ČESKY
7. neděle v mezidobí A
Ale já vám říkám: Neodporujte zlému!
(Mt 5,39)
První čtení

Leviticus 19,1-2.17-18

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv k celému společenství izraelských
synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem
svatý! K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho
napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej
proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem
Hospodin!"

Druhé čtení

1. Korinťanům 3,16-23

(Bratři a sestry!) Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží
Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je
svatý, a ten chrám jste vy! Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo
z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát
"pošetilým". Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce
tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: 'Bůh chytá
moudré v jejich chytráctví', a dále: 'Pán zná plány moudrých: nejsou k
ničemu'. Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše:
Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve
přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.

Evangelium

Matouš 5,38-48

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko,
a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak:
Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo
se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě
někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo
tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.
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Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého bližního' a měj v nenávisti
svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se
za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce,
neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť
spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují
vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže
pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i
pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

K zamyšlení
Dnes nám Ježíš na cestu dává kus tvrdého chleba, který musí být dobře rozžvýkán, aby
nám nezůstal ležet v žaludku…
Dnešní evangelium – stejně jako evangelia předešlé neděle – vychází z kázání na hoře.
Kázání na hoře je pokynem pro všechny ty, kteří chtějí Ježíše následovat. Starozákonní
nařízení však tím neztrácejí na platnosti, jelikož je to etický základ všech civilizací, ale
jsou Ježíšem dále rozvíjeny. Ježíš chce proniknout od mravně dobrého, ale možná jen
povrchního naplnění zákona, k vnitřnímu jednání, k tomu, co nám naše srdce dává na
srozuměnou jako "správné před Bohem a lidmi".
Minulou neděli jsme slyšeli Ježíše pokračovat o přikázání na téma "přístup k bližním, k
manželství a k přísahání". Dnes budou tyto tzv. "antiteze" ("…já vám říkám…")
rozšířeny o odplatu a lásce k nepříteli.
Když slyšíme "oko za oko a zub za zub" (Mt 5,18), pociťujeme tento zákon jako něco
zarážejícího a hnusného. Pokud se nám to v dnešní době zdá tvrdé, představovalo to v
tehdejší době pokrok vhodný k povšimnutí, protože se tím k rozšíření osobní msty
postavila do cesty závora. Znamená to, že se sice požadoval trest, ale pouze v rozepětí
toho, co bylo poškozeno. Odplata ve hněvu, která přesahovala meze zločinu, byla
zakázána. I do dnešní doby platí pro základ výměry trestu velikost spáchaného
zločinu. Pokud je toto právo legitimní, zpochybňuje ho Ježíš ve jménu ještě větší
spravedlnosti. Ježíšem požadované vzdání se pomsty však není v žádném případě
ukázkou slabosti, ale může být – vyjádřeno jazykem psychologie – označeno za
"paradoxní intervenci". Je to reakce, která protiřečí obvyklé a očekávané reakci, aby se
bludný kruh – v tomto případě násilí – prolomilo pomocí nenásilí. Jako křesťané jsme
povinni vědomě a rozhodně tento princip následovat, tak, jak to sv. Pavel vyjádřil v
dopise Římanům: "Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem." (Řím 12,21)
Tento text ukazuje na další krok, kterým se Ježíš vydává: Nevyžaduje jen pasivní
vzdání se násilí, ale aktivní přístup k nepříteli. Vzdání se násilí a láska k nepříteli
nemají v lidské přirozenosti základ, ale láska k nepříteli je vlastní křesťanům. Může být
však srozumitelná jen ve spojení s celým poselstvím Ježíše z Božího království, jakožto
jedním ze znaků nastávajícího Božího panování. Láska již není jen jakýmsi chováním
v určitém kontextu k určité skupině lidí, ale základním postojem lidstva k sobě
navzájem. Přesto jsme si však vědomi, že tento požadavek vysoko přesahuje naše
lidské síly a možnosti. Prosme tedy dnes a v následujícím týdnu především za to, aby
nám Bůh dal denně novou sílu, abychom uskutečňovali malé krůčky ve směru, který
ukázal Ježíš, abychom se stali "dokonalými" (Mt 5,48) – nebo "celými", jak to vyjadřuje
Martin Buber – tzn. Bohu podobni, jehož obrazem jsme.
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