
Úterý po 2. neděli postní 

Evangelium – Mt 23,1-12 

Mluví, ale nejednají. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a 

farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, 

neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, 

ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se 

ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké 

střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají 

rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', 

jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', 

jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš 

Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." 

Úspěšný sportovec zdraví stadion s rozpaženýma rukama a dav hlučně jásá. Politikům, 

celebritám i velmi vlivným lidem projevujeme podobné pocty. Lid jim dychtivě naslouchá  a 

zajímá se o vše, co se jich týká. Podobně tomu bylo i v době Ježíšově. V dnešním evangeliu 

Ježíš poukazuje na to, jak tamní náboženští vůdci mívají v oblibě výsady svého povolání: 

"Mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na 

ulicích, a když jim lidé říkají mistře“. Ale Ježíš obrátil tento model vůdcovství naruby. Poté, 

co popsal farizeje, kteří se honosili svým vznešeným stavem a mocí, nám překládá nový 

příklad: " Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. " Pán a vůdce má být pokorný 

služebník. Stejně jako samotný Ježíš, jenž tuto myšlenku každodenně uskutečňoval. 

Rádi pomáháme druhým, i když nás za to nikdo nepochválí? Jsme spokojení i tehdy, když si 

nikdo nevšimne našeho dobrého skutku? Žijeme svou vírou i skutky, nebo naše víra zůstává 

jen ve slovech? Jakkoliv nepohodlný může být takový vnitřní dialog, pomůže nám odhalit 

naše postoje a chování, které Ježíš v nás chce změnit, aby naše srdce bylo svobodné a 

abychom mu mohli ještě lepé sloužit. Když se občas začneme chovat tak, jako bychom 

úspěchu dosahovali svou vlastní silou bez Boží milosti, nebo když si začneme myslet, že díky 

svým schopnostem jsme lepší než jiní, potom bychom si měli připomenout Pavlovo 

napomenutí: “Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to 

nebyl dostal?” (1 Kor 4, 7). 

 

 

 


