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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá aktuálností blahoslavenství pro dnešní dobu. Nejprve je 

vysvětlen pojem blahoslavenství z hlediska jazykového a biblického. V exkurzu je 

představen pojem, jak se uvádí v encyklopediích a slovnících a také v populárně-naučné 

literatuře. Pro pochopení významu je blahoslavenství uvedeno v širším kontextu, 

v kontextu Matoušova evangelia a v kontextu Horského kázání. Součástí práce je 

výklad na základě studia exegeze různých autorů, z čehoţ je také patrné starozákonní 

pozadí a souvislost s Desaterem jako předobrazem blahoslavenství. Ústředním tématem 

Matoušova evangelia je království nebeské, kterému je věnována jedna kapitola.  Práce 

také srovnává Matoušovo blahoslavenství s Lukášovým.  Na základě výkladu je 

vypracována úvaha na dané téma - význam blahoslavenství pro dnešní dobu. V závěru 

práce je interview se současnými teology v pastoraci. Pohled respondentů je zhodnocen 

v závěru ankety. Blahoslavenství jsou výzvou pro kaţdého, jsou Kristovým poselstvím i 

pro dnešní svět.  
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Abstract 

This bachelor´s thesis „The meaning of beautitudes for the contemporary period“ is 

focused on the up to date message of the beautitudes for the present period. Firstly, the 

term beautitude is explained from the linguistic and biblical point of view. In the course 

of the thesis, the term is shown as it is usually given in encyclopedias, dictionaries and 

popular scientific literature. For better understanding of the meaning of  the beautitudes, 

they are analyzed within a broader context of Matthew´s gospel and the „Mountain 

sermon“. The thesis contains explanations based on the exegesis of various authors, 

who make evident the Old testament background and the link to the ten commandments 

as a pre- image of the beautitudes. The central topic of Matthew´s gospel is the kingdom 

of heaven, to which one whole chapter is devoted. The thesis also compares the 

beautitudes of Matthew and Luke. Based on these analyses a reflexion on the meaning 

of the beautitudes for nowadays is developed. The thesis is concluded with an interview 

with contemporary theologists in pastoral work. The view of the respondents is 

evaluated at the end of the questionaire. The beautitudes are a challenge concerning 

everybody, they are definitely the Christ´s message for the contemporary world as well.  
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1. Úvod 

„Kdyţ spatřil zástupy, vystoupil na horu: a kdyţ se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:“ (Mt 5,1-12) 

Horské kázání, jehoţ součástí jsou v úvodu této řeči blahoslavenství, je jedno 

z nejdůleţitějších Jeţíšových vystoupení a patří k nejznámějším částem jeho učení. 

Jedná se o velmi ucelené vymezení křesťanského ţivota.  Jestliţe se nedíváme na 

Jeţíšův ţivot pouze v jeho historických souvislostech, ale bereme v úvahu další moţné 

pohledy v globálním kontextu, pak můţeme Horské kázání chápat jako odpověď na 

otázky nejen jeho doby a jeho národa, ale také jako odpověď na etický imperativ, který 

lze vztahovat ke kaţdé době.      

Domnívám se, ţe z   tohoto pohledu není význam Horského kázání ještě plně 

doceněn.   

Prvním impulsem pro úvahy a následné psaní o blahoslavenství byly rozhovory na 

téma pokora. Definovat pojem pokora se najednou zdálo být nesnadným úkolem.  

Charakteristiku pokory je podle mého názoru moţné nalézt v textu blahoslavenství. 

Proto se chci v této práci pokusit o přiblíţení významu blahoslavenství pro kaţdého 

současného křesťana. Chápu, ţe by také stálo za úvahu věnovat pozornost významu 

Horského kázání pro ty, kteří se za křesťany nepovaţují, ale domnívám se, ţe toto úsilí 

by vyţadovalo práci v širším rozsahu i kontextu.  Toto pojednání tedy není pouhou 

obecnou vědeckou reflexí uvedeného tématu.  Povaţuji za nutné zabývat se tímto 

tématem právě s ohledem na jeho význam pro kaţdého člověka.  

Téma mě zaujalo nejenom určitou mírou nejasnosti vztahující se k pojmu 

blahoslavený, blahoslavenství, ale rovněţ skrytým potenciálem moţnosti pouţití 

myšlenek spojených s oním tématem v současné křesťanské praxi.  Proto se na 

následujících stránkách pokouším významově se přiblíţit daným pojmům a nastínit 

způsob Kristova uvaţování ve vztahu k blahoslavenství. Studium daného tématu mě 

přivedlo také k otázce, jaký význam má blahoslavenství pro ţivot současného křesťana 

a jak mu můţe napomoci z hlediska jeho hodnotové orientace. Na základě analyticko-

syntetického přístupu i v doprovodné anketě se snaţím o hlubší chápání a přínos 

Jeţíšových blahoslavenství pro současnost.  

Uvědomuji si, ţe nejen výklad daného tématu je značně obtíţný, ale téţ samotná 

orientace v odborné literatuře zaměřené na dané téma není vůbec snadná. Pro 

nedostatek českých výkladů je nutné se opírat především o překladovou nebo 
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cizojazyčnou literaturu. Dovolila jsem si rovněţ exkurz do dostupné literatury, ve které 

je pojem blahoslavenství zmíněn či vysvětlen, většinou však jen pro základní orientaci.  

Výklad ve smyslu exegeze, jejíţ metodou se zabývá také publikace „Jak porozumět 

bibli“,
1
 nebo význam blahoslavenství většího rozsahu, jsem v původní  české literatuře 

nenašla.
2
 

                                                 

1
 STRUPPE Ursula, KIRCHSCHLÄGER Walter: Jak porozumět bibli. Úvod do Starého a Nového 

zákona. Praha: Vyšehrad, 2000. 
2
 Výjimkou je publikace Miloslava Hájka Evangelium podle Matouše, výklad. 
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2. Blahoslavenství      

2.1. Jazykový význam slova blahoslavenství 

Úvodem je nutné si ujasnit pojem. Povaţuji za důleţité podívat se na pojem 

blahoslavenství nejprve z jazykového hlediska. Pro fundovanou odpověď jsem se 

obrátila na odborníky.  Zde je význam slova, jak ho uvádějí v Ústavu pro jazyk český 

Akademie věd
3
. 

Blahoslavenství – slovo přejaté do češtiny z církevní slovanštiny (staroslověnštiny) 

jako součást křesťanské terminologie: blagoslov(l)enije ,poţehnání„. 

Staroslověnské blagoslaviti – překlad lat. benedicere (doslova, dobrořečit„) – součást 

lexikálního subsystému s komponentem blago ,dobro„, srov. blagovoliti ,oblíbit si„, 

blagověrovati ,správně věřit, mít správnou víru„, blagověstvovati ,hlásat (dobrou) 

zprávu„, blagověstvovanije ,evangelium„,  blagodariti ,děkovat„, blagodati ,prokázat 

dobrodiní„, blagoslov(es)iti ,poţehnat„, blagotvoriti ,konat dobro„, blagočьstvovati ,být 

zboţný„ a další. 

V  češtině si slovo od počátku aţ podnes podrţelo význam, poţehnání, tj. stav 

poţehnanosti„ – tedy stav, kdy je člověk obdařen Bohem, zvláštní Boţí přízní (výklad 

toho, co se tím stavem míní, popř. můţe-li jej zprostředkovat kněz, nebo je-li to „ctnost“ 

získaná i vlastním přičiněním, či jen seslaná atd., to uţ je záleţitost odborná, teologická, 

nikoli jazyková). 

Potud jazykový význam. 

 

2.2. Význam slova blahoslavenství z hlediska biblického výkladu 

„V řeckém světě se pojmu makar, makarios prvotně uţívá toliko o bozích jakoţto 

nedotčených strázněmi pozemského ţivota; potom o podobně obšťastněných lidech, 

zvláště o těch, kteří jiţ zemřeli, takţe je jisto, ţe jejich štěstí uţ ţádná pohroma nehrozí. 

Řecké makarismy jsou tak vlastně výrazem stesku nad mimořádností štěstí v tomto 

ţivotě, ba dokonce jisté závisti vůči blaţeným. V biblickém úzu směřuje smysl jinam. 

Hebrejské ‟šr se o Bohu neuţije nikdy. Vyjadřuje se jím ocenění, obdiv, přitakání k 

lidskému chování, které vede k dobrým výsledkům. „...Boţí přízeň zaručuje budoucí 

zdar i tomu, kdo současně svým správným jednáním prohrává (Job 5,17; Zl 41,2; 

                                                 

3
 Odpověď na můj dotaz. Odpovídal PhDr. Petr Nejedlý, člen AV.  
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94,12n; Př 8,32-36; Iz 30,18). Starobylé české slovo 'blahoslavený' je tak biblickému 

smyslu blíţe neţ 'blaţený, šťastný', protoţe nejde o lidské pocity.“
4
 

O štěstí člověka se tedy rozhoduje podle jiných měřítek, neţ je okamţitý zdar, blaho, 

uspokojení potřeb. Skutečně blaţený, šťastný je ten, kdo pozná Boţí milost, zdrojem 

blahoslavenství je tedy Bůh. Jeţíš je ten, který tuto blaţenost proţívá, kdo ji naplňuje a 

v Horském kázání zvěstuje. 

Novozákonní blahoslavenství se opírají o Starý zákon. Starý zákon nám pomůţe lépe 

pochopit,  v čem  spočívá štěstí, blaţenost, jak je tomu např. v mudroslovných knihách 

(Př 3,1-10; 8,34n) a ţalmech. V ţalmech vyčteme definici člověka, který můţe být 

blaţený na základě nějakých vlastností, jednání a vztahu k Bohu (Ţl 1,1; 2,12; 32,2; 

34,9; 84 6,13; 119,1,2; 128,1; 146,5). 

Ve Starém zákoně je patrné ztotoţnění blahoslavenství s Bohem, v Novém zákoně je 

ztělesněním blaha Jeţíš. S ním přišlo očekávané Boţí království.  

 Blahoslavenství se sice vyskytuje nejčastěji v Matoušově evangeliu, ale za zmínku 

stojí i jiné souvislosti, jejichţ středem je vţdy Jeţíš. Blahoslavená je Maria (Lk 1,45,48; 

11,27), blahoslavení jsou, „kteří slyší Boţí slovo a zachovávají je“ (Lk 11,28) a uvěří, 

aniţ by viděli (Jan 20,29). Blahoslavený je Šimon, kterému Otec zjevil Syna ţivého 

Boha (Mt 16,17), blahoslavené oči, které viděly Jeţíše (13,16. Blahoslavení jsou 

učedníci, kteří vytrvají v bdění po celou dobu čekání na jeho návrat (Mt 24,46) a 

zároveň jsou oddáni ve sluţbě jeden druhému (Jan 13,17).
5
 

Exkurz: Blahoslavenství ve slovnících a encyklopediích 

Tento exkurz zařazuji, abych přiblíţila význam slova blahoslavený, resp. blahoslavenství jak je 

uváděno v některých encyklopediích obecného charakteru, týkajících se tématu křesťanství. Tento výčet 

zahrnuje rovněţ významy uvedených pojmů, jak je vysvětlují některé teologické a biblické slovníky. 

Cílem tohoto terminologického exkurzu je snaha ověřit, zda a jak je tento pojem vysvětlován v českých 

publikacích koncipovaných pro širokou i odbornou veřejnost. 

V některých dostupných encyklopediích křesťanství je tento pojem uváděn víceméně okrajově ve 

spojitosti s Jeţíšovým Kázáním na hoře, jak je zmíněno např. v bodě 1.
6
 

1. Blahoslavenství v populárně-naučné publikaci „Křesťanství od A do Z“
7
 je vysvětleno jako 

osm provolání, která zahajují „Kázání na hoře”, s odkazy na místa v Bibli. Jeţíš se v nich 

obrací na učedníky a zástupy. Daná publikace je označuje termínem „magna charta 

                                                 

4
 Viz HÁJEK, Miloslav. Evangelium podle Matouše, Část I./Výklad kapitol 1-9.  Praha: Kalich, 1995, 

s. 73-74. 
5
 Viz DUFOUR, Xavier Léon. Slovník biblické teologie. 2. Vydání.  Praha: Academia, 2003, s. 29, 

heslo 2. Ostatní prohlášení. 
6
 Řazeno od všeobecných encyklopedií po výkladové teologické slovníky.  

7
 PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad., 1998, s. 58. 
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křesťanství”. Slovník v tomto rozsahu vyšel u nás poprvé, přesto poskytuje v odborných 

otázkách jen první základní orientaci.
8
  

2. Blažený, blahoslavený, blahoslavenství – pod jedním heslem v „Encyklopedii Bible“
9
, kdy 

blaţený pro Řeky znamenalo především „volný od starostí a utrpení”, ale pro Ţidy to 

znamenalo také materiální štěstí, ovšem za předpokladu dodrţování Zákona. Blahoslavenství 

(makarismus, z řeč.) je označen jako odborný výraz pro pozitivní výpověď o nějaké osobě, 

která se ale musí chovat podle určitých kritérií. Dále se uvádí pojem blahoslavenství ve 

spojení se SZ a s odkazem na Matoušovo evangelium jako specifický výraz spojený s 

Kristem na základě řeči, kterou pronesl v horské řeči a v polní řeči s odkazem na Lukášovo 

evangelium.  

Blahoslavenství pod obšírně vysvětlovaným heslem kázání, v kontextu Kázání na hoře, je 

zde nahlíţeno jako nejvyšší forma zásadové etiky. 

3. Pojem je uveden rovněţ ve „Slovníku biblické ikonografie“
10

, kde sice není přímo vysvětlen, 

ale slovník odkazuje na Kázání na hoře, které je zde označeno jako „Osmero 

blahoslavenství, text, který Kristus pronesl při své cestě po Galilei“
11

 – téma, které se ve 

výtvarném umění vyskytuje vzácně. Dále vyjmenovává všech osm blahoslavenství a zmiňuje 

se také o čtyřech blahoslavenstvích u Lukáše. Poté následuje výčet výskytu zobrazování. 

4. Atlas dějin křesťanství zmiňuje působení Jeţíše na březích Genezaretského jezera, kde „měl 

svá první kázání, ve kterých ohlásil příchod Boţího království, Boţí vládu a novou smlouvu. 

Nejvyšším zákonem víry jím zjeveného náboţenství je bezpodmínečná láska k Bohu a 

k bliţnímu, která zahrnuje všechny lidi bez ohledu na jejich rasu a stav“.
12

 

5. Podle Biblického atlasu Biblica
13

 jsou blahoslavenství Jeţíše pronášena s autoritou podobnou 

autoritě Mojţíše, kdyţ přinesl desky s Desaterem ze Sínaje. Podle evangelia Matouše byl 

Jeţíš povolán z Egypta (Mt, 2,15), a je tudíţ postavou mojţíšovskou, Píše se o Kázání na 

hoře, které je dle autorů jedním z nejdůleţitějších souborů Jeţíšova učení. 

6. Kázání na hoře v publikaci „ABC Bible“
14

 je charakterizováno jako jedno z nejznámějších 

kázání, s odkazem na oba evangelisty, přičemţ Matoušovo je rozebráno rozdělením do šesti 

bodů: „blahoslavenství“ (5,3-12), etické zásady (5,13-20; 7,1/6.13/23), srovnání mezi 

Jeţíšovým učením a přístupem zákoníků (5,21-48), učení o dávání, modlitbě a půstu  (6,1-18; 

7,7-12), výzvu, aby lidé dali Boha na první místo v ţivotě a ve všem se na něj spoléhali 

(6,19-34), varování, ţe nestačí jen slyšet Jeţíšova slova, ale je třeba se jimi i řídit (7,24-29). 

Větší pozornost se věnuje vysvětlení pojmu Boţí království. Zde vysvětlení pojmu 

blahoslavenství je podle mého názoru pro běţného zájemce nejzdařilejší, přestoţe netypické. 

Naznačuje podstatu Jeţíšova učení. Je také zařazeno pod heslo Jeţíšovo učení. 

                                                 

8
 Viz tamtéţ, s. 5, Úvodního slovo Aleše Opatrného. 

9
 Encyklopedie Bible A-L. Bratislava: GEMINI, 1992, s. 102. 

10
 ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Nakladatelství Karolinum UK, 2006, s. 107. 

11
 dále srov. tamtéţ, s. 107. 

12
 DUÉ, Andrea, LABOA, Juan Maria.  Obrazový atlas dějin křesťanství. Praha: Portál, 1998, s. 19.  

13
 BEITZEL, Barry J. (ed.).  Biblica. Biblický atlas. Praha: Fortuna Libri, 2007, s. 427. 

14
 BEAUMONT, Mike: ABC Bible, Praha: Česká biblická společnost, 2007, s. 90. 
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7. Blahoslavený v biblickém slovníku z roku 1939
15

, uvádí hebrejský – ašré, latinský – beatus, 

řecký – makarios výraz, znamená člověka šťastného, kdy příčinou štěstí je buď zvláštní 

ochrana Boţí (Dt 33,29) nebo moudrost (Přís 3,18) nebo opatrnost (Mdr 8,34 a Lk 12,37) a 

další odkazy na SZ a pokračuje významem slova blahoslaviti, coţ znamená „v Písmě sv. přáti 

štěstí v některém z jmenovaných významů”. V Novém zákoně vrcholí význam tohoto pojmu 

„ve štěstí věčném a v bezpečné cestě k němu”. Podle Matouše a Lukáše (odkazy na 

evangelia) byl souhrn blah úvodem k řeči Páně na hoře, kde Pán vyznačuje zvláště výrazné 

ctnostné stavy, vedoucí bezpečně jako zásluha k věčné blaţenosti jako k cíli, čímţ vede také 

k hlubšímu štěstí pozemského ţivota. Rozebírá také jednotlivá blahoslavenství, ovšem heslo 

blahoslavenství se zde nevyskytuje. Zato obsáhle vysvětluje  pojem  blaţenost. 

8. Blahoslavený – v „Biblickém slovníku” z edice Kalich z roku 1987 v překladu z 

francouzského originálu z roku 1957
16

 se vztahuje ke Starému zákonu a blahoslavenství jsou 

zde v rámci hesla uvedena v posledním odstavci  jako královské vyhlášení pocházející „z 

katastrofálního přehodnocení běţných hodnot”. Tento výklad se jeví jako poněkud odlišný a 

uvádím ho jen pro porovnání. 

9. Blahoslavenství (Biblický slovník)
17

„Jeţíšova tvoří programový úvod k tzv. kázání na hoře” 

s odkazy na obě evangelila, ve kterých se blahoslavenství vyskytují, krátký výčet s odkazem 

na heslo blahoslavený, které se zabývá v této souvislosti i jinými výroky Jeţíše, které jsou 

zde povaţovány za stejně důleţité.  

10. V „Novém biblickém slovníku”
18

, který, jak je uvedeno v předmluvě autorů, „se stal v 

posledních letech nejprodávanějším dílem tohoto druhu ...”, heslo blahoslavenství vůbec není 

uvedeno. Je zmíněno v poměrně rozsáhlém  rozboru  Kázání na hoře a sice jen jednou v 

přehledné analýze obsahu Kázání. Kázání na hoře je, jak uvádí slovník, obvyklý název 

Jeţíšova učení. Na konci rozsáhlého obsaţného vysvětlení jsou předloţena  „určitá vodítka”, 

která dávají návod, jak si Kázání na hoře vyloţit. . 

11. Blahoslavenstvo v „Lexikonu biblických vied”
19

 - biblický pojem, štěstí, které někdo získal 

osudem nebo Boţí milostí – s odkazy na místa v Bibli, v NZ – duchovní ráz, „známe sú 

blahoslavenstvá, ktoré vyhlásil Jeţis v ...” 

blahoslavenství/blaženost jak je definováno ve „Slovníku biblické teologie”
20

 je vybídnutí 

mudrce vydat se cestou, která se opírá o vlastní zkušenost blaţenosti. Této definici předchází 

popis představy člověka o štěstí. Vysvětlení pojmu je zde rozděleno do několika kapitol: 

pochopení na základě Starého zákona, kdy autoři povaţují za nutné zasadit mnoţství rad a 

výroků do náboţenských souvislostí a z toho vyplývá, ţe „zdrojem blahoslavenství 

(blaţenosti) je vţdy Bůh a vývoj, kterým prošel její obsah stoupá od země k nebi”
21

. Dále 

uvádí blaţenost ve vztahu k Bohu s odkazy na Písmo, a končí sdělením, ţe lidská blaţenost 

                                                 

15
 ŠKRABAL, Pavel. Příruční slovník biblický. Praha: Pavel Škrabal O.P., 1939, s. 60. 

16
 VON ALLMEN, Jean Jacques, kol.. Biblický slovník. Praha: Kalich 1987, s. 18. 

17
 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich 1956, s. 77. 

18
 Nový biblický slovník. Praha:  Návrat domů 1996, s. 595. 

19
 HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Bratislava: Vydavateĺ Don Bosco 1994, s. 882. 

20
 LÉON-DUFOUR, Xavier (a kol.). Slovník biblické teologie. Praha: Acamedia, 2003, s. 27. 

21
 Tamtéţ, s. 27. 
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je dílem Boţí milosti. Další odstavec se snaţí čtenáře navést k úvahám o tom, co má dělat, 

aby byl blaţený. Opět se často odvolává na Písmo, nejčastěji na ţalmy a knihu Přísloví. 

Vrchol blaţenosti v Bohu je definován jako cesta, která vede od pozemského štěstí k nebeské 

blaţenosti. Pozemským štěstím se myslí hojnost materiální, ale i hojnost na úrovni rodiny a 

národa, ale v souladu s dodrţováním zákona podle Boha. K nebeské blaţenosti vede  nová 

naděje v objevování nových hodnot, duchovních hodnot, čímţ se převrací dosavadní stupnice 

hodnot. „Nejvyšší dobro je v důvěře v Hospodina” (Ţl 73, 23-28). Následuje výklad 

blahoslavenství v kontextu Nového zákona: blahoslavenství a Kristus, blahoslavenství jako 

úvodní zahajovací řeč Jeţíše v Matoušově evangeliu je označeno jako program křesťanského 

štěstí. Je zde zmínka o Lukášově verzi. Blahoslavenství jsou vyslovena někým, kdo jimi ţije, 

jsou „Boţím Ano v osobě Jeţíšově”. Jeţíš sám  je blahoslavenství, on sám ho  ţije, tichý a 

pokorný srdcem (Mt 11,29). Dále jsou odkazy na ostatní prohlášení, kde se objevuje pojem 

blahoslavenství, vţdy tak, ţe je patrné, ţe středem blahoslavenství je Jeţíš. Z dosud 

uvedených definicí  je tuto jiţ moţno povaţovat za fundovaný   výklad. 

12. Blahoslavenství v „Teologickém slovníku” Rahnerově
22

 není definováno, ale je zde krátce 

vyloţen pojem blaţenost - „...definitivní království Boţí v završeném společenství svatých 

(eschatologie). Blaţenost mají v posledku na mysli i blahoslavenství – Kázání na hoře ...”
23

 

Více se uvádí pod heslem Kázání na hoře. 

13. Nemohu vynechat pojem blahoslavenství, jak je uveden v  „Katechismu katolické církve” z 

roku 1995 v kapitole Důstojnost člověka, 2. článek - Naše povolání k blaţenosti, viz
24

.  

Pojem je rozveden ve třech částech – 1. Blahoslavenství, 2. Touha po štěstí, 3. Křesťanská 

blaţenost. V „Kompendiu katechismu katolické církve” je blahoslavenství označeno jako 

„cesta ke štěstí bez konce”.
25

 

14. Jako poslední chci uvést výklad pojmu, jak je uvedeno v internetové encyklopedii 

Wikipedie
26

, protoţe v dnešní době je zcela běţné hledat neznámé pojmy právě na internetu a 

povaţovala bych za neúplné, kdybych nezmínila i tento pramen. 

„blahoslavenství (z lat. beatitudo štěstí, blaţenost a řec. εὐ-λογεῖν  eulogein  dobrořečit) je 

název ústřední části tzv. Horského kázání zaznamenaného v Matoušově a Lukášovu 

evangeliu.  

V Horské řeči Jeţíš Kristus popisuje vlastnosti toho, kdo patří do Boţího království a přitom 

ukazuje, jak je takový člověk šťastný, starším tvarem blahoslavený (v původním textu 

μακάριος makarios poţehnaný). Kaţdé z blahoslavenství zachycuje situaci, kterou by člověk 

podle běţných měřítek za šťastnou nepovaţoval, a přesto Jeţíš lidi, kteří se v takových 

situacích nacházejí, prohlašuje za šťastné.  

                                                 

22
 RAHNER, Karl. VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996, s. 127. 

23
 Srov. tamtéţ s. 37. 

24
 Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995,  s. 438. 

25
 Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006,  

s. 359. 
26

 Blahoslavenství-Wikipedie, http://cs.wikipeda.org/wiki/blahoslavenství (18.6.2010). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A9_k%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
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15. Wikipedia také uvádí plné znění blahoslavenství z Matoušova evangelia a odkazuje na 

Horské kázání jako na mimořádně významnou pasáţ Nového zákona.  

 

Blahoslavenství v další křesťanské literatuře  

Během studia literatury k tomuto tématu jsem nahlíţela i do dalších  publikací, které se tématem 

zabývají, byť jen okrajově. Jde především o populárně naučnou literaturu. Zde bych ráda upozornila na 

výklad blahoslavenství z Matoušova evangelila v kázání Tomáše Špidlíka
27

, který cituje sv. Augustina. 

Sv. Augustin přirovnává blahoslavenství  k darům Ducha svatého a spojuje je také s modlitbou Páně. V 

dalším díle (cyklus C) stejnojmenné publikacie se věnuje blahoslavenství z Lukášova evangelia.
28

  

Blahoslavenstvím se zabývá také publikace Lectio Divina v cyklu A pro neděle liturgického mezidobí.
29

 

„Prosíme Tě, vyslyš nás!” je název kapitoly z publikace, která se mi dostala náhodně do ruky jako 

první, a sice na duchovním pobytu v kongregaci sester boromejek v Moravských Budějovicích. Autor P. 

Leo Kuchař ve své kníţce „Vţdyť jsem to já” pouţívá různých částí Písma svatého pro denní modlitbu 

jinak,  neţ jak jsme zvyklí např. z breviáře, či klasické modlitební kníţky. Oslovuje Pána přímo např.:„ - 

Tys řekl: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské” (Mt 5,3). Tys však také pohrozil: 

„Běda vám bohatým, vţdyť vám uţ se potěšení dostalo” (Lk 6,24). Prosíme Tě: „Dej, abychom dobře 

pochopili ducha chudoby a abychom jím byli vedeni v našich činech.”
30

 A takto pokračují prosby za 

kaţdým blahoslavenstvím. Kaţdá prosba je návodem, jak jednat či smýšlet. Podle autora tvoří „osmero 

blahoslavenství jádro křesťanského poselství a základ křesťanského ţivota.”
31

 Tato kniha obsahuje 

podněty a návrhy k adoraci, provází čtenáře Novým zákonem. 

„Blahoslavenství jsou nejryzejší a nejvzácnější syntézou evangelia a myšlenek Jeţíšových.”
32

 Carlo 

Caretto v několika kapitolách vysvětluje blahoslavenství v realitě dnešní doby s apelem na nahlédnutí do 

svého vlastního nitra. 

Publikací je jistě celá řada, povaţovala jsem ovšem za nutné uvést ty, které jsem prostudovala, či 

pouţila jako podklad pro tuto práci. 

Na základě dalšího rozboru přibliţuji křesťanský význam pojmu blahoslavenství. Tímto exkurzem 

jsem chtěla ukázat obecné moţnosti odborné i populárně-naučné literatury. K plnějšímu pochopení a další 

interpretaci je třeba uţít hlubšího výkladu daného pojmu.  

                                                 

27
 Viz ŠPIDLÍK, Tomáš. Ve sluţbě slova – cyklus A. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992, s. 93. 

28
 ŠPIDLÍK, Tomáš. Ve sluţbě slova-cyklus C, s. 96. 

29
 ZEVINI, Giorgio. CABRA, Pier Giordano. Lectio Divina, cyklus A, část 5. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2004, s. 
30

 KUCHAŘ, Leo SSS. Vţdyť jsem to já. Brno: Cesta, 1997, s. 95. 
31

 Viz tamtéţ, s. 95. 
32

 CARETTO. Carlo. Skutečností z druhé strany. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994, s. 79. 
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3. Blahoslavenství v širším kontextu  

3.1. Matoušovo evangelium 

Matoušovo evangelium, adresované ţidokřesťanům, zdůrazňuje Jeţíšovu nauku. 

Jeho dílo navazuje na učitelskou tradici křesťanské obce. Často také odkazuje na 

starozákonní text, který uvádí přímo, např. „ …jak bylo řečeno ústy proroka…“ nebo jej 

parafrázuje ve smyslu ne zcela přesně (Mt 2.5; 3.3; 13.14 a 24,15). Vybírá je se 

záměrem, aby zdůraznil příběh Jeţíše Krista, jenţ v daném příběhu představuje dovršení 

Boţí vůle s člověkem. Prostřednictvím uváděných starozákonních odkazů pisatel 

naznačuje jednotu kontextu Písma i úhel pohledu, z něhoţ je nutno Písmo vykládat. 

Matouš zdůrazňuje příchod Mesiáše – Syna Boţího (1,23; 2,15; 8,17)
33

 s pouţitím 

reflexních citátů.
34

 Táhnou se jako nit celým evangeliem s cílem upozornit na naplnění 

starozákonního očekávání Mesiáše. Z těchto důvodů je pravděpodobně Matoušovo 

evangelium označováno také jako evangelium mesiánské. Původ tohoto označení je 

právě v častém odkazování autora evangelia na Starý zákon. Zde vidíme souvislost 

Jeţíše a Starého zákona. Autor často odkazuje na proroky, kteří poukazovali na Mesiáše 

a jeho úlohu (Iz 53,11; Mi 5,1.2; Ez 34,23). 

Matouš se rovněţ orientuje na oblast vzájemných mezilidských vztahů, na oblast 

odpuštění. Zabývá se problematikou správného jednání, podle něhoţ bude člověk 

posuzován nikoliv na základě toho, co říká. Odmítá jen slovní přiznání k Jeţíšovi, 

důleţité jsou skutky (7,21-23). Jeho evangelium nese výrazné stopy rozchodu Ţidů a 

křesťanů. Snaţí se učinit evangelium o Jeţíši Kristu pochopitelné, aby byl adresát 

schopen Jeţíše následovat..  

Dalším příznačným označením Matoušova evangelia je také evangelium církve. Také 

proto, ţe v ţivotě církve nachází velké uplatnění. Jen v tomto evangeliu se objevuje 

slovo „církev“ –  ekklésia (16,18; 18,17). O ţivotě v komunitě církve je celá osmnáctá 

kapitola (18,1-35).  

U Matouše zaznívá také eschatologický rozměr evangelia. Známky eschatologie jsou 

patrné v hlásání Boţího království. Kromě jiných znamení (znamení hvězdy při 

narození Jeţíše, zemětřesení a vstávání mrtvých při Jeţíšově smrti, vzkříšení) ukazuje 

na tento rozměr eschatologická řeč (24-25).       

                                                 

33
 POKORNÝ, Petr. Úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 101. 

34
 Reflexní citáty jsou takové výroky, které Matouš vztahuje z hlediska naplnění na Jeţíše z Nazareta. 
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Jedním z hlavních témat Matoušova evangelia je Boţí království. Horské kázání  

začíná blahoslavením chudých a příslibem království nebeského (u Matouše), království 

Boţího (u Lukáše). A zde je na místě zabývat se pojmem království blíţe, coţ učiníme v 

následující podkapitole. 

3.2. Vysvětlení pojmu „království nebeské, Boží království“ 

Království Boţí je ústředním tématem Jeţíšova hlásání.  Je to téma jiţ prvního 

Jeţíšova veřejného vystoupení: „ Kdyţ byl Jan uvězněn, přišel Jeţíš do Galileje a kázal 

Boţí evangelium. Naplnil se čas a přiblíţilo se království Boţí. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu“ (Mk 1,14-15).  U Matouše se pojem království nebeské vyskytuje poprvé 

v  hlásání Jana Křtitele:    „Čiňte pokání, neboť se přiblíţilo království nebeské.“ (Mt 

3,2) A z Jeţíšových úst v další kapitole (Mt 4,17).  Mimo jiná místa v Horském kázání 

se vyskytuje pojem království také v modlitbě Páně (Mt 6,10).  V souvislosti s tématem 

předkládané práce povaţuji za nutné tento pojem objasnit. 

Pojem království (basileia) se vyskytuje v Novém zákoně v162 slovních spojeních, 

z toho 121 x v synoptických evangeliích: nejčastěji ve spojeních nebeské království, 

království Boţí, Otcovo království. Z četnosti výskytu je tedy patrné, ţe pojem 

království Boţí/nebeské je velkým tématem.35  Starý zákon ovšem toto spojení 

neuţívá, v judaismu zakazovali vyslovení Boţího jména a nahrazovali ho jinými názvy, 

mimo jiné slovem Nebesa.  Proto také Matouš s ohledem na ţidovskou tradici, aby se 

vyvaroval pouţít jméno Boha, ve svém evangeliu pro křesťany ţidovského původu 

uţívá nejvíce spojení království nebeské.  Tento pojem se u Matouše vyskytuje 

padesátkrát.  

Základní význam pojmu království Boţí je Boţí vláda. Ve Starém zákoně se uvádí 

jako vláda Hospodina.  Vyjadřuje svrchovanou Boţí moc nad člověkem i světem. Bůh 

skrze tuto vládu uskutečňuje svoje plány.36  Pro Izraelity to znamenalo například 

vysvobození z otroctví.  Jejich chápání království bylo orientováno především na 

současnost.  

Ve Starém zákoně je království nejvíce zmiňováno u proroků a v ţalmech. Např. je 

označováno jako království Hospodinovo (Ţ 145) nebo je pouţito spojení kralování 

Hospodina (Iz 24,23), „Hospodin kraluje“ (Ţ 97,1), jediným králem je Hospodin, 

                                                 

35
 VIVIANO, Benedict T. Království Boţí v dějinách. Praha: Vyšehrad, 1998, s. 17. 

36
 NOVOTNÝ, Adolf.  Biblický slovník, s. 351. 
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Hospodin je Králem na věky a navţdy (Ţ 10, 16) apod.  Ve starém zákoně se 

zdůrazňuje svrchovanost kralování Hospodina, aby se tak zabránilo vyjadřování 

boţských poct pozemským králům, kterým bylo v pohanském světě přisuzováno 

boţství.  Paradoxně zdůrazňováním Hospodina jako jediného krále se zpochybnila 

potřeba pozemského království, jak je známé z příběhu o Samuelovi, který se zdráhá 

přání lidu mít krále. Pokud tedy má být zvolen král, pak se musí podřídit zákonu a 

slouţit Hospodinu, má naslouchat hlasu proroků. Takovým králem byl David, přestoţe 

prvním králem byl vybrán Saul.  David se stal vzorem králů a v dobách neštěstí Izraele 

byl nadějí vyvoleného národa očekávaný potomek Davidův, Mesiáš, se kterým přijde i 

ono království Hospodina, království Boţí. Vyvolený národ očekává království spojené 

s příchodem Mesiáše.
37

  Jak jsem jiţ uvedla, na proroctví o příchodu Mesiáše právě 

Matouš často odkazuje (viz kap. Blahoslavenství v kontextu Matoušova evangelia).  

V evangeliích zvěstuje Boţí království Jeţíš. Co tím ale Jeţíš myslí?  Není to jen 

příslib do daleké budoucnosti, Je to jiţ přítomnost, protoţe království přišlo jiţ 

s Jeţíšem, je přítomno v jeho osobě.   Jeţíšovo zvěstování blíţícího se království, které 

je Boţím darem se ovšem bezpodmínečně váţe na poţadavek obrácení, pokání.  Toto 

obrácení hraje důleţitou roli jako předpoklad ke vstupu do království. Obrácení 

znamená změnit radikálně svůj dosavadní ţivot a podřídit ho Jeţíšovu poţadavku ţivota 

v oddané lásce k Bohu a k bliţnímu, a to tady a teď.
38

  Navíc  člověk  zakouší  tuto 

přítomnost jiţ v Jeţíšových činech  jako jsou  uzdravování  či  exorcismy (Lk 11,14-20). 

Dá se říct, ţe Jeţíš mluví o Boţím království v protikladech.
39

 Hlásá jeho přítomnost i 

budoucnost. Budoucnost jako eschatologický nový věk, kdy bude nastolena vláda 

pokoje a bude přemoţeno vše, co se Bohu protiví, bude obnoven ţivot věčný
40

(Mt 8,11, 

Mk 14,25).  Jeţíš mluví o dnech, které nastanou, ale aţ ty dny přijdou, musíme být 

připraveni.  Dalším protipólem je rozměr duchovní a tělesný. Boţí království nemá 

pouze duchovní rozměr, ale i tělesný, neboť neduhy ve zdravotním slova smyslu budou 

odstraněny, a dále zahrnuje celostní vztahy lidského ţivota, se všemi ţivotními 

otázkami a napětími. Nejde přitom jen o jedince, jedná se téţ o spravedlnost a mír ve 

světě, o politickou dimenzi v nejlepším smyslu slova. Zde mohu odkázat na souvislost 

se Starým zákonem, kdy ve starozákonních prorockých výpovědích se mluví o 

                                                 

37
 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 351. 

38
 SAND, Alexandr.  Reich Gottes und Eheverzicht im Evangelium nach Matthäus, s. 11. 

39
 KNÖRZER, Wolfgang. Die Bergpredigt. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1968,  s. 20. 

40
 NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník, s. 352. 
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jedinečném míru mezi lidmi i v přírodě (Jez 11, 1-9; Mich 4, 1-4).  Další protimluv 

spočívá v darování Boţího království. Jedná se o velkolepý Boţí dar člověku a zároveň 

nabídku vázanou na určitá pravidla.  Dar, který se nebude realizovat podle lidských 

představ, ale bude odpovídat vůli Boha, který je Otcem. Dar, který se nedá zaslouţit, 

nedá se získat vlastním úsilím, jeho příchod nelze vypočítat, jen Bůh ho můţe darovat. 

Na druhé straně však Jeţíš vyţaduje bezpodmínečnou, výlučnou oddanost. V Horském 

kázání je tedy nastíněno, ţe Boţí království patří těm, kteří budou ţít podle poţadavků 

nového uspořádání. Jak je např. uvedeno v 1. Listu Korintským (6,9) nebo v Janově 

evangeliu (18,36).  

Jeţíš mluví o království v mnoha podobenstvích. Celá třináctá kapitola Matoušova 

evangelia pojednává o skutečnostech, které lze pouţít jako metaforu Boţího království, 

jeţ je ozřejmováno učedníkům, ale mimo stojícím nikoliv, protoţe zatvrdili svá srdce 

(Mt 13, 10-17), ale Boţí království je pro kaţdého, kaţdý má moţnost se rozhodnout. 

Jeţíš sám ukazuje moţnost pro všechny také tím, ţe jí ve společnosti hříšníků (Mt 9,10).  

Matouš stále opakuje: „Je třeba něco dělat.“ V Matoušově evangeliu se jako nit táhne 

příkaz obrácení.   

Přestoţe Jeţíš mluvil v podobenstvích, Boţí království hlásal jako radostnou zvěst, a 

zároveň káral ty, kteří se neobrátí, nebyl často chápán. Co Jeţíš myslel Boţím 

království  neodpovídalo  představám jeho současníků. Ti měli určité představy, které se 

však neshodovaly s Jeţíšovým chápáním Boţího království. Například Zélóti očekávali 

znovuvybudování Davidova království a čekali na příhodný okamţik, aby vyhnali 

Římany ze země.  Museli být tedy Jeţíšem zklamáni.  Jiné skupiny čekaly na den, který 

má nastat Boţím zásahem. Doufaly, ţe přijde nová doba a dokonce se snaţily vypočítat 

termín předpokládané změny poměrů. Rabíni naopak očekávali, ţe Boţí království 

nastane, kdyţ Izrael bude dodrţovat Zákon. Ti všichni museli být Jeţíšem zklamáni. 

Jeţíš volal po aktivních činech a vyzýval k obrácení.  Obrácení znamenalo úplně změnit 

dosavadní postoje a chování.
41

    

Jeţíšova přítomnost na zemi radikálně mění postoje člověka k člověku. Člověk 

dostává moţnost nového smýšlení, moţnost přehodnotit svůj ţivot a jít za tím, kdo ho 

volá. Jeţíš svým příkladem dokládá nejvyšší přikázání, přikázání lásky. To znamená ţít 

v jednotě, ve vzájemném sdílení a v odpuštění člověka člověku. Člověk má moţnost 

obnovit svůj ţivot v duchu Jeţíšových slov, tak se můţe přiblíţit království. Království 

                                                 

41
 Viz KNÖRZER, Wolfgang. Die Bergpredigt, s. 22-23. 
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je nové společenství v Kristu a jeho duchu.
42

  Hlásání království je středem Kristova 

učení a jádrem jeho zvěstování. Přislíbené království ze Starého zákona se přiblíţilo. 

Po velikonočních událostech vstoupila na scénu církev, Kristovo tělo – obraz Boţího 

království. Často se také Boţí království identifikuje s církví, ale není omezeno pouze 

na ni, tak jako nespočívá jen ve vnitřním nastavení člověka. Poukázáním na vlastní 

odpovědnost má aktivovat lidské úsilí k odpovědnosti nejen za sebe, ale za celý svět. 

Ovšem je třeba nezapomíná na skutečnost, ţe Boţí království není věcí člověka. Boţí 

království musí přijít od Boha.
43

   

V očekávání Boţího království je velká naděje, velká budoucnost, jediná, která 

existuje, ale Jeţíš zároveň mluví o jeho přítomnosti. Jiţ s  ním přišlo Boţí království, 

proto  je  přítomno  uţ nyní.  „Jeţíš do budoucnosti orientovanou naději a víru spojuje 

s přítomností a to se svou osobou (srov. Lk 11,20). Kdo se přidá k němu, stává se 

účastníkem Boţí vlády.“
44

 

Boţí království v sobě nese tajemství právě v rozměru přítomnosti a zároveň 

budoucnosti. S naplněním velikonočního tajemství se také můţe naplno rozvinout a 

začít plně realizovat Jeţíšův myšlenkový odkaz ve vztahu ke království. Teprve, kdyţ 

Jeţíš svým spásonosným činem vykoupil lidstvo, otevřel naplno cestu všem, kteří chtějí 

vstoupit do království, o kterém se však i po této události dalo říci uţ ano a ještě ne. 

V tomto tajemství je eschatologický rozměr Boţího království. Panování Boţí nastoupí 

teprve po soudu s národy, vítězstvím nad mocnostmi zla. „Soud je líčen pomocí 

apokalyptických představ jako zánik tohoto eonu a nastolení nového, coţ je dáno 

příchodem Syna člověka ve slávě (Mk 13,3-8; Mt 24,1-31; Lk 21,7-11)“
45

 

                                                 

42
 Viz ZVĚŘINA, Josef. Teologie agapé, – I. Svazek.  Praha:  SCRIPTUM, 1992, s. 234. 

43
 Viz KNÖRZER, Wolfgang. Die Bergpredigt, s. 23. 

44
 Viz RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Jeţíše Nazaretského, Praha: SCRIPTUM, 1991, s. 219. 

45
 Viz tamtéţ, s. 219. 
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3.3. Srovnání evangelií Matouše a Lukáše 

Blahoslavenství se vyskytují jen u Matouše a Lukáše.
46

  

Mt 5,3-12     L 6,20-26 

Blaze chudým v duchu,   Blaze vám, chudí, 

neboť jejich je království nebeské.  neboť vaše je království Boţí. 

Blaze těm, kdo pláčou,   Blaze vám, kdo nyní hladovíte 

neboť oni budou potěšeni.   neboť budete nasyceni. 

Blaze tichým,      Blaze vám, kdo nyní pláčete, 

neboť oni dostanou zemi za dědictví.  neboť se budete smát. 

Blaze těm, kdo hladovějí a ţízní po  

Spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

Blaze milosrdným, 

neboť oni dojdou milostrdenství. 

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, 

neboť oni uzří Boha. 

Blaze těm, kdo působí pokoj, 

neboť oni budou nazvání syny Boţími. 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni 

pro spravedlnost, neboť jejich 

je království nebeské. 

Blaze vám, kdyţ vás budou   Blaze vám, kdyţ vás lidé budou  

tupit a pronásledovat    nenávidět a kdyţ vás vyloučí, 

a lţivě mluvit proti vám   potupí a vymaţí vaše jméno 

všecko zlé kvůli mně.    jako proklaté pro Syna člověka. 

Radujte se a jásejte,    Veselte se v ten den a jásejte radostí; 

protoţe máte hojnou odměnu   hle máte hojnou odměnu v nebi. 

v nebesích; stejně pronásledovali  Vţdyť právě tak jednali  

i proroky, kteří byli před vámi.  jejich otcové s proroky. 

 

      Ale běda vám bohatým, 

      vţdyť vám se uţ potěšení dostalo. 

      Běda vám, kdo jste nyní nasyceni,  

      neboť budete hladovět. 

      Běda, kdo se nyní smějete, 

      neboť budete plakat a naříkat. 

      Běda, kdyţ vás budou  

      všichni lidé chválit; 

      vţdyť stejně se chovali  

      jejich otcové k falešným prorokům. 

 

Blahoslavenství jako souvislá řeč Jeţíšova se vyskytuje v Bibli ve dvojím znění. U 

Matouše v Horském kázání, u Lukáše v Kázání na poli. Jeţíš ovšem nepronesl kázání 

                                                 

46
 Toto uspořádání převzato z:  LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Matouše. Malý Stuttgartský 

komentář. Sv. 1, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 61.  
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ani v podání Matoušově, ani v Lukášově. Lukáš i Matouš vycházejí z Markova 

evangelia, rozšiřují Markovo evangelium o soubor Jeţíšových dochovaných řečí a 

výroků (pramene Q) a vlastních zdrojů (speciální látky). Srovnáním s 

Lukášových ”Kázáním na poli” nám můţe pomoci přesněji určit, kde Matouš řeč změnil 

nebo rozšířil.
47

  ”Vykladači se většinou kloní k závěru, ţe Lukáš zachycuje původnější 

tvar Jeţíšových slov: makarismy jsou tu formulovány prostěji a pádněji.”
48

 U obou 

evangelistů jsou blahoslavenství pravděpodobně shrnutím opakovaných poţadavků, 

pronášených důrazně, v krátkých větách a rytmicky pro lepší zapamatování. To byl  v 

tehdejší  době běţný způsob výuky.  

- Lukáš předem uvádí, ţe Jeţíš sestoupil z hory, zastavil se na rovině; podle Matouše 

vystoupil na horu. 

- Lukáš uvádí čtyři blahoslavenství, ale následuje čtyřikrát běda; Matouš má devět 

blahoslavenství, ale nejsou vyváţeny protikladem ”běda”. U Matouše zazní ”běda” na 

jiných místech (23,13-36). 

- Matouš doplňuje čtyři blahoslavensví o pět dalších: blahoslavení tiší, milosrdní, 

čistého srdce, kdo působí pokoj, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. 

- Lukášova blahoslavenství i běda jsou pronášena ve druhé osobě, Jeţíš oslovuje své 

posluchače přímo; Matouš pouţívá třetí osobu, jen poslední blaholavenství je ve druhé 

osobě. Třetí osoba u Matouše více odpovídá obvyklé formě  starozákonního 

vyjadřování makarismů. 

- U Lukáše jen první blahoslavenství slibuje království Boţí; u Matouše první a 

poslední blahoslavenství zaslibuje království nebeské, tak zasazuje blahoslavenství do 

určitého rámce. Království nebeské je základním tématem Matoušovým. 

- U Matouše kaţdé čtvrté blahoslavenství mluví o spravedlnosti; u Lukáše se 

spravedlnost nevyskytuje. 

- U Lukáše je patrný silnější sociální důraz. Lukáš ale pokračuje v řeči o lásce k 

nepřátelům a dále nabádá k určitému chování a jednání. Matouš pokračuje výrokem o 

soli a dále následuje známý a důleţitý výrok, který má souvislost se Starým zákonem: 

„...nepřišel jsem zrušit, nýbrţ naplnit” zákon. ”Jeţíš vycházel z Tóry, ... na jedné straně 

určitá nařízení Tóry vyostřoval a zpřísňoval, na druhé straně některá uvolňoval”
49

 .  

                                                 

47
 Viz LIMBECK, Meinhard. Evangelium sv. Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1996, s. 58. 
48

 Viz HÁJEK, Miloslav. Evangelium podle Matouše, s. 81. 
49

 Viz RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Jeţíše Nazaretského, s. 212. 
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- Blahoslavenství u Lukáše se soustřeďují na zaslíbení, Matoušova jsou zaměřena 

dovnitř společenství, které se rozhodlo pro Jeţíše
50

. 

- U Matouše se v blahoslavenstvích nevyskytuje ”běda”, a tím daný kontext působí 

pozitivněji. 

- Lukášova blahoslavenství neplatí jako návod k vnitřním postojům, ale popisují, 

konkretizují Boţí království jako protiklad tohoto světa. Jde o eschatologickou nápravu 

ve vztahu k Bohu a k lidem
51

. 

- Matouš má blahoslavenství zaměřeno na učedníky a na zástupy. Království nebeské 

bude patřit tomu, kdo se bude nějak chovat, kdo bude mít určitý vnitřní postoj.  

Oba vybízejí k činům.  

 

3.4. Desatero jako předobraz blahoslavenství 

V úvodu této práce se ptám, zda je blahoslavenství výzvou pro dnešní dobu, zda je 

etickým imperativem dnešní doby. Podobná otázka ovšem můţe platit i pro Desatero. 

Blahoslavenství je často dáváno do souvislosti s Desaterem. Můţe Desatero slouţit jako 

morální krédo dnešnímu člověku? Zde je třeba připomenout, ţe Desatero poskytlo 

základ pro Listinu práv a svobod, která platí pro celé lidstvo.  

Desatero obsahuje základní ustanovení, která jsou nezbytná jako základ vyváţené 

morální reflexe přiměřené naší době. Všech deset hodnot je  převedeno do podoby 

chápané kaţdým člověkem v publikaci „Bible a morálka”.
52

 Upozorňuje však, ţe lidská 

práva jsou podřízena právu boţskému. Bůh zde ovšem není autoritativní, ale 

svrchovaný s ohledem na lidskou svobodu. Hodnoty obsaţené v Desateru mohou 

nabídnout dnešnímu lidstvu vyváţený ideál a chrání před čistou etikou bez Boha, která 

nebere v úvahu vztah člověka k Bohu
53

. V úvodu této publikace jsou vedle sebe 

uvedeny jak Desatero (Ex 20,2-17), tak Blahoslavenství (Mt 5,3-12) a následuje 

odstavec předmluvy o štěstí, po kterém touţí kaţdý člověk. Je moţno dosáhnout štěstí 

na základě správného chování? Povede takové chování k úspěšnému ţivotu jednotlivce i 

celé společnosti? Odpovědi na tyto otázky hledá právě ve výše uvedeném dokumentu 

Papeţská biblická komise. 

                                                 

50
 Viz Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha: Česká biblická společnost, 1991, s. 20. 

51
 Srov. tamtéţ s. 116. 

52
 Papeţská biblická komise: Bible a morálka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. 

53
 Srov. tamtéţ, s. 43. 
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe původ blahoslavenství nalézáme jiţ ve Starém zákoně. 

I tam a také na hoře (Ex 20, Dt 5,6-21) promlouvá Bůh k národu, tehdy prostřednictvím 

Mojţíše, a uzavírá s ním smlouvu, zjevuje a vydává Zákon – Desatero. Dekalog je 

„návodem” pro ţivot Izraelitů a  smlouvou, v níţ se Hospodin zavazuje být Bohem 

tomuto jím vyvolenému národu. Dává lidu návod k ţivotu s jediným Bohem. 

Uspořádává společenské souţití Izraele. Desatero hrálo významnou roli v ţivotě 

izraelského společenství. Dává ţivotu Boţího lidu jasný smysl a cíl. Tím také Izrael 

získává jistotu uprostřed polyteistického okolí. Najednou vystupuje autorita Boha. 

Člověk není sám, je s ním Bůh, který ho vede. Kdyţ půjde Izrael touto cestou a bude 

dodrţovat zákon, bude dlouho ţít a zdědí zemi, kterou mu Bůh patriarchů přislíbil. 

Tento Boţí lid je motivován k uskutečňování společenského pořádku, který vede ke 

šťastnému a úspěšnému ţivotu.
54

 Jeţíš tento zákon obnovuje. Vykládá zákon jinými 

slovy. Určitá přikázání Desatera opakuje Jeţíš ve svém Horském kázání. Ale dává 

přikázání hlubší smysl
55

, chce dosáhnout změny smýšlení u lidí, aby středem jejich bytí 

byl Bůh. Smysl Jeţíšova kázání má tři hlediska: prohloubení, zvnitřnění a překonání 

sebe aţ do té míry, ţe člověk dosáhne téměř boţské dokonalosti
56

. Z pohledu člověka 

není moţné dosáhnout takové dokonalosti. Ale blahoslavenství můţeme povaţovat za 

cestu, návod, jak se přiblíţit Bohu. 

Blahoslavenství není protějškem Desatera. Můţeme je ale porovnat: Blahoslavenství 

jsou kázána na hoře, rovněţ Desatero bylo zvěstováno na hoře. U obou je zaznamenána 

řada příkazů a  návodů pro ţivot. V obou případech jde rovněţ o způsoby chování a o 

vztah k Bohu i k bliţnímu. I přes tyto podobnosti je třeba upozornit na určité rozdíly:
57

 

- Desatero stanoví poţadavky; blahoslavenství povzbuzují k určitému stavu a 

přislibují. 

- Desatero převáţně  přikazuje, co se konat nemá; blahoslavenství jsou formulována 

pozitivně. 

- V Desateru se nejen přikazuje, také se uvádí, co se konat nemá; v blahoslavenstvích 

je uveden stav (např. „Blaze těm, kdo pláčou, kdo jsou pronásledováni...”), který 

naznačuje způsob jednání, na základě kterého se přibliţuje k Bohu. 

                                                 

54
 BRAULIK, Georg. Kommentar zum Alten Testament. Deuteronomium 1-16,17. Würzburg: Echter 

Verlag, 1986, s. 54-55. 
55

 Srov. tamtéţ, s. 44. 
56

 Srov. tamtéţ, s. 44. 
57
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- Desatero chce zabránit bezpráví; blahoslavenství přislibuje jiţ znevýhodněným a 

reaguje na bezpráví. 

- Desatero obsahuje morální pravidla; blahoslavenství je prohlubuje, výpovědi 

blahoslavenství překvapují a provokují.
58

 

Desatero předkládá morální poţadavky, které se dají dnešnímu člověku přiblíţit 

zdůrazněním hodnot, které vedou ke spokojenějšímu a stabilnějšímu ţivotu. Nemusí být 

platné jen pro „věřící”. K hodnotám, které jsou samozřejmě uznávané, jako absolutní 

bytost, rodina, ţivot, stabilita vztahu muţe a ţeny, svoboda, dobrá pověst, hmotné věci, 

se mohou přiřadit náboţenská úcta, ochrana nenarozeného ţivota, ţivot v manţelském 

svazku. I v dnešní době je to nabídka morální opory, ale takovýto ţebříček hodnot není 

populární, a Bůh na tomto seznamu často chybí. Dnešní sekularizovaná společnost 

nebere v úvahu vztah člověka k Bohu. Nicméně Desatero je základem univerzální 

morálky platné pro celé lidstvo, jak je patrné z Listiny práv a svobod. 

Smyslem Desatera je odvrátit člověka ode všeho, co by porušilo jeho vztah k Bohu a 

narušilo vzájemné vztahy lidí. Blahoslavenství přesahují Desatero, akcentují nový 

hluboký niterný stav člověka. V Desateru jde především o etiku konání, v 

blahoslavenství o etiku smýšlení; přesto se i v blahoslavenství důrazně poţadují činy 

(Mt 7,21). Jeţíš nic na Desateru neměnil, uznal ho a obnovil jeho platnost, kdyţ 

odpovídá na otázku bohatého mladíka „...zachovávej přikázání!” (Mt 19,17-19; Mk 

10,19; Lk 8,20). Na Desatero reagují také antiteze a ve smyslu blahoslavenství ujasňují 

postoje. Antiteze jsou součástí Horského kázání a týkají se na jedné straně zpřísnění 

Zákona:  

 první antiteze (5,21-26): Striktní zákaz Desatera „Nezabiješ” nelze brát 

jen doslova, proviní se kaţdý, kdo smýšlí a také se chová vůči svému 

bliţnímu špatně.  

 druhá antiteze (27-30): Jeţíš zákaz cizoloţství vyhrocuje tvrzením, ţe 

hříchem je jiţ úmysl. Jiţ špatné myšlenky jsou hříchem a ne aţ skutek.  

 a pátá antiteze (38-42): Zjednodušeně se dá vyloţit - na zlo se nemá 

reagovat zlem, nýbrţ dobrem. S tím souvisí Jeţíšův příkaz lásky k 

bliţnímu. Jeţíš ho staví na úroveň lásky k Bohu. Láska je hlavním a 

největším přikázáním, láska k nepříteli, cizinci, k hříšníkům. Láska k 
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bliţnímu také ve smyslu poskytnutí pomoci, projevení zájmu, nabídky 

přátelství. Jeţíš vyţaduje absolutní lásku  „bez ohledu na náboţenskou 

příslušnost, původ a sociální postavení. Bliţní je kaţdý člověk...”
59

 

na druhé straně zrušení Zákona: 

 třetí antiteze (31): Zrušení moţnosti manţelské rozluky (kromě rozluky v 

případě cizoloţství). Právo rozluky měl jenom muţ. Zákazem se chrání 

ţena, protoţe rozlukou byla znevýhodněna a podle Mt 32 jí uvádí do 

cizoloţství. 

 čtvrtá (33-37): Zákaz přísahy. Kdo je pravdivý, hodnověrný nemusí 

pouţívat přísahu, jinak si protiřečí, jako by říkal:  „Tentokrát mi můţete 

věřit”. Znamená to, ţe v jiných případech ne? Kdo bere váţně  Boţí 

touhu po lidské pravdivosti, nemůţe chtít přísahat.
60

 

 šestá antiteze (43-47): O lásce k nepřátelům. „Milovati budeš bliţního 

svého a nenávidět nepřítele svého” (Mt 5,43). Jeţíš přikazuje nejen lásku 

k bliţnímu, ale i k nepříteli, i nepřítel je bliţní (viz pátá antiteze). 

Antiteze tedy navazují na Desatero a dávají návod k určitému jednání a postojům. 

Nejde o protiklady, nýbrţ v Novém zákoně o obnovu a prohloubení, o uplatňování 

sociální spravedlnosti. Spravedlnost je velké téma v blahoslavenství. Pojmu 

spravedlnost se tato práce věnuje v kapitole Výklad blahoslavenství. 
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4. Výklad blahoslavenství 

4.1. Blahoslavenství v kontextu Matoušova evangelia 

Matoušovo evangelium má tři hlavní části: Jeţíšův příchod: 1,1-4,16; Jeţíšova 

činnost: 4,17-16,20; a zvěst o utrpení, smrti a vzkříšení Jeţíše: 16,21-28,20.
61

 Uvedení a 

shrnutí (4,23) Jeţíšovy činnosti  opakuje Matouš  na jiném místě (9,34) a tvoří tak 

rámec Jeţíšova  působení a také člení jeho činnost na působení slovem (5,3-7,27) a 

působení činy (8,1-9,34). Jeţíš začíná svoji činnost v Galileji, kde začíná kázat: „Čiňte 

pokání, neboť se přiblíţilo království nebeské” (4,17). Povolává učedníky, chodí po celé 

Galileji, učí a káţe, uzdravuje. K Horskému kázání vystupuje na horu, kde k němu 

přistupují učedníci a zástupy. Jeţíš otvírá ústa, aby promluvil:.. 

Shrnutí Jeţíšovy činnosti jako úvod k Horskému kázání se jeví jako velmi důleţité. 

Smyslem takového úvodu je připravit posluchače na výpověď zvláštního významu. 

Matouš zde ale zároveň dává přehled Jeţíšova působení.
62

 

Blahoslavenství v Matoušově evangeliu jsou součástí Horského kázání. Horské 

kázání je první velká kompozice, kterou  Matouš uvádí pět velkých řečí Jeţíšova učení:  

horská řeč (5,1-7,29) 

řeč při rozesílání učedníků – misijní řeč (9,36-11,1) 

podobenství (13,1-53) 

řeč o ţivotě ve společenství „řád ţivota v církvi” (18,1-19,1) 

eschatologická řeč (23,1-26,1) 

Podle hypotézy dvou pramenů, o kterou se opírá komentář Sacra Pagina 
63

 pouţil 

Matouš Markovo evangelium, pramen Q a vlastní látku.  

Tyto velké řeči mají jeden formální společný znak, jsou stereotypně ukončeny: 

„Kdyţ Jeţíš dokončil tato slova,...”(7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Společné body 

nalezneme také po stránce obsahové, jak můţeme srovnat např. v první a páté řeči
64

:  

nedostatečnost spravedlnosti zákoníků a farizeů (5,20 a 23,1-39) 

milosrdenství, čistota, pronáslednování (5,7.8.10 a 23,23-33) 

běda (23,13-33) jako opak blahoslavenství 
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Také podobně jako je uvedena Horská řeč, je i na začátku misijní řeči úvodní popis 

Jeţíšovy činnosti (9,35).Matouš tak opakovaně shrnuje působení Jeţíšovo.
65

 

4.2. Výklad blahoslavenství 

4.2.1. Text 

 

Blahoslavenství jsou uvedena popisem situace.
 66

 

1. „Kdyţ spatřil zástupy, vystoupil na horu; a kdyţ se posadil, přistoupili k němu 

jeho učedníci. 2. Tu otevřel ústa a učil je:“  

Text pokračuje výčtem blahoslavení:  

3. „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 4. Blaze těm, kdo 

pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za 

dědictví. 6. Blaze těm, kdo hladovějí a ţízní po spravedlnosti, neboť oni budou 

nasyceni. 7. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 8. Blaze těm, kdo mají 

čisté srdce, neboť oni uzří Boha 9. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou 

nazváni syny Boţími. 10. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť 

jejich je království nebeské. 11. Blaze Vám, kdyţ Vás budou tupit a pronásledovat a 

lţivě mluvit proti Vám všecko zlé kvůli mně. 12. Radujte se a jásejte, protoţe máte 

hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před Vámi.“ 

 

4.2.2. Exegetické poznámky 

 

1.  Zástupy, které tvoří rámec pro Jeţíšovo vyučování a objevují se na počátku i na 

konci Horského kázání, jsou nejen učedníci, kteří přistoupili blíţe, ale větší či 

menší okruh posluchačů, bez rozdílu původu a postavení. 

Hora. Důleţité události Jeţíšova ţivota se v Matoušově podání odehrávají na 

hoře. Tam se také Jeţíš uchyluje do samoty (Mk 9, 2; Mt 17,1; 14,23), učedníci 

zde proţijí proměnění Páně (Mk 9,2;Mt 17,1-9). Odehrává se tam zatčení (Mt 

26, 30-35) a závěrečné pověření (Mt 28, 16).
67

 U Lukáše je hora místem 

modliteb (Lk 6, 12; 9,28), u blahoslavenství jde o řeč v rovině.  Zde je nutno 

zmínit paralelu k Mojţíšovi, který obdrţel na hoře Sinaj Boţí přikázání. 
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Když se posadil. Sezení je výrazem důstojnosti. Vyjadřovalo autoritu kazatele. 

Posluchači před ním stojí, nebo jako je tomu v ţidovské škole, učitel sedí na 

lavici a ţáci jsou před ním na zemi. V sedě vyučují také zákoníci. 

Přistoupili k němu jeho učedníci. Asistence učedníků je dalším signálem, 

který dodává Jeţíšovým slovům váhy a důstojnosti. 

2. Tu otevřel ústa a učil je. Tento obrat se pouţíval tehdy, kdyţ se někdo chystal 

veřejně promluvit, nebo chce-li se zdůraznit závaţnost i závaznost následující 

rozpravy. 

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení – 

udílení poţehnání - je Boţím úkonem. Kdo je takto označen, je oceněn za své 

správné jednání. V Novém zákoně se blahoslavenství vztahují k  budoucí 

odměně (eschatologické). V některých výkladech se pouţívá významu blaţený, 

šťastný, ale biblickému smyslu odpovídá více starobylé české slovo 

blahoslavený.
68

 Tedy nejde o lidské pocity vyjádřené slovy blaţený, šťastný. 

Zde vyjadřují přehodnocení hodnot, protiřečí vůči: blaze bude těm, kterým je 

zle.  

Chudí v duchu. U Lukáše pouze „chudí“. Slovo ptóchos označuje ţebráka, 

nejen člověka nemajetného. Ţebrák jako člověk, který má strach, je zkroušený, 

prosí o smilování a almuţnu. V pozdním ţidovstvu byly převáţně niţší sociální 

vrstvy zboţné, vyšší vrstvy přijímaly helénistickou kulturu a mravy.  Proto je to 

také varování před bohatstvím (např. Př 15,16).
69

 Můţe to ale také znamenat 

člověka „závislého na druhých“. V našem kontextu odkázaného na Boha, 

přiznání si vlastní nedostatečnosti, člověka pokorného.  Podle Matouše jsou 

chudí v duchu ti, kteří poznali, ţe Boţí království je dar. 

Království nebeské znamená Boţí vládu nade vším. Zde to má spíše 

eschatologický význam. Království bude patřit ubohým, poníţeným, nikoliv 

těm, kteří se domnívají, ţe na ně mají nárok. Příchod Boţího, nebeského 

království všechno radikálně změní. 

3. Blaze těm, kdo pláčou: blaze lkajícím. Podle proroctví jsou plačícími všichni 

truchlící na Siónu (Iz 61,2-3), kde důvodem k pláči je zničení prvního Chrámu.  

Zde ovšem příčina pláče není uvedena.  Jeţíšovi jde o všechny lidi, kteří trpí 

nedostatky tohoto světa. Plačícími jsou podobni „chudým v duchu“, kteří 
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přednesou všechnu bolest Bohu, spolehnou se na Boha. Je to pláč nad ztraceným 

světem, kdy uţ neplatí Boţí zákony nad světem, který se nachází v omylu a trpí. 

Je to nářek bdělého člověka, který nevidí jen svůj nuzný osud, nýbrţ osud celého 

světa.
70

 

4. Blahoslavení tiší vychází z Ţl 37,11: „Pokorní obdrţí zemi.“ Hebrejský výraz 

´anávím pro „tichý“ se shoduje s významem „chudí (v duchu) u Matouše (Mt 

5,3). Přesto je zde rozdíl: ptóchos označuje člověka chudého a sociálně slabého, 

´anáv je v řečtině spíše prays ,coţ znamená spíše postoj jako pokoru či mírnost. 

Ale výrazy tichý, skromný, pokorný označují toho, kdo je znevýhodněn a nemá 

právo do ničeho mluvit. Jsou to také ti, kteří na zlobu nereagují podobně 

negativně, ale dovedou se zmírnit, ztišit. 

…neboť oni dostanou zemi za dědictví.  Hospodin zaslíbil zemi Izraeli (Gn 

13, 15; Ex 6,8).  Ale zde tento příslib neplatí jen pro Izrael, nýbrţ pro veškerou 

zemi. S takovým příslibem se setkáváme v apokalyptické literatuře.  

„Vyvoleným však bude patřit světlo a radost i pokoj a země se stane jejich 

dědictvím.“(Hen 5,7a). Vyvolenými jsou ti tiší, umlčovaní, spravedliví.     

5. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti.  Nejde jen o tělesný 

hlad, přestoţe významem je to nedostatek něčeho, co člověku chybí, a to nemusí 

být jen tělesná potřeba. Jsou to slabí, bezbranní, ti, kterým se děje křivda. Jsou to 

hladovějící po spravedlnosti, kterou člověk nemá a můţe ji přijmout jen darem. 

Těm Jeţíš slibuje, ţe Bůh zasáhne v jejich prospěch, ţe budou nasyceni (Iz 

46,13; 51,5). V přeneseném významu jde o hlad po Hospodinovi.  Spravedlností 

se myslí Boţí spravedlnost a také vztahy a chování lidí. V pozadí je Ţl 107,5.8-

9. kde Bůh sytí hladové a ţíznivé. Jeţíš je nemobilizuje, aby tuto spravedlnost 

uskutečnili. Jde o eschatologické nasycení, podobně jako u Iz 25,6.
71

  

6. Milosrdní.  Slovo eleémón  znamená milosrdný, slitovný. Milosrdenství je 

atributem Boha, přičemţ Bůh je milosrdný k těm, kdo jsou sami milosrdní a 

mají slitování. Jeţíš vyzývá k milosrdenství, připomíná prorocké výzvy 

k milosrdenství (9,13; 12,7). Matouš cituje Oz 6,6. U Matouše je milosrdenství 

nejdůleţitější věcí z celého Zákona (23,23).  
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7. Čisté srdce. Obrat katharoi té kardiá -  čisté srdce se také vyskytuje v ţalmech. 

Kdo je čistého srdce, smí počítat s Boţí dobrotou (Ţl 73,1). Srdce je jádro, 

nejniternější část bytosti. Lidé čistého srdce jsou ti, kteří jsou ve svém nitru 

prostoupeni Boţí vůlí. V Ţl 24, 3-4 se dočteme, ţe „na Pánovu horu mohou 

vystoupit ti, co mají čisté ruce a ryzí srdce.“ A tak hříšník prosí, aby mu Bůh 

znovu stvořil čisté srdce (51,12). V kontextu Nového zákona výraz čisté srdce 

platí pro vztah k druhému a k Bohu, pro vztah ryzí, ničím nenarušený, pro 

připravenost na setkání s Bohem.  S tím souvisí čisté ruce, nevinné, které nejsou 

znečištěny bezprávím, křivou přísahou a podobně. Nejde o rituální očistu. Takţe 

ryzí srdce je bez falše, upřímné a bez vedlejších záměrů.  

…uzří Boha. Náboţenskou touhou je uvidět Boha, ale „člověk mě nesmí spatřit, 

má-li zůstat naţivu“(Ex 33, 20). Zde se slibuje setkání s Bohem tváří v tvář, ale 

v budoucím věku. 

8. Těm kdo působí pokoj. Slovo eirinopoioí – tvůrci pokoje se v Novém zákoně 

vyskytuje jen v tomto textu, přestoţe je téma pokoje je časté.
72

 Pokojem zde 

není myšlena vnitřní vyrovnanosti člověka, ale především vztah mezi lidmi, 

harmonie ve společenství. „I kdyţ původcem veškerého pokoje je Bůh a plnost 

tohoto pokoje zakusíme aţ v Boţím království, vyţaduje následování Jeţíše 

v přítomném věku, abychom o něj aktivně usilovali.“
73

 Také učedníci jsou 

povoláni, aby působili pokoj. 

9. Kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. O „spravedlnosti“ se mluví jiţ ve 

čtvrtém blahoslavenství. Zde jsou spravedliví pronásledováni a spravedlivými se 

rozumí ti, kteří následují Boha  a pro toto následování je jim činěno příkoří, 

které oni snášejí ve víře, ţe jim Bůh toto příkoří vynahradí. Odměnou, tedy 

příslibem Boţího království, je toto blahoslavenství spojeno s prvním 

blahoslavenstvím. 

4.2.3. Výklad 

Devět z blahoslavenství, kterými Matouš uvádí Horské kázání, má tři části, z toho 

první dvě části obsahují po čtyřech blahoslavenstvích. První z obou částí obsahuje 

blahoslavení lidí, kteří trpí nějakým nedostatkem a je jim třeba pomoci; druhý díl 

obsahuje čtyři blahoslavenství pro ty, kteří jednají určitým způsobem, a toto je Jeţíšem 
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hodnoceno kladně. První a osmé blahoslavenství mají stejný příslib, a sice království 

Boţí. Čtvrté a osmé blahoslavenství obsahují pojem „spravedlnost“. Deváté 

blahoslavenství, tvořící samostatnou část, blahoslaví pronásledované a doplňuje tak 

téma předcházejícího blahoslavenství. Matouš rozšiřuje čtyři Lukášova blahoslavenství 

o další
74

.  

Obě řeči začínají blahoslavením chudých, ale Matouš je doplňuje o výrok „chudí 

v duchu“, aby zdůraznil nejen chudobu materiální, ale chudobu těch, kteří jsou si 

vědomi své slabosti a závislosti na Bohu. „Chudým v duchu“ se nemyslí nedostatek 

chápání nebo rozumu, nýbrţ vnitřní chudoba člověka, jeho nitra; můţeme říci pokora 

člověka. Pokorným se označuje člověk, který se sklání před Bohem, vkládá do něho 

všechnu svou naději a plně mu důvěřuje. Chudý má ale také další význam. Myslí se tím 

člověk, který trpí nouzí nejen ve smyslu materiálním, ale ve smyslu duchovní nouze, 

člověk vnitřně prázdný s nízkým sebevědomím. V obou případech ale člověk můţe a 

má hledat pomoc u Boha. Jsou to lidé, kteří se chovají tak, ţe je patrné, ţe všechno 

očekávají od Boha. Grundmann uvádí ještě třetí význam, a sice člověka, který je 

ochoten na sebe chudobu vzít, protoţe to je Boţí vůle, přestoţe má majetek.
75

 

Následuje „blahoslavení plačících“. Kdo ale jsou ti plačící? Protoţe důvod jejich 

nářku není uveden, můţe se vykládat různě. Pláč v souvislosti se stavem Boţího národa 

ve světě
76

, pláč vyvolaný pohledem na běh světa nebo pláč nad vlastními hříchy se 

snahou obrátit se. Nemusí to být jen nářek nad zlem světa, nýbrţ také nářek nad mocí 

zla ve vlastním nitru.
77

 Jeţíš v nich probouzí naději na útěchu. Boţí vláda je útěchou 

všech plačících (srov. Iz 25,8;35,10, Zj 7, 15-17). 

Třetí blahoslavenství na pozadí Ţ 37,11 přislibuje zemi za dědictví.  Slovo „tichý“ se 

objevuje jen u Matouše a není v ţádném z dalších evangelií (u Mt ještě v 11,29; 21,5). 

„Tiší“ ve smyslu laskaví a dobří, pokorní, kteří se vydávají do Boţí vůle a zříkají se 

prosazování vlastní vůle a vlastních plánů. Myslí se tím také tichá laskavost proti 

tvrdosti okolí; pokora jako protiklad pýchy. Také tiší ve své odevzdanosti a pokoře 

nejen vůči Bohu, nýbrţ také vůči ostatním lidem. Příslib, který přijímají, byl dán uţ 

Abrahámovi (Gen 17,8) a také pokorným, kteří obdrţí zemi (Ţ 37, 11).  
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Spravedlnost je hlavním tématem Kázání na hoře. Proto je nutné zabývat se pojmem 

spravedlnost. Matouš pouţívá  ve svém evangeliu pojem spravedlnost 7-krát a pojem 

spravedllivý 17-krát. Vedle Pavla právě Matouš pouţívá z evangelistů tyto  pojmy 

nejčastěji.  

V Ţ 37,11-12 stojí vedle mírných také spravedliví, jejichţ definici najdeme v Ţ 

37,19, kde se mluví dále o nasycení hladovějících. Ve Starém zákoně hladovějící touţí 

po Boţím slově (Am 8,11).  Jejich touha je také spojována s očekáváním Království, se 

kterým přijde Boţí spravedlnost.
78

  V Horské řeči po blahoslavení tichých následuje 

blahoslavenství těch, kteří hladoví po spravedlnosti, podobně jako v ţalmech. Toto 

blahoslavenství odpovídá druhému blahoslavenství Lukášovu, ale Matouš 

charakterizuje hladovějící blíţe, přidáním slova spravedlnost. Tím se význam posunuje 

od tělesného pocitu, který se tím ale nevylučuje.
79

 Hladovějící jsou ti, kteří trpí 

nedostatkem z důvodů nespravedlnosti a bezpráví, ale i ti, kteří se zasazují o 

spravedlnost a jejichţ snaha je marná, a také ti, kteří usilují o prosazení Boţího 

království, a to jiţ zde na zemi. S Boţím královstvím přijde i Boţí spravedlnost. Boţí 

spravedlností je Boţí svatá vůle. Jedině Bůh je skutečně spravedlivý a milosrdný. 

Člověk je spravedlivý, nakolik se podílí na této Boţí charakteristice. Na rozdíl od 

starozákonní spravedlnosti, která znamenala dokonalé zachovávání Boţích přikázání a 

jednání ve shodě se Zákonem, má spravedlnost v Novém zákoně eschatologický 

význam, soustřeďuje pozornost na poslední soud.  

První čtyři blahoslavenství spojuje naděje na novu realitu, nové nebe, novou zemi, na 

které je spravedlnost.
80

 

Pátým blahoslavenství začíná druhá řada příslibů, tentokráte těm, kteří jednají tak, 

jak se líbí Bohu. Milosrdenství od Boha dosáhnou ti, kteří učiní něco pro druhé, kteří 

jsou milosrdní k trpícím. Podle Grundmanna Matouš úmyslně zařazuje toto 

blahoslavenství za trpící neprávem a touţící po spravedlnosti, aby ozřejmil, ţe 

milosrdenství je ona spravedlnost v nemilosrdném světě, která pomáhá trpícím 

bezprávím, dovede je utěšit. Podle Matouše je milosrdenství nejdůleţitější z celého 

Zákona (23,23)
81

. 
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Šesté blahoslavenství navazuje na první a třetí. Čistí srdcem jsou ti prostí, tiší, 

pokorní, ve kterých není nic „nečistého“, nic démonického. Jde o vnitřní čistotu, která 

nesouvisí s vnější čistotou.
82

 Starozákonní zboţný ví o nečistotě svého srdce (Iz 6,5); 

ţalmista prosí svého Boha o čistotu srdce (Ţ 51, 4-12). Srdcem se míní lidské nitro, ze 

kterého vychází celé konání člověka, to, co ho činí tím, kým je. Jeţíš blahoslaví ty, kteří 

mají čisté srdce, a slibuje jim v uzření Boha plnost uzdravení. „Pro něho je srdce 

člověka místem, ve kterém dochází k rozhodnutí o čistotě nebo nečistotě (srov. Mk 7,1-

23; Mt 23,26).“
83

 Srdce jako střed člověka má být čisté. Jen z čistého srdce můţe 

vycházet pravá láska. Blaze těm, kteří mají čisté srdce – těm, kteří hledají a přijímají a 

očekávají Boha.To znamená radikální změnu smýšlení.  Z toho vyplývá nutnost očištění 

od hříchů, které zastírají vidění Boha srdcem. Protoţe Boha nevidíme očima, ale 

srdcem.  Toto blahoslavenství je také příslibem do budoucna. V tomto blahoslavenství 

se poprvé mluví o Bohu. Slibuje setkání s Bohem tváří v tvář
84

. 

Sedmé blahoslavenství souvisí s pátým, ve kterém jsou také blahoslaveni ti, kteří 

učiní něco pro druhé. Tam prokazují trpícím milosrdenství, zde jsou to ti, kteří nastolují 

pokoj v mezilidských vztazích a svojí aktivitou přispívají ke stabilizaci mírumilovného 

souţití. Milosrdenství je předpokladem pro to, aby Bůh zacházel s milosrdnými 

milosrdně, a tvůrci pokoje budou nazváni za Boţími syny.
85

 Jeţíš, Boţí syn, přinesl 

lidstvu pokoj (Lk 2, 14), tedy i jeho následníci se stanou Boţími syny, pokud zvěstují 

pokoj ostatním lidem, budou usilovat o nastolení pokoje a budou příkladem v lásce 

k bliţnímu. 

V osmém blahoslavenství, které završuje druhou skupinu, se tak jako v prvním 

přislibuje království nebeské, tentokrát pronásledovaným. Důvod pronásledování je zde 

jasně a jednoznačně vysloven – spravedlnost, která v tomto případě znamená příslušnost 

k Jeţíši a ochotu realizovat Boţí vůli.  Také chudí v duchu mohou být označeni za 

pronásledované; kdo vybočuje a chová se jinak, komu ostatní nerozumí nebo nechtějí 

rozumět pro jejich dobrovolnou „chudobu“.
86

  

Poslední blahoslavenství navazuje motivem pronásledování na osmý makarismus, 

přestoţe se zřetelně liší od všech předcházejících. První čtyři mají pasivní charakter 

(chudí, plačící, tiší; hladovějící a ţíznící – nejen pasivní), další vybízejí k aktivní 
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realizaci Boţí vůle (milosrdní, čistého srdce, tvůrci pokoje, pronásledovaní). Zde uţ 

nejde o kázání o království nebeském a s ním spojenými přísliby, nýbrţ jde o poučení 

učedníků v současné situaci, o přítomném i budoucím pronásledování. Toto 

blahoslavenství je spojeno s poţadavkem radosti a s odkazem na budoucí odměnu.  
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5. Poselství blahoslavenství pro dnešek 

Na blahoslavenství lze nahlíţet v mnoha významových rovinách. Má rozměr 

teologický, spirituální, eschatologický, etický, sociální. Tato práce se nezabývá 

rozborem jednotlivých významů, ale významem pro dnešní dobu na základě exegeze 

různých autorů, kdy jsem se snaţila zachytit především etickou hodnotu 

blahoslavenství. Proto se o jednotlivých významech zmiňuji jen okrajově.   

Z hlediska teologického je potřeba zkoumat, co nám blahoslavenství říkají o Bohu. 

Jeţíš nám ukazuje Boha v kaţdém z nich. Představuje nám Boha milosrdného, 

spravedlivého, milujícího. Boha, který nás stále obdarovává, a vše se děje podle jeho 

vůle. I blahoslavení je Boţí vůlí, darem od Boha, darem, který nám nedává za zásluhy, 

ale ze své vůle. 

Hledisko spirituální by se dalo vyjádřit jiným výrokem Jeţíše: „Buďte tedy dokonalí, 

jako je dokonalý váš nebeský Otec.” (Mt, 5,48)
87

 

Eschatologický význam nalezneme v příslibu království nebeského a v Boţí  

spravedlnosti. Království nebeské znamená Boţí vládu nade vším.  

Sociální hledisko má dvě roviny, osobní a společenskou. Společenský rozměr je 

patrný např. ve výrocích o spravedlnosti. Příslib Boţího království a spravedlnost určují 

podstatu křesťanské existence. Jsou však světlem nejen pro křesťany, nýbrţ pro celé 

lidstvo. Blahoslavenství staví člověka do středu dění. Oslovují ho vţdy nově, jako 

někoho, kdo není hodnocen v prvé řadě na základě svého výkonu, nýbrţ právě naopak. 

Obrací se na člověka zranitelného, poniţovaného, napadaného. A tento člověk touţí po 

spravedlnosti, míru, lásce, milosrdenství.  

Blahoslavenství jsou texty také etické povahy. Z tohoto úhlu můţeme vidět 

blahoslavenství jako morální krédo s hlavním přikázáním lásky. Podstatnou sloţkou 

Jeţíšovy etiky je poţadavek obrácení, přikázání lásky k bliţnímu a povolání k 

následování.
88

 

Blahoslavení chudí v duchu... 

Z výkladu je znám význam slova chudý, které ještě někdy bývá nesprávně chápáno a 

dokonce pouţíváno pejorativně, chudý jako nedostatečně duševně schopný. Ale i 

takový bude Jeţíši milejší. Člověk, který ví, ţe je slabý, nevědomý, hříšný, odkázaný na 

Boha. Je to člověk, který poznává své hranice, svá omezení, který vniká do tajemství 
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toho, co znamená být tvorem a nikoliv tvůrcem. Chudý je člověk, který zná svoji 

ohraničenost.
89

 Jeţíš je poslán, aby „přinesl radostné poselství pokorným” (Iz 61,1). 

Jeţíš blahoslaví pokorné, kteří očekávají spásu, dar Boţí milosti. Předpokladem tohoto 

daru je duševní pokora. Darem můţe být ale také svoboda, která plyne právě z 

uvědomělé schopnosti všeho se vzdát. V tom je, podle mého názoru, největší význam 

pro dnešního člověka. Není to ovšem význam jen v osobní rovině, ale takový člověk je 

významný z hlediska společenského. Netouţí po dokazování vlastní důleţitosti, je ve 

své pokoře skromný, nevyvolává sváry. Umí naslouchat. 

Blaze těm, kdo pláčou... 

Blahoslavení, kteří nepodléhají beznaději, kteří se snaţí obstát v těţkých ţivotních 

situacích, ve zkouškách, kteří se ve svém trápení spolehnou na Boha. Bůh je silný, 

silnější neţ všechno trápení. Plačící je také vnímavý bdělý člověk, který se nezabývá jen 

svým nelehkým osudem, ale zajímá se všeobecně o stav světa, o utrpení bliţních
90

.  

V Teologii agapé je toto blahoslavenství označeno jako blahoslavenství lásky. „Učí 

mít pochopení, soucítění, účast na bolesti bratří.”
91

 Pro dnešního člověka to chápu jako  

výzvu k empatii vůči jinému člověku a výzvu k  zájmu o dění kolem sebe. 

Blaze tichým... 

Tichý zde ve významu mírný, přívětivý, vlídný. Blaze tichým,  těm, kteří se 

neprojevují násilně, jsou trpěliví, ovládnou rozhořčení, zlobu.  

Opakem toho je člověk, který si myslí, ţe agresivita, svévole a násilí jsou zdravým 

sebevědomím k prosazení se nejen v osobním ţivotě, ale v širším rozměru, ţe pomocí 

těchto vlastností dobude zemi, nejen ve smyslu dobytí území, ale ţe můţe zemi 

vykořisťovat, ţe si můţe brát, co se mu zachce. Zde platí také, ţe ani člověk, který 

dobývá zemi z náboţenských důvodů v domění, ţe po vítězství zavládne pravý mír, 

není ten, ve kterém by Bůh našel zalíbení. Člověk uchvatitel nedostane zemi za 

dědictví. Stále panuje názor, ţe vládnout se musí silou, síla toho více zmůţe. Bojovat 

můţeme, ale za chudé, slabé, potřebné, ale ne silou. Víme, ţe Bůh nesnáší sociální 

nespravedlnost a utlačovatele. A člověk tichý podle tohoto blahoslavenství můţe být 

ten, který se bude zasazovat o mír, o nenásilná řešení problémů, bude se přimlouvat za 

potřebné.     
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Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... 

Z hlediska  etického je charakteristikou spravedlnosti  postoj a jednání člověka podle 

správné normy. V blahoslavenství jde také  především o Boţí spravedlnost. U Matouše 

se pojem vztahuje pouze na člověka: Spravedlivý je ten, kdo koná Boţí vůli
92

. 

Blaze hladovějícím – těm, kteří mají hlad po Boţím slově, po spravedlnosti.Hledání 

Boţího království a spravedlnosti a snaha podřídit se Boţí vůli  musí být prvořadou a 

nejhlubší touhou člověka
93

.  

Bůh je člověku věrný a očekává  od něho také věrnost. Tedy člověk musí ţít v tomto 

svazku vzájemné věrnosti, musí důvěřovat Bohu. Po takovéto spravedlnosti má mít hlad 

a ţízeň. Takto touţící budou nasyceni
94

. Jeţíš zde také myslí spravedlivé, slušné 

chování člověka vůči bliţnímu, vůči Bohu, ale také vůči nepřátelům. Člověk by měl 

míst dost odvahy zastat se nespravedlivě osočovaného, souzeného, poniţovaného, ale 

také odvahu zastat se sám sebe. Také dát najevo svůj spravedlivý postoj a vystupovat v 

zájmu menšin a okrajových skupin společnosti. 

Blaze milosrdným... 

Jeţíš slibuje milosrdným Boţí milosrdenství. Člověk má dva nástroje, kterými můţe 

prokazovat milosrdenství. Spravedlnost a lásku. Bůh vůči člověku zvolí takový způsob, 

který si předem člověk vybral. Bude-li ale člověk jen spoléhat na Boţí spravedlnost a 

nebude konat, je pro Boţí spravedlnosti ztracen. Kdo je ale milosrdný a rozhodl se pro 

milosrdenství,  ten zakusí Boţí milosrdenství
95

. Jen ten, kdo překoná sám sebe, odpustí 

z milosrdenství svému bliţnímu,  svému bratru, matce, manţelce, kolegovi, sousedovi, 

nepříteli. Tento poţadavek jde ještě dále. Nejde jen o odpuštění, ale o odpuštění s 

láskou. Zde se hodí poznamenat:  Buďte milosrdní jako je váš Otec. Nesuďte a nebudete 

souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. 

Odpuštění je zároveň upuštěním od negativních pocitů spojených s pocitem křivdy. 

Dávejte a bude vám dáno. To vše s láskou a tím se naplňuje nejvyšší přikázání, 

přikázání lásky
96

. Naučit se odpouštět, mít rád lidi, být schopen a připraven pomoci, kdy 

je to potřeba, dát almuţnu, podporovat činnost charitativních akcí; to je smyslem tohoto 

blahoslavenství. 
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Blaze těm, kdo mají čisté srdce... 

Význam čistoty srdce zdůrazňuje Jeţíš. Nejde mu o kultovní nebo rituální čistotu, 

která měla v kultuře Izraele velkou hodnotu. To je vnější čistota, pokrytecká. Zde je 

myšlena čistota vnitřní, niterná, bytostná. Pomocí srdce můţe být člověk čistý ve všem, 

co je a co činí
97

. Srdce je místem setkání s Bohem, je sídlem myšlenek, vůle, svobody, 

vroucnosti, víry. Srdce je sám střed člověka. A z tohoto středu můţe vycházet nejen 

dobro, ale i zlo, špatné myšlenky, uráţky, zlost, pýcha
98

. Z toho vyplývá pokyn ke 

konání dobra obecně, nejen vůči blízkým, ale vůči všem. 

Blaze těm, kdo působí pokoj... 

Pozdravení pokoje zaţíváme kaţdou bohosluţbu, minimálně kaţdou neděli. Přejeme 

pokoj svým bliţním. Pokoj, který všichni tak potřebujeme. Jaký pokoj to vlastně je? 

Můţe se zaměnit s výrazem mír, ale pokoj je víc neţ mír. „Pokoj je síla, která  tvoří řád, 

řád ţivota, řád společnosti, řád vesmíru. Tvoří, působí, nejen uchovává. Jen v takovém 

bytostném základním pokoji je moţný mír.”
99

 A díky míru máme nerušený pokoj, 

nerušený ţádnou hrubou silou.  

K tomuto blahoslavenství se ale vztahuje také mírumilovnost ve smyslu chování 

člověka k člověku. Mírumilovnost díky které si podáváme ruku, také ruku ke smíru. 

(Blaze těm, kteří odpouštějí.) Mírumilovnost a tolerance v rovině vztahů v rodinách, 

mezi rodinami, bliţními, národy, státy. Mírumilovnost v rovině sociální. Křesťan by 

měl být v tomto smyslu příkladem, nejen pasivním uţivatelem pokoje, ale nositelem 

míru, tvůrcem pokoje. Zde se opět uplatňuje přikázání nejvyšší, přikázání lásky. 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost... 

Pronásledování není jen výsadou dnešní doby. Vţdy tady bylo, a to z různých 

důvodů, z osobního nepřátelství, rasistických postojů, spory o území. Pronásledována 

byla církev, ale byla i tím, kdo pronásleduje. Zde je ovšem myšleno pronásledování v 

jiném významu. Království nebeské je přislíbeno pronásledovaným pro spravedlnost, 

těm, kteří trpí pro spravedlnost, těm, kteří trpí pro přiznání se ke Kristu.  

Toto blahoslavenství platí pro všechny pronásledované pro spravedlnost, pro 

všechny, kdo se dovedou zastat slabších, nebojí se říci svůj názor, byť ví, ţe nebudou 

pochopeni, pro všechny, kteří pomáhají nešťastným, vyděděným, pronásledovaným, 

hladovým, kterým poskytnou pomoc, úctu a lásku. Z tohoto hlediska má toto 

                                                 

97
 Srov. ZVĚŘINA, Josef. Teologie agapé, s. 245. 

98
 Srov. tamtéţ, s. 245. 

99
 Tamtéţ, s. 246. 
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blahoslavenství velký společenský význam. Také pro všechny, kteří se nenechají 

zastrašit, dovedou vystoupit a obhájit Boha, kteří jsou pro Boha pronásledováni. 

Nebeské království je otevřeno všem, nikdo není vyloučen. Všichni jsme vyzváni a 

záleţí na nás, jak na tuto výzvu odpovíme. 

   

Blahoslavenství jako výzva k aktivitě 

Podle Matouše je důleţitá aktivita. Té patří zaslíbení, nikoliv setrvávání ve stavu 

utrpení, chudoby, hladu, pláči
100

. Na závěr si zde dovolím uvést „vyplácející se způsoby 

jednání”, jak jsou uvedeny v Malém stuttgartském komentáři:
101

 

„Blahoslavení, kterým se podaří, všeho se vzdát! 

Blahoslavení, kterým se podaří vydrţet, kdyţ se jich něco dotklo. 

Blahoslavení, kteří nikomu nejsou na obtíţ a o své cíle neusilují násilím. 

Blahoslavení, kteří touţí po spravedlnosti! 

Blahoslavení, kteří milosrdně uţívají práva! 

Blahoslavení, kteří nemají zlý úmysl! 

Blahoslavení, kteří vytvářejí mír mezi znepřátelenými lidmi! 

Blahoslavení, kteří jsou pronásledováni pro spravedlivé jednání! 

Blahoslavení, kteří jsou haněni pro samotářství, protoţe jim nestačí nazývat se    

křesťany, aniţ by skutečně byli mými učedníky!” 

Blahoslavenství je cesta, kterou nám ukazuje Jeţíš, na kterou se můţe vydat kaţdý, 

můţe si ji kaţdý svobodně zvolit. Není to cesta imperativů,  zákazů či morálních apelů.  

Jeţíš se snaţí svým působivým nenásilným, přesto s důleţitostí pronášeným projevem, 

získat posluchače. Je pozitivní. Blahoslavenství jsou úvodní motivační řečí pro následné 

naslouchání Jeţíšovu učení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

100
 Srov. LIMBECK Meinrad: Evangelium sv. Matouše. Malý Stuttgartský komentář. Sv. 1, Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 62. 
101

 Tamtéţ 68 



 

39 

6. Blahoslavenství z pohledu současných teologů  

6.1. Motivace k rozhovorům  

Právě hovory s přáteli, dotazy mých známých, kteří nejsou všichni praktikujícími 

křesťany, moje připravenost na výuku náboţenství a debaty v kruhu farníků, mě 

přivedly na nápad zabývat se blahoslavenstvím více neţ jen si je jen přečíst v Bibli. Vše 

začalo vlastně dotazem na slovo pokora. Co to je? Jak se pokora projevuje, kdo je 

pokorný, co z toho má apod. Shodou okolností jsem jedno léto provázela emeritního 

opata z Augsburgu Prahou a při našich hovorech jsem se  také jeho zeptala na „pokoru”. 

Shodně jsme došli při snaze definovat slovo pokora k blahoslavenstvím, které se stalo 

hlavním tématem našich hovorů. Uvědomila jsem si, ţe o blahoslavenstvích toho moc 

nevím, ale ani neslýchám. V kázání bylo zmíněno snad jen jednou. A to uţ jsem psala 

seminární práci na téma „Výklad zmiňované perikopy z Matoušova evangelia”. A tak 

jsem se začala o toto téma zajímat více, a vedle literatury jsem se ptala  na výklad a 

význam blahoslavenství i mezi teology, kněţími i řeholníky. Z toho vznikl nápad udělat 

anketu pro tuto práci, jelikoţ jsem se domnívala, ţe příslušníci duchovních stavů mi 

mohou poskytnotu fundovanou odpověď. Ne všichni dotázaní odpověděli, někteří z 

časových důvodů, pro některé to bylo příliš obsáhlé téma, pro někoho nezajímavé. 

Přestoţe respondentů je pouze pět, povaţuji za důleţité jejich odpovědi uvést, také z 

toho důvodu, ţe tématu věnovali svůj čas. 

Všichni dotazovaní souhlasili s mým tvrzením, ţe se o blahoslavenství málo mluví, 

málo se „vykládá”, a tím není zcela srozumitelné.  

Samozřejmě jsem jako prvního oslovila onoho emeritního opata, který mě zaujal 

svojí hlubokou spiritualitou. O faráři farnosti ve Vršovicích jsem věděla, ţe se k 

blahoslavenstvím často vrací ve svém kázání, polského kněze jsem oslovila po 

rekolekcích v Polsku, kde měl velmi podnětné a hutné promluvy. Exercicie pod jeho 

vedením jsou uznávány nejen v Polsku, ale i v naší republice a jiným evropských 

zemích.  Zajímal mě také výklad novokněze, řeholníka z arciopatství v Břevnově. A 

odpovídal, i kdyţ krátce, i jezuita, se kterým jsem se setkala v německé farnosti v Praze, 

a který se o moji práci také zajímal. Podle něho je velmi zásluţné, ţe se problémem 

zabývám, avšak jeho odpověď nekoresponduje s tímto tvrzením obzvlášť pozitivně. 

 

Odpovědi respondentů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 



 

40 

6.2. Závěry z rozhovorů 

Základní otázkou těchto rozhovorů byla aktuálnost blahoslavenství.  

Kromě jednoho dotazovaného aktuálnost blahoslavenství uznali všichni. Jen 

z odpovědi p. Kurasewisze vyplývá, ţe dnešní člověk není dostatečně zralý pro 

blahoslavenství. Doporučuje návrat k Desateru. 

O Desateru hovoří další dva dotazovaní, ale ti naopak Desatero povaţují za 

překonané pro jeho zákazy a příkazy a uznávají nutnost Jeţíšova laskavého přístupu. 

V tomto smyslu se dá chápat i odpověď novokněze, který hovoří o rehabilitaci lidství. 

Dva respondenti přiznávají blahoslavenství evangelizační rozměr. 

Zajímavá je charakteristika blahoslavenství: laskavá výzva, návod pro smysluplné a 

plodné souţití lidí, rozšířené Desatero, pozitivní příslib, blahoslavenství jako 

uzdravování, originalita, pozvánka.  Odpověď p. Koláře vyznívá celkově pesimisticky a 

blahoslavenství označuje jako poselství útěchy. 

Čtyři respondenti také zmiňují své chápání prvního blahoslavenství. 

Čtyři dotazovaní mluví v různé formě o spiritualitě blahoslavenství. 

Zajímavé je srovnání emeritního opata: Jeţíš a Mojţíš, jako milost a Zákon. 

Kaţdý pojímá blahoslavenství z jiného úhlu, kaţdý má jinou potřebu něco zdůraznit: 

- Emeritní opat z hlediska Písma zdůrazňuje příkaz lásky k Bohu a bliţnímu. 

- Farář velké farnosti připisuje z hlediska své pastýřské činnosti blahoslavenství 

obrovský evangelizační rozměr, osobní i světový význam (např. výroky o 

spravedlnosti). 

- Novokněz hovoří o díle Stvořitele a zdůrazňuje úlohu církve. 

- Kněz, který často vede exercicie, uvádí zcela konkrétně obrácené pořadí hodnost 

dnešního světa; zdůrazňuje potřebu podívat se nejdříve do vlastního nitra. 

- Kněz SJ  „doporučuje“    z hlediska současného neutěšeného stavu v naší zemi; 

velkou, pevnou víru. 

Z uvedených odpovědí je moţné vyčíst význam a snahu o vysvětlení smysluplnosti 

výkladu blahoslavenství. 

Odpovědi povaţuji za velmi inspirující.  

Pro kontrolu jsem se dotazovala rovněţ laiků, ale odpovědi byly zpravidla více 

otázkou neţ odpovědí. 

Proto uvádím anketu pouze v podobě, jak na ni odpovídali duchovní, jelikoţ tyto 

odpovědi dávají určitý smysl. 
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7. Závěr 

Kázání na hoře představuje významnou část evangelijní zvěsti. Reprezentuje 

Jeţíšovo učení, které otevírá devíti blahoslavenstvími. Ta charakterizují chování 

člověka, způsob smýšlení a jednání, nabízejí cestu, která vede k obrácení, k návratu 

k Bohu i k sobě. Tato práce hledala odpověď na otázku, zda má blahoslavenství význam 

pro dnešní dobu. Blahoslavenství není ovšem určeno jen křesťanům, je i pro ty, kteří ve 

svém hodnotovém systému s Bohem nepočítají, neboť blahoslavenství je výzvou pro 

kaţdého. Jeţíš svými slovy a činy vytvořil prostor pro následování, hledání, obrácení. 

V této práci jsem se zaměřila na výklad úvodní řeči Horského kázání – 

blahoslavenství, abych se na základě studia exegeze různých autorů pokusila pochopit 

podstatu, smysl a význam této řeči. Pro zjištění významu jsem nejdříve vyloţila pojem 

z  jazykového i  biblického  hlediska;   v   exkurzu  jsem  předloţila   výskyt  výrazu  v 

encyklopediích a slovnících a v populárně-naučné literatuře. Zabývala jsem se také 

širším kontextem blahoslavenství a vysvětlením pojmu Boţí království. Království 

nebeské je ústředním tématem Matoušova evangelia a tvoří rámec osmi blahoslavenství. 

Boţí království zahrnuje mnohé, co odporuje lidskému rozumu, lidské představivosti a 

běţné zkušenosti. A Jeţíš hlásá příchod Boţího království, je přítomné v jeho osobě, 

projevuje se v jeho činech, kterými nás nechce oslnit, ale ţádá, abychom ho 

napodobovali: „Kdo věří ve mě, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, 

neboť já jdu k Otci“ (J 14,12). Blahoslavenství se vyskytuje nejen v podání Matouše, 

ale také v evangeliu Lukášově. Bylo tedy na místě zabývat se srovnáním  Matoušova  

pojetí Jeţíšových výroků s řečí, jak ji pojal Lukáš. Nad souvislostí s Desaterem jsem se 

zamýšlela v úvaze o Dekalogu, neboť původ blahoslavenství se nalézá jiţ ve Starém 

zákoně.  Nejdůleţitější částí této práce je samotný výklad, bez kterého není moţné psát 

o významu blahoslavenství. Výklad jsem směřovala více k pochopení z hlediska etiky a 

z toho plynoucích závěrů pro tuto reflexi. V závěru práce uvádím stručnou anketu a 

srovnání pohledu některých současných duchovních na základě rozhovorů, které jsou 

uvedeny v příloze.  

     Cílem této práce bylo zjistit význam blahoslavenství pro dnešní dobu. Můţe 

vůbec blahoslavenství oslovit dnešního člověka? Nejsou tyto poţadavky příliš 

radikální? Jsou vůbec splnitelné?  

Z výkladu blahoslavenství se jeví, ţe je určeno všem a platí v kaţdé době, není tedy 

historicky ohraničeno ani není selektivní.  Jiţ v Jeţíšově době bylo určeno všem, 
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apoštolům, učedníkům a veškerému lidu, který chce Jeţíš získat pro své společenství. 

Vzhledem k tomu, ţe je nadčasové, platí tedy i pro dnešního člověka. Podobně jako je 

Desatero základem pro listinu práv a svobod, můţeme i blahoslavenství pouţít jako 

základ pro stanovení morálních norem. 

     Jeţíš neţádá „nový zákon“, ale novou morálku, jejímţ základem je láska. Skrze 

lásku k bliţnímu prokazujeme i lásku k Bohu. Ale jak to bude u těch, kteří neznají Boţí 

blízkost? Tvrdíme-li, ţe blahoslavenství jsou určená všem, jak můţeme předkládat 

příkaz lásky k Bohu a k bliţnímu těmto lidem? To je otázka pro další úvahu. 

Východiskem můţe být doporučení drţet se etického pravidla typu: „Jak byste chtěli, 

aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi;…“ (Mt 7,12). Tento poţadavek 

můţe být přijatelný pro kaţdého člověka, který si uvědomuje svou sociální pozici v 

lidské společnosti. Jedná se totiţ o velmi výrazný sociální apel, který poukazuje na 

potřebu koexistence jednice ve společenství či společnosti.   

     Pro současného postmoderního člověka se mohou zdát poţadavky blahoslavenství 

i celého Horského kázání radikální a vyhrocené. Jeden z problémů pochopení pro 

současného člověka je jeho orientace spíše na materiální neţ duchovní hodnoty.  

V úvahu je však potřeba vzít také obtíţné ţivotní situace způsobené lidmi i různými 

okolnostmi. To vše klade velké nároky na vnitřní postoj člověka. O to těţší v dnešní 

době, o co větší je společenský tlak na osobní růst, na prosazování vlastního já, 

vlastního prospěchu a výkonu bez ohledu na okolí.  A Jeţíš nabízí řešení. Člověk, který 

tuto nabídku přijme, se otevírá Boţí milosti. Blahoslavenství ukazují cestu pro odváţné 

a pro všechny, kteří se dokáţou oprostit od všech nezdravých závislostí, předsudků a 

falešného pojetí Boha i sebe. Tato cesta je otevřena všem. Pokud se jí člověk vydá, 

můţe zaţívat pocit Boţí blízkosti.  

Prvním podnětem k napsání této práce byla úvaha nad pojmem pokora. Povaţuji to 

za klíčové slovo, jehoţ naplnění otevírá cestu k pochopení Jeţíšova poselství. Pokorný 

člověk je bdělý, naslouchající, tichý, mírný. Zahrnuje v sobě všechny atributy 

blahoslaveného člověka. Následování Jeţíše Krista předpokládá pokoru, lásku a sluţbu 

Bohu i bliţním. „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a 

pokorného srdce…“ (Mt 11, 29). 

Bůh k nám hovoří prostřednictvím Slova. Tato jednoznačná výpověď můţe být 

člověkem opomenuta, nebo se můţe stát pro člověka závazná. Tedy musíme i s 

Jeţíšovým slovem zacházet tak, abychom svou nečinností Jeţíše nepopřeli.  A to je 

velká výzva, to je velký úkol pro nás všechny. Znamená to, toto slovo v prvé řadě číst, 
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posléze pochopit a následně uplatnit ve svém vlastním ţivotě.  Je to náročný, také 

etický, úkol. Z pohledu etiky můţeme hovořit o étosu Horského kázání, které sice není 

imperativní, není to příkaz, ale podnět ke konání dobra. Z hlediska etického pojetí tedy 

můţeme blahoslavenství, která jsou součástí Horského kázání, označit jako souhrn 

Jeţíšových mravních poţadavků. Osmero blahoslavenství tvoří jádro křesťanského 

poselství. Je to Kristovo poselství pro dnešní svět. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Odpovědi respondentů ankety 

 

1) Abt em. Dr. theol. Emmeram Kränkl OSB  

Benediktinerabtei 

D-82067 Schäftlarn 

 

Překlad následujícího textu je obsahem  přílohy č. 2. 

 

Sehr geehrter Herr Abt, was können Sie, bitte, zur Bedeutung der Bergpredigt für heutige 

Menschen sagen?  

Die Bedeutung der Bergpredigt für uns Menschen heute: 

Das Matthäusevangelium fasst die Verkündigung Jesu in folgenden Worten zusammen: 

„Denkt um (meta-noeite); denn das Himmelreich ist nahe gekommen!“(Mt 4,17) Fast 

unmittelbar darauf entfaltet Jesus in der sog. Bergpredigt, was er unter diesem Umdenken 

versteht.  

Drei Vergleiche mit biblischen Personen(gruppen) mögen verdeutlichen, was dieses 

Umdenken, diese Neuorientierung bedeutet.  

 

1.Jesus und Mose: Gnade und Gesetz 

Mose empfängt die Botschaft, die er seinem Volk vermitteln soll, auf einem Berg. Auch 

Jesus verkündet – gleichsam als neuer Mose - seine grundlegende Botschaft auf einem Berg 

und versteht sie ausdrücklich als Erfüllung des mosaischen Gesetzes (Mt 5,17-20)  

Die Gebote, die uns unter der Autorität des Mose überliefert werden (Ex 20,1-17; Deut 

5,6-21), sind als Forderungen  formuliert. Es geht hier also um Gebote („du sollst“) und 

Verbote („du darfst nicht“), um das, was wir Menschen zu tun und mehr noch, was wir zu 

unterlassen haben. 

Jesus dagegen beginnt seine Verkündigung mit Seligpreisungen. Er beglückwünscht die im 

geistlichen Sinne (Mt 5,3) Armen, Trauernden, Hungernden, Dürstenden und Verfolgten 

dazu, dass sie Gottes Wohlgefallen gefunden haben und jetzt schon im Heil stehen und einst 

vollen Anteil am Reich Gottes erlangen werden. Auf uns selbst bezogen bedeutet dies: Wenn 

wir um unsere eigene Unzulänglichkeit wissen, darunter leiden und daher allein auf Gottes 

Hilfe und Erbarmen unser Vertrauen setzen, dann wird nach Jesus unser Vertrauen nicht 

enttäuscht werden. Dann treffen seine Seligpreisungen auch auf uns zu. 
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Am Anfang der Verkündigung Jesu stehen also weder gesetzliche Vorschriften noch 

ethische Mahnungen, sondern die positive Zusage, das Euangelion, dass wir Menschen von 

Gott Beschenkte und Begnadete sind, dass wir Grund zu Freude und zum Jubel  haben, gerade 

auch dann, wenn wir von der menschlichen Gesellschaft bedauert, übersehen oder sogar 

abgeschrieben werden, weil wir in keiner Weise ihrer Glücksvorstellung entsprechen (vgl. Lk 

6,20-22). 

 

2. Jesus und die jüdischen Gruppen seiner Zeit: Sittlichkeit und Opferkult 

Das Matthäusevangelium fügt den Seligpreisungen, der ihm vorliegenden Quelle (vgl. Lk 

6,20 ff.), weitere hinzu. Sie betreffen nicht einzelne ethische Forderungen, sondern sittliche 

Grundhaltungen. So preist Jesus die Sanftmütigen selig, die  - im Unterschied zu den Zeloten 

- jede Gewaltanwendung zur Verfolgung ihrer Ziele ablehnen (vgl. Mt 26,52-54), ebenso die 

Friedenstifter, die nicht auf ihr eigenes Recht pochen, auf Wiedervergeltung verzichten (vgl. 

Mt 5,38-42) und sich bemühen, sogar ihre Feinde zu lieben (Mt 5,44 f.). Sie werden „Söhne 

Gottes“ genannt, weil sie sich – bewusst oder unbewusst - Gott selbst zum Vorbild nehmen 

(Mt 5,43-48). 

Selig zu preisen sind nach Jesus auch die, die ein lauteres Herz haben und die, die 

Erbarmen üben mit Menschen, die in Not sind. Denn Gott schaut auf die Reinheit unseres 

Herzens und nicht auf die (kultische) Reinheit unseres Leibes (Mt 15,1-20; 23,25-28). Ihm ist 

unser Erbarmen wichtiger als unser Opferkult.  

Religiosität und Sittlichkeit lassen sich nach Jesus also nicht trennen, ebenso wenig wie 

sich Gottes- und Nächstenliebe trennen lassen (Mt 22,34-40). Nur wenn wir dies in unserem 

Leben beherzigen, üben wir „eine Gerechtigkeit, die weit größer ist als die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer“ und die Vorbedingung ist für unseren Eintritt in das Reich 

Gottes (Mt 5,20).  

 

3. Jesus und Johannes der Täufer: Heil und Gericht 

Das Matthäusevangelium fasst die Verkündigung des Täufers und die Botschaft Jesu mit 

denselben Worten zusammen: „Denkt um; denn nahe gekommen ist das Himmelreich.“ (3,2 

und 4,17).  

Zwar stehen Johannes und Jesus im Dienst derselben Verkündigung, es gibt zwischen 

ihnen keinen Gegensatz, doch ist der Tenor der beiden Verkünder unterschiedlich: Johannes´ 

Predigt  richtet sich gegen die, die mit dem Zorngericht Gottes zu rechnen haben und damit 

vom Reich Gottes ausgeschlossen sind (Mt 3,7). Dagegen beginnt Jesus mit Seligpreisungen, 
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also mit einer Heilszusage. Johannes spricht von denen, die aus dem Reich Gottes 

ausgeschlossen sind; Jesus von denen, für die das Reich Gottes bestimmt ist.  

Dabei atmen die Seligpreisungen den Geist der Weite, der nicht ausgrenzt, sondern 

einbezieht. So können sich bei den Seligpreisungen alle Menschen gleich welcher Religion 

und Weltanschauung, angesprochen fühlen, die in diesem Sinne leben. 

Das entspricht der Aussage Jesu über die vielen, die „von Osten und Westen kommen und 

mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen“ werden, während viele von 

denen, für die dieses Reich ursprünglich bestimmt war, ausgeschlossen sind ( Mt 8,11 f.). Im 

Gerichtsgleichnis desselben Evangeliums werden diejenigen als „gerecht“ bezeichnet, die 

Barmherzigkeit geübt haben, auch wenn sie gar nicht wussten, dass sie damit Jesus begegnet 

sind (Mt 25,37-40). Sie werden beim Endgericht bestehen. 

 

2) Stanislav Gora, farář farnosti ve Vršovicích (28. 6. 2010) 

 

Pane faráři, vím o Vás, že často zmiňujete ve svém kázání blahoslavenství. 

Je Kázání na hoře tak aktuální? Proč? 

Určitě ano. Především, a to mě bolí, Desatero všichni znají, ale blahoslavenství ne. Přitom 

blahoslavenství je aktuálnější neţ Desatero. Desatero jsou zákazy a příkazy, blahoslavenství 

laskavá výzva. Jen skrze blahoslavenství je moţné pochopit Krista, jeho svobodu. V Kristu je 

svoboda. Naše svoboda se projevuje ţivotním postojem, kdy člověk přijme Kristovu svobodu 

za své.  

Kázání na hoře má obrovský evangelizační rozměr. 

 

Co tedy vzkážete dnešnímu člověku s ohledem na tento Ježíšův apel? 

Těţko mohu něco vzkazovat hledajícím, kdyţ ani „praktikující“ neznají význam 

blahoslavenství. Kdo nezná Krista, nemůţe hned chápat blahoslavenství. Zeptal bych se: 

„Hledáš štěstí? Uţ jsi šťastný? Šťastný budeš, přijmeš-li výzvu blahoslavenství jako svůj 

ţivotní program. Někde jsem četl, ţe víc neţ štěstí, je rozkoš, tedy nejvyšší proţívání štěstí, 

kdyţ jsme schopni si uvědomit onu hloubku. 

Taky se můţeme ptát: „Co Ti schází?“ My nemůţeme odpovědět, kdyţ sami neznáme 

blahoslavenství. 

Přitom blahoslavenství má nejen osobní rozměr, má obecně světový význam – např. 

výroky o spravedlnosti… 
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Co doporučujete pro lepší pochopení blahoslavenství? 

Otevřít konečně diskuzi a mluvit o tomto „programu“, zabývat se jím konečně, ve smyslu 

evangelizace. Lidé hledají, jak mají ţít, …. 

 

Jak chápete první blahoslavenství, …chudí v duchu.., ještě nedávno jsem se setkala 

s pejorativním chápáním, a to u kněze.. 

Chudobu chápu jako postoj pokory, která si uvědomuje vyvolení Bohem, kdy vnímám 

Boha a na druhé straně si uvědomuji svoji závislost na Bohu. Důleţité je v prvé řadě si 

uvědomit sám sebe, kdo jsem? Přijmout se i se svými hříchy, poklesky, selháním, neuzavírat 

se do sebe neschopností přenést se přes svoje vlastní hříchy. Závislost na Bohu je moje vlastní 

volba, není to vztah pokořeného k nadřízenému, ale vztah opravdového přátelství, nikoliv 

podřízenosti, ale vztah svobodného rozhodnutí. 

Blahoslavenství je originalita. 

Blahoslavenství je podle mě pozvánka… 

 

 

3) Václav Snětina OSB, novokněz ve farnosti v Břevnově 

  

Jak chápete blahoslavenství v kontextu dnešní doby? 

Blahoslavenství je dnes třeba chápat obecně jako pohled na člověka. Můţe to působit 

banálně. Ale v době, v níţ ţijeme, v době přesycenosti čímkoli, která se nebojí zahrávat si 

dokonce s dílem stvoření, je třeba se nově dívat na stvoření samo. Jeţíš mluví o člověku 

v jeho nejrůznějších situacích. Výčet blahoslavenství, tak jak jej máme u Matouše, nemusí být 

zcela uzavřen.  

Dnešní doba přetváří člověka do té míry, ţe by bylo moţné formulovat další 

„blahoslavenství.“ V této souvislosti můţeme vidět první blahoslavenství jako základ. 

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Pohled na toto 

první Jeţíšovo slovo k člověku je dokladem aktuálnosti. Jednak pro jeho první část, kterou je 

třeba správně chápat. Blahoslavenými jsou ti, kteří si dokáţí uvědomit své lidství. Ti, pro něţ 

je volba mezi dobrem a zlem aktuální otázkou, kteří se nevzdávají zápasu o sebe samé ve 

smyslu stvoření. Jsem dílo stvoření, uvědomuji si sebe sama jako dílo Stvořitele. Jsem 

součástí celého stvoření. Jako člověk jsem zasaţen hříchem, na rozdíl od ostatního (okolního) 

díla Stvořitele. A to si uvědomuji. Stávám se pokorným, v tomto smyslu tedy i chudým 

v duchu. Tento postoj Jeţíš vyzdvihuje jako cestu zpět do společenství s Bohem 
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(Stvořitelem). Takovým patří nebeské království. Takovým náleţí patření na Boţí tvář. To ale 

není jen otázka nějaké budoucnosti. Zde na zemi je uţ moţné toto patření částečně zakoušet. 

Jako křesťané jsme povoláni k uskutečňování Boţího království. Jsme k tomuto disponováni 

svátostí křtu, Duchem svatým jsme pomazáni na kněze, proroky a krále. Máme podíl na tomto 

království a máme také spolupracovat na jeho šíření. Jak?  Především tím, ţe se sami budeme 

snaţit stát se (ţe budeme) blahoslavenými. Ţe se budeme učit těmto blahoslavenstvím. Ţe si 

budeme uvědomovat své lidství, dar Stvořitele, které je prostoupeno a obsahuje u kaţdého 

z nás různou měrou pokoru, nářek, tichost, touhu po spravedlnosti, milosrdenství, čistotu 

srdce, pokoj, pronásledování i potupení. A to kaţdý ve svém stavu a ţivotní situaci. Dále tak, 

ţe si sebe sama uvědomím ne jen jako osamoceného jedince v díle Stvořitele, ale jako součást 

stvoření, jako součást církve, tím také své lidství zasadíme do širokého Boţího záměru jak 

s námi, s celým světem, tak i s celou církví. Po této identifikaci můţeme nastolit obecnější 

hledisko.  

 

Může být tedy blahoslavenství jakýmsi návodem, programem? 

Blahoslavenství pro dnešní dobu se stávají návodem pro smysluplné a plodné souţití 

lidí. A pokud je toto souţití uţ narušeno, je to cesta, jak jej ozdravit. Církev dnes musí hledět 

na člověka v těchto aspektech. Církev v dnešní době by měla být tou, která obhajuje dílo 

stvoření v jeho základu, která se dívá na člověka v jeho ţivotních situacích. A jednotlivá 

blahoslavenství jsou pohledy do nitra člověka, pohledy často odhalující jeho intimitu a 

zranitelnost. V tomto smyslu můţeme tedy jako církev spolupracující na uskutečňování 

Boţího království na zemi rehabilitovat člověka, jeho lidství. 

 

4) Richard Kurasewicz, MS, kněz  

 

Je Kázání na hoře aktuální? 

Je aktuální, protoţe se nejedná jen o blahoslavenství. Je to rozšířené Desatero, Jeţíš zde 

nahlíţí do hloubky. 

Kdyţ chceme mít řád ve společnosti, musíme mít řád v sobě a ten řád ukazuje Jeţíš. 

Blahoslavenství je opačná logika světa, svět přemýšlí jinak, má stupnici hodnot postavenou 

v jiném pořadí: 1. příjem – důleţité je brát vše, co se naskytne 

                                        2. moc 

                                        3. peníze, vláda peněz 
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Jaký je tedy tento odkaz? 

Blahoslavenství nás učí nespoléhat se na mocnosti světa, ale na sílu, která přichází 

shůry. 

Já mám v této souvislosti takové vidění, představu: Izrael na poušti, Bůh jim pošle na zem 

hady, aby se museli podívat nahoru…tak jako lidé chodí se sklopenými hlavami a myslí jen 

na svoje problémy a zapomínají se podívat nahoru, zapomínají se spoléhat na Boha.  

Víra je spolehnutí se na Boha, ovocem víry pak je mravní ţivot. 

 

Co doporučujete pro lepší pochopení blahoslavenství. 

Blahoslavenství jsou v logice dnešního světa nepřijatelné, vyţadují rozjímání a přijetí 

do srdce. Doporučuji se vrátit k Desateru jako zrcadlu, a na základě pochopení se teprve 

zabývat blahoslavenstvím. Dnešní člověk se bojí hloubky rozjímání, proto bych se vrátil 

nejdříve k „musíš“ nesmíš“ a proč. A na základě pochopení se teprve zabývat 

blahoslavenstvím. 

 

5) Otázka pro Petra Koláře SJ 

 

Jaký je podle Vás význam blahoslavenství pro dnešní dobu? 

Tak aspoň podobně stručně - tak jako je stručná Vaše otázka: 

 - Blahoslavenství nejsou, přesně vzato, ţádný program. Je to poselství útěchy 

 pro utlačené, pro ty, kdo trpí všemi moţnými druhy  nespravedlnosti. Jeţíš nenabádá "Hodně 

se trapte, to je to pravé ořechové, a budete za to potom (kdy a kde?) odměněni." 

 - Jeţíš říká: "Jestliţe jste...dostane se vám útěchy, spravedlnosti, jste uţ v Boţím království“. 

 - Summa summarum: My, v naší dnešní situaci zkorumpovaného, rozkradeného a zcela 

 nefunkčního státu (jenom nás pořád o něco obírá a ještě chce, abychom k tomu jásali),  máme 

doufat, ţe to vše nějak má sub specie aeternitatis smysl, ţe to vede k dobrému cíli. Vyţaduje 

to opravdu velkou, pevnou víru. 
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Příloha č. 2 

 

Překlad odpovědi emeritního opata Dr. Theol. Emmerama Kraenkla OSB,  

 

Význam Horského kázání pro dnešní dobu: 

Matoušovo evangelium shrnuje poselství Jeţíše do následujících slov: „ Obraťte se (meta-

noeite), neboť království nebeské se přiblíţilo!“ (Mt 4,17) Téměř bezprostředně poté 

objasňuje Jeţíš v tzv. Horském kázání, co se rozumí pod pojmem obraťte se – změňte 

smýšlení. Srovnání s třemi biblickými osobami (skupinami) nám ozřejmí, co změna smýšlení 

znamená pro novou orientaci. 

 

1.Jeţíš a Mojţíš: Milost a Zákon 

     Mojţíš přijímá poselství, které má předloţit svému lidu na hoře. Také Jeţíš vypovídá – 

stejně jako Mojţíš – své zásadní  poselství na hoře a chápe to  vysloveně jako naplnění 

mojţíšovského Zákona (Mt, 5,17-20) 

Příkazy, které nám jsou předány autoritou Mojţíše (Ex 20,1-17, Deut 5,6-21) jsou 

formulována jako poţadavky.  Jde tedy o příkazy a zákazy, co člověk má činit a co uţ musí 

opominout. 

Jeţíš proti tomu začíná svoje poselství blahoslavenstvími. Blahoslaví v duchovním slova 

smyslu (Mt 5,3) chudé, plačící, hladovějící, ţíznící a pronásledované tak, aby nalezli Boţí 

dobrou vůli jiţ nyní byli uzdraveni a mohli mít  plný podíl na Boţím království.  Pro nás 

osobně to znamená: Kdyţ jsme si vědomi vlastní nedostatečnosti, trpíme jí a spoléháme se 

proto na Boţí pomoc a milost, pak  Jeţíš nezklame naši důvěru. Pak se týkají blahoslavenství 

také nás. 

Na začátku Jeţíšova poselství nejsou zákonných předpisů, etické upomínky jako positivní 

příslib, evangelium, radostná zpráva o tom, ţe jsme obdarováváni milostí od Boha , ţe máme 

důvod k radosti a k oslavě, právě také v situacích, kdy jsme společností přehlíţeni, nebo 

dokonce jsme společností odepsání, protoţe neodpovídáme představám o štěstí (srov. Lk 

6,20-22). 

 

2.Jeţíš a ţidé v jeho době: mravnost a kult oběti 

Matoušovo evangelium ještě přidává k předloţeným pramenům (srov. Lk 6,20) další 

blahoslavenství. Netýkají se jen jednotlivých etických poţadavků, nýbrţ mravního chování. 

Tak blahoslaví Jeţíš tiché, kteří na rozdíl zélótů, dovedou odvrátit kaţdé násilí (srov. Mt 
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26,52-54), právě tak porušování míru, kteří se nedomáhají svých práv, odmítají odplatu (srov. 

Mt 5,38-42) a snaţí se právě milovat své nepřátele (Mt 5,44). Ty budou nazváni Boţími syny, 

protoţe ať vědomě nebo nevědomě, si berou Boha za svůj vzor (Mt 5,43-48). 

Jeţíš blahoslaví také ty, kteří mají čisté srdce, kteří mají slitování s lidmi, kteří jsou 

v nouzi. Neboť Bůj se dívá na čistotu našich srdcí a ne na kultickou čistotu našeho těla (Mt 

15,1-20, 23,25-28). Jemu je naše slitování milejší neţ kult oběti. 

Religiozita a mravnost jsou podle Jeţíš neoddělitelné, právě tak jak se nedá oddělit láska 

k Bohu a láska k bliţnímu (Mt 21,34-40). Jen kdyţ se to stane součástí našeho ţivota, 

zakusíme „spravedlnost, která je větší neţ ta zákoníků a farizeů“ a je předpokladem pro náš 

vstup do Boţího království (Mt 5,20). 

 

3.Jeţíš a Jan Křtitel: uzdravení a soud 

Matoušovo evangelium shrnuje zvěstování Křtitele a poselství Jeţíše stejnými slovy“ 

„Obraťte se, neboť království Boţí se přiblíţilo.“ (3,2 a 4,17). 

Přestoţe Jan i Jeţíš slouţí stejnému poselství, je mezi nimi rozpor“ Janovo „kázání“ se 

staví proti těm, kteří jsou zrnem v oku Boţím a tím jsou vyloučeni (Mt 3,7). Proti tomu začíná 

Jeţíš s blahoslavenstvím, tedy s uzdravováním. Jan mluví o těch, kteří jsou vyloučeni 

z Boţího království, Jeţíš o těch, kteří tam naopak patří. 

Přitom blahoslavenství dýchají duchem dálek, nemají hranice. Tak mohou být 

blahoslavenství pro všechny lidi bez rozdílu vyznání a světového názoru. 

To odpovídá výpovědi Jeţíše o těch mnohých, kteří přijdou od východu a západu a 

s Abrahamem, Izákem a Jákobem budou sedět v nebeském království u jednoho stolu, 

zatímco pro mnohé z těch, pro které bylo království určeno, zůstane uzavřeno (Mt 8,11). 

Současně v tomtéţ evangeliu jsou jako „spravedliví“ označeni ti, kteří  byli milosrdní  aniţ by 

věděli, ţe jsou navštíveni Jeţíšem (Mt 25,37-40). Ti obstojí u posledního soudu. 

 

 


