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8. nedÏle v mezidobí C 
 
Dobr˝ ËlovÏk vydává z dobré pokladnice  
svého srdce dobro.  
Jeho ústa mluví to, Ëím p¯etéká srdce. (Lk 6,45) 
 
 
První Ëtení Kniha Sirachovcova 27,5-8 (̄ ec. 4-7) 
 
V sítu, kter˝m se t¯ese, z˘stane smetí, právÏ tak z˘stane vina na 
ËlovÏku, kdyû je prozkouöen. V peci se osvÏdËí nádoba od hrnËí¯e, 
ËlovÏk se osvÏdËí, kdyû s ním mluvíö. Ovoce ukáûe, jak byl strom 
pÏstÏn, právÏ tak slovo vyjád¯í myölenky lidského srdce. Nikoho 
nechval, neû ho vyzkouöíö, tak se totiû osvÏdËí ËlovÏk. 
 
 
Druhé Ëtení 1. Korinùan˘m 15,54-58 
 
(Brat¯i a sestry!) Aû toto tÏlo poruöitelné vezme na sebe 
neporuöitelnost, a toto tÏlo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, 
potom se vyplní to, co stojí v Písmu: 'VítÏznÏ je smrt (navûdy) 
zniËena! Smrti, kdepak je tvoje vítÏzství? Smrti, kdepak je tv˘j bodec?' 
Ten bodec smrti je h¯ích, a h¯ích zase Ëerpal svou moc ze Zákona. Ale 
Bohu díky! On nám pop¯ává vítÏzství skrze naöeho Pána Jeûíöe Krista. 
Proto buÔte pevní, moji milí brat¯i, nedejte se zviklat a vûdy vynikejte 
v díle PánÏ. Víte p¯ece, ûe vaöe námaha není marná, (kdyû ji konáte) 
ve spojení s Pánem. 
 
 
Evangelium Lukáö 6,39-45 
 
Jeûíö ¯ekl uËedník˘m p¯irovnání: "M˘ûe slep˝ vést slepého? 
Nespadnou oba do jámy? Není ûák nad uËitele; kdyû se dokonale 
vyuËí, bude jako jeho uËitel. Jak to, ûe vidíö t¯ísku v oku svého bratra, 
ale trám ve vlastním oku nepozorujeö? Jak m˘ûeö ¯íkat svému bratru: 
'Brat¯e, dovol, aù ti vyndám z oka t¯ísku', a sám nevidíö ve svém oku 
trám! PokrytËe! Nap¯ed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom 
budeö dob¯e vidÏt, abys mohl vyndat t¯ísku z oka svého bratra. Není 
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dobr˝ strom, kter˝ dává öpatné ovoce, ani zase öpatn˝ strom, kter˝ 
dává dobré ovoce. Kaûd˝ strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní 
nesbírají fíky ani z bodláËí nesklízejí hrozny. Dobr˝ ËlovÏk vydává z 
dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zl˝ ze zlého vydává zlo. Jeho 
ústa mluví to, Ëím (p¯etéká) srdce." 
 
 
K zamyölení 
 
Dneöní úryvek z evangelia se zamÏ¯uje na Jeûíöova p¯ikázání, která se dot˝kají chování 
ËlovÏka. NÏkterá srovnání a p¯íklady, která názornÏ vysvÏtlují Jeûíöovo uËení a staví do 
st¯edu jeho poselství lásky, p¯edcházejí jiû tomuto úryvku. Následují jeötÏ podobenství, 
skrze která nám chce Jeûíö p¯iblíûit základní k¯esùanské chování, které je nutné pro 
zdárné spoluûití.  
Ihned na zaËátku stojí varování p¯ed nebezpeËn˝m myln˝m úsudkem vlastního zraku a 
z toho vypl˝vajícího poûadavku vést ostatní. P¯ecenÏní vlastních kompetencí nÏkoho 
vést, p¯edpokládat lepöí poznání cesty pro ostatní, pravdÏpodobnÏ slepé, a tím nebrat 
na vÏdomí vlastní slepotu, bude mít pro obÏ strany fatální d˘sledky – a to "v jámÏ". 
P¯esvÏdËení b˝t lepöí neû mistr je d˘kazem slepoty v˘Ëi sobÏ samému. P¯esto je 
úkolem vöech, kte¯í chtÏjí následovat Jeûíöe, snaûit se b˝t jako jejich mistr. 
V následujícím veröi se Jeûíö dot˝ká citlivého tématu, jak se vypo¯ádat s pochybením 
druh˝ch. V˝Ëitka se sebou vûdy p¯ináöí nebezpeËí nesebekritického a zraÚujícího 
jednání. Na to Jeûíö upozorÚuje podobenstvím o t¯ísce a trámu. SkuteËné Ëi zdánlivé 
chyby ostatních máme okamûitÏ p¯ed oËima, ale k vlastním chybám jsme slepí – Ëasto 
ani ne ze zlého úmyslu, ale spíöe z nevÏdomého sebeklamu. Nejd˘leûitÏjöí je v první 
¯adÏ kritick˝ pohled sám na sebe. Ale pozor: sebekritika neznamená sebemrskaËství! 
Tento zp˘sob není konstruktivní a vede pouze ke strachu a agresi a není uûiteËn˝ nám 
ani druh˝m. Daleko d˘leûitÏjöí je chování, kdy jsme schopni se kriticky sledovat: a to 
jen tehdy, kdyû se pokusíme pohledÏt na sebe a ostatní láskypln˝m pohledem Jeûíöe, 
kter˝ nám dovolí Ëelit pravdivÏ a zároveÚ milosrdnÏ vlastním nedokonalostem. Takové 
jednání je v JeûíöovÏ duchu a povede k vÏtöí poko¯e a milosrdenství v chápání 
nedokonalostí ostatních lidí. Teprve poté máme právo poukázat na t¯ísku v oku 
bliûního svého a láskyplnÏ ho povzbuzovat v nápravÏ. Pouze takov˝to p¯ístup je 
p¯ínosn˝ a prospívá. 
Poslední podobenství se stromem, které zd˘razÚuje ¯eËené, znají Jeûíöovi posluchaËi 
ze Starého Zákona: pokud nÏkdo jedná pokrytecky nebo ËestnÏ, vede ho k tomu 
rozhodnutí ve vlastním srdci! "Srdce" v Bibli neznamená jen pocit, ale i rozum a 
svÏdomí. »lovÏk v Bibli p¯em˝ölí sv˝m srdcem! "Co na srdci, to na jazyku!" ¯íká jedno 
p¯ísloví do souËasnosti – mohli bychom jeötÏ pokraËovat: "... a o tom hovo¯í jeho 
skutky!" Podle skutk˘ ËlovÏka poznáme jeho srdce.  
Pokud toto shrneme: pouze ten ËlovÏk, kter˝ si je vÏdom sv˝ch nedokonalostí a nechá 
své srdce p¯etvo¯it láskypln˝m Jeûíöov˝m pohledem, m˘ûe ve smyslu JeûíöovÏ p¯inést 
ovoce. Pouze ten ËlovÏk, kter˝ se snaûí vnímat bliûní Jeûíöov˝ma oËima, otev¯e a 
udrûuje to dobré v nich, aby byly zachovány ûivot a spoleËenství a nepodlehly zkáze. 
Takov˝ ËlovÏk bude "jako jeho (Jeûíö˘v) uËitel" (Lk 6,40).  


