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Vaše 'áno' nech je 'áno'
a vaše 'nie' nech je 'nie'. (Mt 5,37)

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným. Boh položil
pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. Pred človekom stojí
život a smrť; dostane to, čo si vyvolí.
Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na
tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať
bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

Bratia a sestry, ohlasujeme múdrosť medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto
sveta ani múdrosť mocných tohto sveta; tí prídu navnivoč. My hlásame
tajomstvo skrytej Božej múdrosti, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.
Nikto z mocných tohto sveta ju nepoznal. Keby ju totiž boli poznali, nikdy by
neboli ukrižovali Pána slávy.
Ale – ako je v Písme – my zvestujeme, "čo oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
čo človekovi ani na um nezišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."
Nám to Boh zjavil postredníctvom svojho Ducha. Duch totiž prebáda všetko,
aj hlbiny Božie.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude
väčšia, ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského
kráľovstva.
Počuli ste, že vaši predkovia dostali prikázanie: 'Nezabiješ'. Kto by teda
vraždil, pôjde pred súd. Ale ja vám hovorím: Súd si zaslúži každý, kto sa na
svojho brata hnevá.
Počuli ste prikázanie: 'Nescudzoložíš'. Ale ja vám hovorím: Každý, kto
žiadostivo hľadí na ženu, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.
A počuli ste aj toto prikázanie, ktoré dostali vaši predkovia: 'Nebudeš krivo
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prisahať, ale 'splníš, čo si Pánovi prisahal.' No ja vám hovorím: Vôbec
neprisahajte.
Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'. Čo je nad to, pochádza od
Zlého."

Dnešné evanjelium tak ako aj evanjeliá posledných dvoch nedieľ nadväzuje na Ježišovu
"reč na vrchu". Tón dnešnej Ježišovej reči pôsobí však akosi hrubšie. Ježišov úmysel nám
prezrádza už prvý verš (dlhšej verzie): "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17). V šiestich tzv. "antitézach" Ježiš
kladie do protikladu tradičného výkladu Tóry vtedajšími zákonníkmi a farizejmi svoj nový
a prehĺbený výklad. ("Počuli ste…No ja vám hovorím…") Pritom mu však nejde o nové
bremeno, ktoré chce na ľudí klásť, ale skôr mu ide o novú kvalitatívnu interpretáciu
zákona. Keď Ježiš hovorí o "spravodlivosti", uňho nestojí v popredí naplnenie právnych
noriem, ale ide mu o pochopenie toho, čo je "spravodlivé" , čo je "správne" pred Bohom a
človekom, pretože len to "správne" nás vedie k tej slobode, ku ktorej sme od začiatku
povolaní. Ide tu teda v prvom rade o vzťah – vzájomný vzťah medzi ľuďmi a vzťah ľudí k
Bohu. Vzťahy sa však nedajú len tak ľahko napasovať do noriem. Samotný trest a
odsúdenie nedávajú veľký zmysel, keď sa zmýšľanie, vnútorné postoje, srdce človeka
(miesto, kde človek koná rozhodnutia) nezmenia.
Tieto antitézy zasahujú celého človeka. Nestačí zanechať len určité zlé činy. Ide tu oveľa
viac o tie vnútorné postoje, ktoré umožňujú život v slobode, v požehnaní, v plnosti. Splniť
Ježišove požiadavky je a bude pre nás ľudí ťažké. Sú však pre nás pozvaním, ktoré
poukazuje v budúcnosti na ten priestor slobody, ktorý nám je prisľúbený, a po ktorom
všetci tak túžime; priestor, v ktorom nový človek v pokoji môže žiť so sebou samým a s
druhými, pretože tam už niet žiaden strach, nedôvera, faloš…
V tomto priestore budeme viac ako len už nezabíjať: v našom celom postoji budeme dbať
na dobro našich bratov a sestier a to tak, že sa budeme snažiť vyvážiť naše konflikty a naše
záujmy tak, že všetci budeme mať rovnocenné miesto v živote.
Na tomto mieste budeme viac ako len necudzoložiť: naopak budeme budovať naše vzťahy
tak, že si budeme vážiť hodnotu toho druhého, nezneužívať toho druhého na uspokojenie
vlastných potrieb, pri našich rozhodnutiach budeme pamätať na zodpovednosť, ktorú
máme jeden za druhého.
V tomto priestore budeme viac ako len už neprisahať: budeme tak pravdivo hovoriť a
konať, že sa na nás bude dať absolútne spoľahnúť a úplne dôverovať, aj keď to môže byť
pre nás ťažké a môže nás to aj niečo stáť. Keď sa nám podarí zaobchádzať vzájomne
otvorene a pravdivo, nebudeme musieť už viac prisahať.
Nejde tu teda o zrušenie zákonov, ide tu "viac" o uskutočnenie a naplnenie toho, čo v
sebe skutočne obsahujú. Ten, kto nasleduje Ježiša a snaží sa žiť podľa jeho rád, ten bude
zároveň tiež žať spoločenský odpor a neprajnosť. Pretože kresťanské konanie radikálne
spochybňuje zaužívané spôsoby správania. Akonáhle naše srdce však pochopí, že pred
Bohom nejde o výkon, ale o vzťah a o Božiu túžbu po vzťahu s nami, budeme sa potom
celkom samozrejme snažiť konať tak, aby náš život a život našich bratov a sestier bol
šťastnejší, slobodnejší a požehnanejší a to bez ohľadu na to, čo si budú o nás myslieť ľudia
okolo nás.
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Vaše 'áno' nech je 'áno'
a vaše 'nie' nech je 'nie'. (Mt 5,37)

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným. Boh položil pred teba oheň
a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si
vyvolí.
Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho
boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas,
aby hrešil.

Bratia a sestry, ohlasujeme múdrosť medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta ani
múdrosť mocných tohto sveta; tí prídu navnivoč. My hlásame tajomstvo skrytej Božej
múdrosti, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.
Nikto z mocných tohto sveta ju nepoznal. Keby ju totiž boli poznali, nikdy by neboli
ukrižovali Pána slávy.
Ale – ako je v Písme – my zvestujeme, "čo oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo človekovi ani
na um nezišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."
Nám to Boh zjavil postredníctvom svojho Ducha. Duch totiž prebáda všetko, aj hlbiny Božie.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov;
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem,
nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, aj keď najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v
nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom
kráľovstve veľký.
Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a
zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že vaši predkovia dostali prikázanie: 'Nezabiješ'. Kto by teda vraždil, pôjde pred
súd. Ale ja vám hovorím: Súd si zaslúži každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu
bratovi povie: 'Hlupák', toho treba postaviť pred veľradu. A kto mu povie: 'Ty bohapustý
blázon', hoden je pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj
svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a prines
svoj dar.
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa azda nevydal sudcovi a
sudca strážnikovi, a tak by si sa dostal do väzenia. Veru, hovorím ti: nevyjdeš odtiaľ, kým
nezaplatíš do posledného haliera.
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Počuli ste prikázanie: 'Nescudzoložíš'. Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo hľadí na
ženu, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp si ho a odhoď, lebo je lepšie pre teba, ak
zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa dostalo celé tvoje telo do pekla. A ak ťa zvádza na
hriech tvoja pravá ruka, odtni si ju a odhoď, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich
údov, ako keby sa celé tvoje telo dostalo do pekla.
Počuli ste aj tento príkaz: 'Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!' Ale ja
vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, ibaže by sa bola dopustila smilstva,
vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží.
A počuli ste aj toto prikázanie, ktoré dostali vaši predkovia: 'Nebudeš krivo prisahať,' ale
'splníš, čo si Pánovi prisahal.' No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte – ani na nebo, pretože
ono je trón Boží, ani na zem, pretože ona je podnož jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je
mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, pretože ani jediný vlas nemôžeš urobiť
bielym alebo čiernym.
Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'. Čo je nad to, pochádza od Zlého."

Dnešné evanjelium tak ako aj evanjeliá posledných dvoch nedieľ nadväzuje na Ježišovu "reč na
vrchu". Tón dnešnej Ježišovej reči pôsobí však akosi hrubšie. Ježišov úmysel nám prezrádza už prvý
verš (dlhšej verzie): "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť,
ale naplniť" (Mt 5,17). V šiestich tzv. "antitézach" Ježiš kladie do protikladu tradičného výkladu Tóry
vtedajšími zákonníkmi a farizejmi svoj nový a prehĺbený výklad. ("Počuli ste…No ja vám hovorím…")
Pritom mu však nejde o nové bremeno, ktoré chce na ľudí klásť, ale skôr mu ide o novú kvalitatívnu
interpretáciu zákona. Keď Ježiš hovorí o "spravodlivosti", uňho nestojí v popredí naplnenie právnych
noriem, ale ide mu o pochopenie toho, čo je "spravodlivé" , čo je "správne" pred Bohom a človekom,
pretože len to "správne" nás vedie k tej slobode, ku ktorej sme od začiatku povolaní. Ide tu teda v
prvom rade o vzťah – vzájomný vzťah medzi ľuďmi a vzťah ľudí k Bohu. Vzťahy sa však nedajú len tak
ľahko napasovať do noriem. Samotný trest a odsúdenie nedávajú veľký zmysel, keď sa zmýšľanie,
vnútorné postoje, srdce človeka (miesto, kde človek koná rozhodnutia) nezmenia.
Tieto antitézy zasahujú celého človeka. Nestačí zanechať len určité zlé činy. Ide tu oveľa viac o tie
vnútorné postoje, ktoré umožňujú život v slobode, v požehnaní, v plnosti. Splniť Ježišove požiadavky
je a bude pre nás ľudí ťažké. Sú však pre nás pozvaním, ktoré poukazuje v budúcnosti na ten priestor
slobody, ktorý nám je prisľúbený, a po ktorom všetci tak túžime; priestor, v ktorom nový človek v
pokoji môže žiť so sebou samým a s druhými, pretože tam už niet žiaden strach, nedôvera, faloš…
V tomto priestore budeme viac ako len už nezabíjať: v našom celom postoji budeme dbať na dobro
našich bratov a sestier a to tak, že sa budeme snažiť vyvážiť naše konflikty a naše záujmy tak, že všetci
budeme mať rovnocenné miesto v živote.
Na tomto mieste budeme viac ako len necudzoložiť: naopak budeme budovať naše vzťahy tak, že si
budeme vážiť hodnotu toho druhého, nezneužívať toho druhého na uspokojenie vlastných potrieb, pri
našich rozhodnutiach budeme pamätať na zodpovednosť, ktorú máme jeden za druhého.
V tomto priestore budeme viac ako len už neprisahať: budeme tak pravdivo hovoriť a konať, že sa na
nás bude dať absolútne spoľahnúť a úplne dôverovať, aj keď to môže byť pre nás ťažké a môže nás to
aj niečo stáť. Keď sa nám podarí zaobchádzať vzájomne otvorene a pravdivo, nebudeme musieť už
viac prisahať.
Nejde tu teda o zrušenie zákonov, ide tu "viac" o uskutočnenie a naplnenie toho, čo v sebe skutočne
obsahujú. Ten, kto nasleduje Ježiša a snaží sa žiť podľa jeho rád, ten bude zároveň tiež žať
spoločenský odpor a neprajnosť. Pretože kresťanské konanie radikálne spochybňuje zaužívané spôsoby
správania. Akonáhle naše srdce však pochopí, že pred Bohom nejde o výkon, ale o vzťah a o Božiu
túžbu po vzťahu s nami, budeme sa potom celkom samozrejme snažiť konať tak, aby náš život a život
našich bratov a sestier bol šťastnejší, slobodnejší a požehnanejší a to bez ohľadu na to, čo si budú o
nás myslieť ľudia okolo nás.


