohodnotn˝ ûivot. Jeûíöovy poûadavky na nás lidi z˘stávají pro nás tÏûk˝mi, 
ale je to pozvání, které poukazuje na budoucnost – na místo svobody, kterou máme 
p¯islíbenou a po které touûíme, na prostor, ve kterém nov˝ ËlovÏk m˘ûe ûít v míru se 
sebou sam˝m a ostatními, protoûe v nÏm neexistuje ûádn˝ strach, ned˘vÏra, 
neup¯ímnost… 
V tomto prostoru budeme více, neû jen nezabíjet: v naöem celém nastavení budeme myslet 
na dobro naöich bliûních, budeme se pokouöet vyvaûovat naöe zájmy a konflikty tak, ûe 
vöichni budeme mít rovnocenné místo k ûití. 
V tomto prostoru budeme více, neû jen neniËit manûelství: naöe vztahy utvo¯íme tak, 
abychom hodnotu toho druhého/té druhé respektovali, abychom jeho/jí nezneuûívali k 
ukojení naöich pot¯eb a budeme se rozhodovat ze zodpovÏdnosti, kterou máme jeden k 
druhému. 
V tomto prostoru budeme více, neû jen nep¯ísahat: budeme tak opravdovÏ hovo¯it a konat, 
ûe nám bude d˘vÏ¯ováno a bude na nás bezpodmíneËn˝ spoleh, i kdyû se nám to nebude 
zrovna líbit a bude nás to stát nÏkteré naöe v˝hody. Pokud se nám poda¯í otev¯enÏ a 
opravdovÏ vzájemnÏ vycházet, nebude p¯ísahání jiû nutné. 
Nejde tedy o to, ruöit zákony, jde o "vÏtöí" uskuteËnÏní a naplnÏní, které je jejich 
podstatou. Kdo Jeûíöe následuje a pokouöí se ûít podle jeho p¯ikázání, okamûitÏ si vyslouûí 
odpor a nep¯átelství spoleËnosti. K¯esùanské jednání radikálnÏ vyz˝vá bÏûné vzory 
chování. Pokud vöak naöe srdce pochopí, ûe nejde o v˝kon p¯ed Bohem, ale o vztah a o 
Boûí touhu po vztahu s námi, pak se samoz¯ejmostí budeme chtít jednat tak, aby náö ûivot 
a ûivot naöich bliûních byl öùastnÏjöí, svobodnÏjöí a uzdravující – a nezáleûí na tom, co si o 
nás bude spoleËnost myslet.  


