
Vaše řeč buď „ano, ano – ne, ne“                                     MT 5,37a  
Vaše „ano“ ať je vždy „ano“ a „ne“ ať je „ne“                 Jk 5,12a 
     Milý příteli, sestro a bratře, Pán Ježíš i apoštol Jakub zde mluví o 
přísaze. Nemáme přísahat, neboť naše slovo má být jednoznačné. 
     Pamatuji si ještě na sedláky, kteří svojí dohodu ztvrdili podáním a 
stiskem ruky. Pak častěji přicházely ke slovu úpisy, pak smlouvy a 
smlouvy o budoucích smlouvách. Narostl počet právníků a notářů a také 
zákonů a předpisů, jakoby už vymizel zdravý rozum. Říká se, že kde se 
sejdou tři právníci, tam vzniknou čtyři rozdílná rozhodnutí. 
     Podobné to bylo i v době Ježíšově v Izraeli. Nestačilo již z Desatera 
„Nepromluvíš …“ 
     Pán Ježíš mluvil a činil jako moc maje. Přinášel svobodu, ale ne 
takovou, aby si každý dělal, co chce, ale svobodu od hříchu, odpuštění, 
lásku. Takový Ježíš přichází na oslátku do Jeruzaléma. A lidé volali: 
„Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a 
sláva na výsostech!“ (L 19,38). Od té chvíle velekněží usilovali o Ježíšův 
život, ale báli se lidu. V Božím úradku ale bylo, že jeden z dvanácti Ježíše 
zradí. A za týden byl svátek nekvašených chlebů. Muselo se něco udělat. 
„Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, 
jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na 
soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, 
raněn pro nevěrnost mého lidu“ (Iz 53,7-8). Tak bylo naplněno slovo 
proroka. Kdo vypoví všechna ta tělesná a duševní utrpení člověka bez 
viny? A našli se falešní svědkové a národ pak volal „ukřižuj!, ukřižuj!“ Kam 
se poděla ta dychtivost, to zapálení srdcí, ta touha po odpuštění, 
uzdravení od hříchu, touha po lásce, svobodě, pravdě – vskutku po 
novém životě. 
     A znovu a znovu se to opakuje: jak snadno naletíme na sliby, na 
možnost lepšího finančního zisku (bez přičinění), abychom o to mocněji 
pocítili ztrátu. A nepomohou další a další zákony, ty totiž spíše jdou na 
ruku všemožným „šmejdům“. Ale slyšeli jsme, že pravda nás vysvobodí. 
     Nehledejme proto svůj prospěch na úkor druhých. Boží moudrost je 
skryta těm, kteří svůj život chtějí zabezpečit svými silami. Milý příteli, 
sestro a bratře, Bůh ale k našemu životu vyslovil to trvalé ANO a čeká na 
naší odpověď. S jeho pomocí pak smíme přitakat ANO i my. Duch Boží 
tak hledajícího naplňuje láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, 
dobrotou, věrností, tichostí a sebeovládáním. 
     Nezapomeňme proto, že náš jazyk je okénkem do naší mysli a našich 
skutků. Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí našeho nového života. Proto 
slyšme: „pojď za mnou“. Radostné velikonoce. 
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