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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá výkladem textu Blahoslavenství v Matoušově evangeliu. 

Práce je pokusem o zhodnocení sledovaného textu z hlediska křesťanské etiky. Klade 

otázku po přítomnosti mravně relevantních obsahů, etických implikací, v Ježíšových 

Blahoslavenstvích. Ve snaze o porozumění textu se nejprve zabývá správným 

zacházením s biblickým textem a hermeneutikou jako úsilím o porozumění textu. 

V dalším kroku je za pomoci standardních výkladových komentářů provedena exegeze 

sledovaného textu Mt 5,3–12 a na základě vyhodnocení výkladů je stanovena teze. 

Práce však nezůstává jen u exegeze textu, ale pokouší se o krok směrem k teologické 

etice. Identifikuje blahoslavenství jako zvlášť zdůrazněné postoje. V závěrečné kapitole 

je připojena christologická interpretace blahoslavenství jako Ježíšova portrétu. 
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Abstract 

This thesis deals with the interpretation of the text of the Beatitudes in the Gospel of 

Matthew. It is an attempt to evaluate the reference text in terms of Christian ethics. It 

poses the question of the presence of morally relevant content, ethical implications, in 

Jesus' Beatitudes. In an effort to understand the text it first discusses the proper handling 

of the Biblical text and hermeneutics as an effort to understand the text. With the 

standardized explanatory commentary the exegesis of the reference text Mt 5,3–12 is 

made. Based on the evaluation of the interpretations the thesis is determined. But the 

work does not finish with the exegesis of the text, but attempts to move towards the 

theological ethics. It identifies the Beatitudes as particularly emphasized attitudes. 



 

Christological interpretation of the Beatitudes as a portrait of Jesus is attached in the last 

chapter. 
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Úvod 

 

Někdy okolo roku 90. po Kr. vzniká na území starověké Palestiny nebo Sýrie tzv. 

Matoušovo evangelium. Původními adresáty textu byla židokřesťanská, řecky mluvící, 

obec druhé generace po Ježíšově působení. Možná v Antiochii, nebo v jiném větším 

městě.  

V Matoušově evangeliu, jak ho máme dostupné nyní, se nachází celkem pět 

rozsáhlejších řečí Ježíše z Nazareta. V úvodu té první, nejslavnější, známé jako horské 

kázání, nebo kázání na hoře, se nachází rozsahem neveliký, zato však velmi působivý 

text, text devíti Blahoslavenství.  

Horské kázání a Blahoslavenství jsou v tradici církve nahlíženy jako „srdce morálky,“ 

nebo „pramen křesťanské etiky.“ Můžeme se setkat s pojmy jako „morálka 

blahoslavenství,“ „etika horského kázání“ a podobně. Jak se k takové věci vlastně 

dojde? 

Mnoho vykladačů se v dějinách pokoušelo vytvořit z horského kázání a Blahoslavenství 

morální systém, nalézt v nich nějaké pevné etické normy, vytvořit na jejich základě 

soubor morálních ctností a ten například „naroubovat“ na soustavu antických etických 

ctností. Samotné dějiny církve je možné, do jisté míry, nahlížet jako na dějiny výkladů 

zejména horského kázání. Podobný osud potkal také Starozákonní Desatero. Každá 

tradice z těchto pramenů těžila materiál ke konstrukci svých systémů. Každý takový 

pokus je naším dějinným konstruktem, jak odhalila biblická hermeneutika a exegeze. 

Nachází se ve vlastním biblickém textu skutečně to, co čteme v různých pojednáních o 

morálce a křesťanské etice? Je to jejich obsahem? 

Jsou sama Blahoslavenství zamýšlena především jako etické výzvy? Jedná se o etické 

kázání? Pro koho sestavil Matouš své evangelium a komu jsou určena Blahoslavenství 

v páté kapitole? Jak vlastně máme správně pracovat s biblickými texty, abychom 

dospěli ke správným závěrům?  

Zejména výše položenými otázkami se zabývá předkládaná práce. Pokusíme se v ní 

přiblížit k tomuto hutnému textu v jeho původní podobě, odhalit komu byl text určen a 

pomocí exegeze ověřit jeho možnou funkci. V dalším kroku se pokusíme zhodnotit 

tento text z hlediska křesťanské etiky a stanovit, zdali se v textu Blahoslavenství 

nacházejí bezprostřední etické normy, přikázání a ideální postoje k následování. Pokud 
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nám to text umožní, vyjdeme dále a budeme se v širším kontextu ptát po jeho etických 

implikacích.  

Možná odhalíme zajímavé souvislosti, možná zjistíme, že text vypovídá o něčem jiném, 

než jsme si dříve představovali. Každopádně je úsilí o porozumění biblickému textu, 

v jistém ohledu, také snahou o porozumění sobě samému. 
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1. Hermeneutická poznámka k práci s biblickým 

textem 

 

Základním kamenem každé křesťanské teologie by mělo být Písmo svaté.
1
  Teologie a 

křesťanská víra z Písma sv. čerpají základní jistoty o podstatě a určení člověka a světa. 

Písmo svaté, Boží slovo, nabízí specifický pohled na člověka a může tak poskytnout 

podněty k mravnímu jednání. Takové eticky relevantní podněty z Písma je nutné v 

rámci teologicko-etické reflexe hermeneuticky korektně představit. 

 

1.1. Exkurs o hermeneutice 

 

Hermeneutika coby vědní obor se rozvinula jako výklad starých textů s jistou autoritou.
2
  

Textů, které dokázaly účinně komunikovat s lidmi své doby. Z toho plyne náš vztah ke 

starým textům. Jednak tušíme jejich závažnost pro náš život a orientaci ve světě a 

zároveň jim nerozumíme, nebo jen zčásti a potřebujeme jejich výklad. Plnějšímu 

porozumění brání časová vzdálenost spojená s kulturní odlišností. Mluvíme o 

rozdílnosti světa textu, v našem případě biblického textu a světa našeho, světa čtenářů 

textu. 

Výklad textu má za úkol najít společného jmenovatele obou světů a to je úkolem 

hermeneutiky.
3
  Podstatou výkladu je vzájemný vztah textu ve vztahu ke svému světu a 

našeho pochopení textu ve vztahu k našemu světu. Východiskem výkladu je tedy tento 

základní vztah, který existuje již předem. Tento vztah je založen otázkou čtenáře, kterou 

klade textu, je výrazem jeho předporozumění, nebo také předběžného vědomí a zájmu o 

text. Z konfrontace mezi tím, co od textu očekáváme a tím, co text nabízí, vzniká napětí, 

které je základem takzvaného hermeneutického kruhu.
4
  Hermeneutický kruh můžeme 

popsat jako „rozhovor“ s textem, který je otevřen právě naším předporozuměním, 

našimi předběžnými soudy, předsudky. Předporozumění je vlastně pojmenovaná 

motivace našeho zájmu o text, které umožňuje hledět na naše předsudky s odstupem, ale 

                                                 
1
 OT 16. 

2
 POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu 

bible. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 193. 

3
 Tamtéž, s. 195. 

4
 Tamtéž, s. 107. 
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s vědomím, že se jich nelze zbavit naprosto. Nelze být nikdy zcela nezaujatý. Vždy už 

nějak předem víme, proč se daným textem zabýváme, máme například své představy o 

jeho významu pro náš život apod.
5
  Výstižně hermeneutický kruh popisuje ve svém 

exkursu prof. Pokorný.
6
  

 

O textu máme jisté předběžné vědomí, předporozumění, které však dovede nabýt odstup vůči sobě 

samému, respektovat vnitřní autonomii textu a po konfrontaci s ním se vrací k sobě, opraví vlastní 

otázku, opět se obrací k textu v jeho širší souvislosti a vede k novému pochopení sebe sama. Od části 

textu postupujeme k „duchu celku“ a odtud můžeme potom pochopit jednotlivou část, postupujeme od 

tázání k textu a zpět. 

 

Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o nějaký bludný kruh. Tento postup lze spíše 

přirovnat ke spirále.
7
 Biblická hermeneutika pak mluví spíše o hermeneutickém 

čtyřúhelníku, jako o jedné z podob zmíněného hermeneutického kruhu
8
 a definuje tímto 

schématem autory a jejich svět, čtenáře a jejich svět, texty a jejich svět a nakonec svět 

věcí, na které se text, autor i čtenář odvolávají. Při výkladu textu nějak vstupují všichni 

tito činitelé do hry. Platí však, že nikdo z nás, recipientů textu, nemůže metodicky 

vystoupit ze své role příjemce, a že autora i věc poznáváme pouze skrze text. 

Jak tedy může dojít k onomu propojení světů, světa příjemce textu a vlastního světa 

textu? Je možné se do světa textu vcítit a pohybovat se v něm jako ve světě vlastní 

životní zkušenosti, jako nějaký obojživelník? Kdo četl nějaký strhující román, do jehož 

vnitřního světa se ponořil a alespoň na chvíli jej přijmul za svůj i s jeho hodnotami, 

takovou zkušenost snad potvrdí. To ještě není samotný výklad, ale může být jeho 

začátkem, neboť výklad je právě vědomá úvaha o vztahu obou těchto světů.
9
 Jde o 

hledání propojení obou světů. Někdy se tyto dva světy protnou, takže alespoň z části 

pochopíme, co text znamená dnes. Například Ježíšova blahoslavenství jsou svým 

zvláštním vyjádřením a provokativním obsahem dnes nesnadno srozumitelná a potřebují 

výklad. Zato vyprávění o Zacheovi (L 19,1–10) je působivé a srozumitelné i pro 

dnešního čtenáře. Jakoby bylo možné na chvíli vžít se do těch, komu byl původní text 

                                                 
5
 POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 106. 

6
 Tamtéž, s. 107. 

7
 OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu. Vyd. 1. Praha: 

Vyšehrad, 2001, s. 18. 

8
 Tamtéž, s. 17. 

9
 POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 196. 
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určen. Právě takové situace, sedimenty civilizace, vnímáme nejlépe, protože to jsou 

obecné projevy lidského života, tzv. antropologické univerzálie.
10

 Jedná se např. o 

motivy odpuštění, zármutku, popis hnutí mysli apod. Společná je nám v nich naše 

humanita. Naopak to, co směřuje v textu ke změně, co je onou vlastní událostí, to nové, 

je srozumitelné méně. Minulý svět nám nebude nikdy zcela přístupný. Rozdíl potrvá, 

proto nelze staré texty vztahovat přímo na naši současnost. Je tudíž třeba hledat 

propojení, tedy místo, z něhož je možná komunikace mezi oběma světy, jakýsi společný 

horizont.
11

  Těmi kdo hledají tento společný horizont, jsme my, dnešní čtenáři, kteří si 

klademe otázku po vztahu světa našeho a světa (biblického) textu. I tento společný 

horizont, společný svět je však naším konstruktem, sloužícím k orientaci v životě.
12

  V 

tomto smyslu jde tedy o „přestavbu čtenářova myšlení, při níž by konfrontace s textem 

a jeho světem vedla k otevření jeho životního světa“
13

 a tedy k odhalení naší vlastní 

situovanosti a dějinnosti našich obrazů světa.  

Z řečeného je patrné, že výklad textu je vlastně cestou k lepšímu sebepochopení 

vykladače a těch, kterým je výklad určen.
14

  Pojetí hermeneutiky vůbec jako teorie 

porozumění, pochopení a rozumění je spojováno s filozofií Martina Heideggera, který 

svou tezí, že rozumět něčemu znamená rozumět sobě, nás přivádí k porozumění textu 

jako součásti pochopení sebe sama, sebepochopení. To je zásadní myšlenka. Její další 

rozpracování přináší hermeneutika Paula Ricoeura, který vychází z toho, že člověk 

chápe sebe sama oklikou přes porozumění druhému: „Veškerá hermeneutika je tak 

explicitně i implicitně porozuměním sobě samému oklikou přes porozumění 

druhému.“
15

  Porozumění textu se tak jeví jako „zpracované předporozumění“ v tom 

smyslu, že čtenář sám si uvědomí svou hermeneutickou situaci, a tak lépe pochopí 

jinakost textu.
16

 

                                                 
10

 POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 197. 

11
 Tamtéž, s. 198. 

12
 Tamtéž, s. 199. 

13
 Tamtéž, s. 199. 

14
 Tamtéž, s. 201. 

15
 RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. 2. upr. vyd. Praha: ISE, 1993, s. 180. 

16
 POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 202. 
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1.2. Teologická etika a Bible 

 

Již jsme řekli, že Bible má být základem každé křesťanské teologie. Ne vždy tomu tak 

bylo. Bible byla mnohdy přehlížena, její výpovědi se používaly pro posílení stanovisek 

nebo jako ozdoba teologické úvahy. Z Bible se často citovalo, ale sama nebyla 

předmětem výkladu. Výsledkem takových pojednání tak byla teologická etika Bibli cizí, 

na Bibli téměř nezávislá.
17

  Pokoncilním návratem k Písmu sv. se Bible stává ústředním 

bodem a hlavním pramenem morální teologie.
18

  Z hlediska teologické etiky nastoluje 

takový přístup otázky zejména po vztahu biblického poselství a morálky, což zahrnuje 

zároveň problematiku správného zacházení s biblickými texty a ústí v zásadní otázku po 

přítomnosti a obsahu morálních principů a norem v Písmu svatém.
19

 

Kontext křesťanské etiky je dán Písmem sv. a Tradicí. V rámci teologicko-etické reflexe 

pátrá recipient po poselství a smyslu biblického textu, po jeho aktualizaci a uplatnění ve 

vlastním životě a životě společenství. Podobně jako když jsme hovořili o 

hermeneutickém kruhu, vstupuje do textu se svými zkušenostmi a otázkami. Písmo sv. 

zůstává pro teology základním a závazným pramenem, „referenčním bodem“ jejich 

racionálních reflexí. Takto je totiž Písmo sv. místem sebepochopení společenství 

věřících a místem projasnění naší identity a náhledu na svět.
20

  „Poslední odůvodnění 

etiky je možné jen s určitým chápáním člověka a určitým horizontem smyslu, který pro 

křesťanskou morálku pramení z víry.“
21

 

Tímto horizontem smyslu je v rámci křesťanské víry Ježíš Kristus. Ono specifické pro 

teologickou etiku je vztažení biblických etických pokynů ke Kristu. To je tou novou 

perspektivou, ze které vyrůstají motivace mravního jednání. V části věnované exegezi 

konkrétního textu uvidíme, nebo spíše ověříme, zda je takové pochopení správné a 

věrné textu.  

Přesto však Bible nenabízí bezprostřední normy a etické řešení současných problémů, 

ani neposkytuje praktické návody k řešení současných situací. Není ani učebnicí, 

                                                 
17

 WEBER, Helmut a Guidus COCCHI. Všeobecná morální teologie. 1. vyd. Praha: Zvon, 1998, s. 22. 

18
 OT 16. 

19
 Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2010, s. 7-10. 

20
 ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách: biblické podněty pro etickou reflexi migrace. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 2010, s. 17. 

21
 Tamtéž, s. 18. 
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návodem k bezprostřednímu mravnímu jednání. Je především živým slovem 

zaměřeným k Božímu království jako k cíli. Poskytuje orientace, výzvy a povzbuzení 

pro „nové rozumění“ našemu jednání a podněty k uskutečnitelným činům. Proto je při 

teologicko-etické reflexi nezbytná rozumová úvaha v duchu toho nového rozumění, 

nového horizontu smyslu, který odpovídá duchu Ježíšovu.
22

   

Při zacházení s biblickými texty jsme odkázáni na exegetické bádání, které nám 

poskytuje pochopení kontextu a poselství biblického textu. Biblická exegeze 

představuje základ teologicko-etické reflexe. „Prvořadý úkol exegeze je přesně 

rozlišovat smysl biblických textů v jejich vlastním kontextu,“ říká dokument Výklad 

Bible v církvi.
23

 Kontext a poselství biblické zvěsti pochopíme prostřednictvím náležité 

hermeneutiky textu, která zohlední literární druh, historické a teologické pozadí textu a 

případně stupeň závaznosti biblických pokynů.
24

 

V podkapitole o hermeneutice jsme hovořili o napětí v rozdílnosti světů textu a čtenáře. 

Biblická hermeneutika hovoří o plodném napětí společné víry těch, kteří biblický text 

vytvořili, či původních adresátů, a těch, kteří se k němu vztahují dnes. Kromě 

historicko-kritické metody je pro porozumění textu nezbytná také osobní a zaujatá 

četba, ve které nám jde o nás samotné. Jinak hrozí tzv. „zkamenění textu,“ který by 

zůstal textem minulosti. Jde tedy o snahu po metodické čistotě a zároveň zpracovaném 

předporozumění, daném tradicí. Biblické texty fungují jako svědkové zkušenosti víry a 

celé biblické poselství představuje hermeneutiku základních lidských zkušeností. Jde tu 

právě o souvislost mezi zkušeností dosvědčenou v Bibli a zkušeností dnešních lidí.
25

 

„Při četbě biblických textů je možné zakoušet, co to znamená odpouštět nebo usilovat o 

spravedlnost.“
26

  Tak nás může biblický text zastihnout tam, kde zrovna jsme, v naší 

konkrétní situaci.  

Biblické texty představují základní měřítko a míru křesťanské teologicko-etické reflexe. 

Nenabízejí konkrétní zákony, příkazy a nařízení k bezprostřední aplikaci, ale jsou 

                                                 
22

 ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách, s. 19 

23
 Výklad bible v církvi: Dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993. 1. vyd. Praha: Zvon, 

1996, s. 92. 

24
 Nakolik dovolují biblické texty rozpoznat nějaký druh závaznosti. Viz: ŠTICA, Petr. Cizinec v 

tvých branách, s. 20. 

25
 Tamtéž, s. 21. 

26
 Tamtéž, s. 21. 
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východiskem pro porozumění okolnímu světu a člověku.
27

  Mezi samotnými texty 

Písma sv. často panuje napětí, které nutně vede k mnohosti, pluralitě výkladů. „Žádný 

partikulární výklad nemůže vyčerpat smysl celku, který je mnohohlasou symfonií. 

Výklad jednotlivého textu se musí vyhnout tomu, aby byl výlučný.“
28

  Tuto mnohost 

čtení a chápání textu potvrzuje také skutečnost zmiňované osobní četby Písma jako 

jednoho z prvků podílejících se na pochopení textu. 

 

                                                 
27

 Tamtéž, s. 23. 

28
 Výklad Bible v církvi, s. 76. 
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2. Výklad zkoumaného textu Mt 5,3–12 

 

Ježíšova blahoslavenství se v Matoušově evangeliu nacházejí na samém začátku první z 

pěti hlavních promluv, tzv. horského kázání (Mt 5 – 7). Alespoň ve stručnosti se 

zmiňme o základních údajích o Matoušově díle. 

 

2.1. Matoušovo evangelium29 

 

Matoušovo evangelium bylo sepsáno ve 2. polovině 1. století po Kr., pravděpodobně 

mezi roky 85 až 90. Téměř jistě však po roce 70 po Kr. Původním jazykem evangelia je 

řečtina, která bývá označována jako dobrá, navazující na řečtinu Septuaginty, řeckého 

překladu hebrejské Bible. Místem původu tohoto evangelia je nejspíše Sýrie nebo 

Palestina a jeho autorem je neznámý židokřesťan druhé generace píšící pro církevní 

obec složenou z větší části ze židokřesťanů, kde předpokládáme také početnou 

nežidovskou populaci, snad v Antiochii. Evangelista jako pramen využil evangelium 

Markovo, dále předpokládaný pramen tzv. Q (sbírku Ježíšových výroků) a vlastní 

zvláštní materiál.  

Matoušovská židokřesťanská obec byla ještě součástí judaismu, ale již v určitém napětí 

vůči ostatním židovským skupinám. Evangelium je možná jedním z pokusů o vyrovnání 

se s katastrofou po zničení chrámu v Jeruzalémě v roce 70 po Kr., kdy šlo o vlastní 

budoucnost judaismu. Matouš ukazuje ve svém díle, že židovská tradice je nejlépe 

uchována právě v židokřesťanství a opírá se o autoritu hebrejské Bible. Ježíšův život a 

dílo jsou v evangeliu představeny ve shodě s Písmem, Ježíš sám jako autoritativní 

vykladač Tóry. Vzpomeňme například tzv. „citáty naplnění.“
30

  Pro Matouše tedy 

dějiny Izraele dospěly k naplnění v Ježíši, Božím synu, dokonalém vtělení pravého 

Izraele. 

                                                 
29

 Základní údaje o Matoušově evangeliu viz: HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina: Evangelium 

podle Matouše. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 11–32. Dále např. 

LIMBECK, Meinrad. Nový zákon. 1. vyd. v KN. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 

s. 8–15. K procesu vzniku evangelií pak RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského: historicko-

teologický úvod do Nového zákona. Praha: Karolinum, 2008, s. 284–329. 

30
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 18. 
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Matoušova témata, jako Království nebes (Boží království), spravedlnost, dokonalost a 

jím užívané christologické tituly Syn Davidův, Syn člověka, Syn Boží, mají bohaté 

židovské pozadí. Ústřední témata židovského myšlení o platnosti, výkladu a 

zachovávání Tóry byla živá i v Matoušovské obci. Ježíš je v tomto evangeliu skutečně 

pevně zakotven ve Starém zákoně. Nelze tedy pochopit a porozumět všem narážkám, 

souvislostem a otázkám, které Matouš ve svém evangeliu klade, bez vědomí hluboké 

souvislosti s palestinským židovstvím na přelomu času. Etické učení, tradicí nacházené 

v horském kázání (Mt 5 – 7) vykazuje podobnost s židovskou halachou
31

 a vůbec v 

Matoušově důrazu na správné jednání je rozpoznáno pravé dědictví Izraele.
32

  To vše je 

třeba v exegezi námi sledovaného textu vzít do úvahy. 

 

2.2. Úvod k blahoslavenstvím (Mt 4,23 – 5,2) 

 

Při exegezi tohoto biblického textu se opřeme o kritické výkladové komentáře,
33

 

zejména o práci Allisona a Daviese,
34

 jejichž rozvržení sledovaného textu se budeme 

nejvíce držet.
35

  

Samotným úvodem k tzv. horskému kázání, čímž i k blahoslavenstvím, je perikopa Mt 

4,23 – 5,2, která doslova uzavírá jedny dveře a druhé otevírá,
36

 otevírá horské kázání a 

tedy i samotná blahoslavenství (Mt 5 – 7). Allison a Davies ji dělí na dvě části: Mt 

4,23–25 a Mt 5,1–2. První část této perikopy shrnuje začátek Ježíšova veřejného 

působení: 

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a 

uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé 

Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, 

                                                 
31

 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 18. 

32
 LIMBECK, Meinrad. Nový zákon, s. 12. 

33
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 92–107., LIMBECK, s. 57–67. 

34
 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary on the Gospel according to 

St. Matthew: in three volumes. 3rd ed. Edinburgh: T. & T. Clark, 1988, s. 410–467. 

35
 Každý z výkladových komentářů definuje strukturu Matoušova evangelia po svém, přičemž rozdíly 

nejsou pro nás zásadní, resp. v hlavních bodech se shodují. Proto se budeme držet struktury navržené 

u Allison a Davies, který začíná úvodem k horskému kázání již od perikopy Mt 4.23 – 5,2. 

36
 ALLISON a DAVIES, s. 410. 
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posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, 

z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly. 

Důležité je zde upozornit na paralelismy, kterých Matouš užívá. Uvedená perikopa je 

téměř identická s Mt 9,35. Hned po ní v 10. kapitole Ježíš posílá své učedníky a 

přikazuje jim dělat přesně to, co dělal on sám. Jako Ježíš uzdravoval nemocné a 

postižené (Mt 4,24), i učedníci mají v Ježíšově moci uzdravovat každou nemoc a 

chorobu (Mt 10,1). Služba poslaných učedníků je součástí následování Krista, imitatio 

Christi.
37

 Podobně jako Ježíš, mají učedníci kázat (Mt 10,7) a učit (Mt 28,20). Co konal 

Ježíš, konali také učedníci. Církev je povolána k tomu samému. Horské kázání je tak 

zasazeno do rámce milosti. Dříve než zazní přísné požadavky vyšší spravedlnosti, slyší 

Izrael dobrou zprávu evangelia a dostává se mu mesiášského uzdravování jako zdarma 

daného daru.
38

  

Úvod k horskému kázání, ale také k Blahoslavenství, verše Mt 5,1–2 , které komentář 

řadí k části Mt 4,23–5, jsou výsledkem vlastní Matoušovy redakce.  

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.“  

„Evangelista vytvořil scénu pro Ježíšovu programovou řeč.“
39

 Hora je zde důležitým 

symbolem. Onu zmíněnou horu se někteří pokoušeli lokalizovat, avšak její význam zde 

není geografický, nýbrž mytologický.
40

  Hory jsou často zmiňovány v souvislosti 

s božským zjevením, jako k tomu příhodným místem. Hora byla symbolem moci, 

místem mnoha teofanií a hrála důležitou roli v dějinách spásy, jako např. Moria, Oreb, 

Sinaj, Sión a Karmel. Navíc, nejen v semitské mytologii, hory byly považovány za 

místa blízká bohům, nebo přímo za jejich sídla. Není tedy zvláštní, že se hora vyskytuje 

i v tomto textu.
41

 Nicméně, u Matouše však hora blahoslavenství symbolizuje horu 

zjevení, vhodné místo, které Ježíš vyhledal pro pronesení svých závažných slov. 

Přestože někteří vykladači váhají spatřovat v tomto motivu narážku na horu Sinaj a 

typologii Ježíše jako nového Mojžíše, bývá nejčastěji přijímána. U Matouše navíc se 

                                                 
37

 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 412. 

38
 Tamtéž s. 415. Je třeba upozornit na úzkou souvislost mezi hříchem a postižením v rámci judaismu 

raného křesťanství. Na Ježíšovo uzdravování tak lze pohlížet jako na zbavování lidí jejich hříchů. 

Každopádně zde Matouš poukazuje k eschatologické nebo mesiášské naději. 

39
 TICHÝ, Ladislav. Studia theologica, s. 6. 

40
 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 422. 

41
 Tamtéž s. 423. 
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důležité události Ježíšova života odehrávají na hoře.
42

  Nejenže Matouš jistě znal 

hebrejský text Starého zákona, ale byl patrně obeznámen s židovskou exegetickou 

tradicí. První dvě kapitoly jeho evangelia o Ježíšově dětství obsahují paralely k 

Mojžíšovu dětství, v kapitolách 3 a 4 máme „nový exodus,“ Ježíš se dává poznat ve 

vodě při křtu a poté odchází na poušť. Je náhoda, že brzy poté, co Ježíš vystoupí na 

horu, hovoří o Zákonu?  Důležitý je také moment Ježíšova usednutí. Je to poloha 

vyučujícího. Všimněme si, že u Matouše Ježíš učí a není tím, kdo učení přijímá, tak 

jako Mojžíš.
43

 Když Ježíš vystoupil na horu, aby pronesl svou řeč, mluví zde jako 

mojžíšský Mesiáš a předkládá mesiášskou Tóru.
44

 

Moment, kdy k Ježíšovi přistoupili jeho učedníci, se u Matouše vyskytuje sedmkrát. 

Třikrát se tento moment zmiňuje na počátku důležité promluvy (Mt 5,1; 18,1 a 24,3). Je 

to první užití výrazu „učedník.“ Do té doby se mluví pouze o povolání čtyř (Mt 4,18–

22).  Těžko ztotožnit tyto učedníky s dvanácti. Zdá se, že nejmenovaní učedníci jsou 

zde postaveni do protikladu k zástupům, k posluchačům a představují tak obec věřících, 

jsou symbolem věřících. Kázání na hoře je tak proneseno přímo čtenářům Matoušovy 

křesťanské obce.
45

  Ježíšova řeč byla určena celému Izraeli shromážděnému kolem 

něho. Ježíš vyzývá Izrael, aby v jeho učení nalezl autentický výklad Tóry.
46

  

Každopádně, Ježíše neposlouchali pouze učedníci, ale také zástupy. Pravděpodobně se 

jedná o zástupy, které Ježíš uzdravil.  

„Tu otevřel ústa a učil je.“ Blížící se promluva je záměrně otevřena slavnostním 

způsobem. Jedná se o semitský obrat, užívaný při veřejné promluvě, při výuce, nebo při 

veřejném zavázání se k něčemu.
47

  

Nyní tedy můžeme shrnout tento úvod, kterým Matouš připravuje své čtenáře na horské 

kázání. A můžeme tak hovořit vlastně o celé myšlenkové linii v Mt 1 – 7. Dříve než 

Ježíš vůbec promluví, dříve než vyřkne svá přikázání, je čtenář ujištěn, kdo je Ježíš: 

Mesiáš, Syn Davidův, Syn Boží, ten v kom se naplňují proroctví, nositel Ducha a 

                                                 
42

 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 100. Např. pokušení (Mt 4,8–10), nasycení čtyř tisíců 

(Mt 15,29–39), proměnění (MT 17,1–9), zatčení (Mt 26,30–35) a závěrečné pověření (Mt 28,16). 

43
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 104. U Matouše Ježíš sedí, když učí na loďce (Mt 13,2) 

a na Olivové hoře (Mt 24,3). U Lukáše při vyučování v synagoze (L 4,20)  

44
 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 427. 

45
 Tamtéž, s. 425. 

46
 HARRINGTON, Daniel J. Sacra Pagina, s. 104. 

47
 Tamtéž, s. 100. Srovnej např. Jób 3,1–2; Žl 78,2; Sd 11,35–36. 
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výsostný léčitel. Vzhledem ke své identitě Ježíš mluví s autoritou a klade suverénní 

nároky. Závazek řídit se přikázáními vyslovenými v Mt 5 – 7 je tudíž založen 

christologicky, v osobě Ježíše z Nazareta.
48

  Skladba Matoušova evangelia vede čtenáře 

k tomu, aby nejprve uznal Ježíšovo výjimečné postavení a na základě toho následně 

rozpoznal závaznost jeho přikázání. Allison a Davies to velice pěkně shrnuje 

následovně: 

 

Než zástupy uslyší Mesiášovo slovo, stanou se nejprve předmětem jeho soucitu a uzdravování. A tak 

milost přichází před úkolem, pomoc v nouzi před požadavkem a uzdravení před příkazem. Prvním 

skutkem Mesiáše není uvalení jeho přikázání, ale darování sebe sama. Dnešní příkaz předpokládá 

včerejší dar.
49

  

 

Toto je významné zjištění a východisko k etické reflexi následujícího textu. 

 

2.3. Matoušova blahoslavenství (Mt 5,3–12) 

 

Dostáváme se nyní k exegezi samotného textu blahoslavenství, který se nachází v Mt 

5,3–12. Někteří exegeté vypočítávají blahoslavenství osm (Mt 5,3–10), většina však 

do souboru blahoslavenství, tzv. makarismů,
50

 zahrnují i verše 11–12. Bez ohledu na 

různé konstrukce exegetů, jich počítáme také devět,
51

 protože všech devět začíná 

oslovením v množném čísle „blahoslavení“ (μακάριοι). 

Samotný výraz „blahoslavený,“ nebo „blažený“ je bohatě doložen již v antické 

literatuře a znamená prostě „bez každodenních starostí a strastí“, „úspěšný“ a užívalo se 

ho pro blažený stav bohů, kteří se nemuseli lopotit a ničím netrpěli. K dalším pojmům, 

které evokují blaženost v klasické řecké literatuře, patří např. ctnost, zbožnost, moudrost 

a sláva. 

                                                 
48

 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 426. 

49
 Tamtéž, s. 427. 

50
 Výraz „blahoslavení“ je v řeckém originále v množném čísle „makarioi“ (μακάριοι).  

51
 Někteří text dělí na různé díly dle různých kritérií, např. na dvě sady po čtyřech blahoslavenstvích: 

že první čtyři blahoslavenství spojuje písmeno π (p) a pasivní stav učedníků (pronásledovaných). 

Druhou sadu čtyř blahoslavenství drží pohromadě to, že prý pojednávají o aktivních (etických!) 

kvalitách, které k pronásledování vedou apod. Srovnej: ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical 

and exegetical commentary, s. 429. 
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Také Starý zákon má svá blahoslavenství a požehnání. Rozdíl mezi oběma výrazy je 

ten, že blahoslavenství nikde ve Starém zákoně není připsáno Bohu. Je rovněž 

považováno za výraz méně posvátný a slavnostní. Možný je také egyptský vliv, protože 

starozákonní formule blahoslavení se prvně vyskytují v mudroslovné literatuře, nebo 

v literatuře jí ovlivněné. Jedná se o výroky, které chválí moudrého muže a dávají ho za 

vzor:
52

 „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, 

který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem 

rozjímá ve dne i v noci.“ (Žl 1,1–2). Později se blahoslavenství objevují 

v eschatologickém kontextu, zejména v apokalyptických spisech, např. v knize Daniel 

(Dan 12,12).
53

 V židovské literatuře se někdy spojovalo více různých blahoslavení do 

párů nebo celých cyklů (např. Sír 25,8–10; 14,1–2), které předjímají to, co nacházíme u 

Matouše (Mt 5). Další pozoruhodný posun biblického blahoslavení je eschatologické 

„běda“ jako protějšek eschatologické blaženosti (Kaz 10,16–17). 

Nyní přejdeme k výskytu blahoslavení v Novém zákoně, kde jej najdeme celkem 

padesátkrát. Téměř výhradně je zde výraz použit ve významu zbožné radosti. Najdeme 

zde jednak blahoslavení náležející k mudroslovné tradici (Ř 14,22), tak také 

blahoslavení z tradice eschatologické (Zj 19,9; 20,6). Blahoslavení jednak stojící 

osamoceně (J 13,17), tak také v sériích, jako Mt 5,3–12, L 6,20–2). I v Novém zákoně 

najdeme eschatologická varování „běda“ (Mk 13,17; L 6,24–6; Zj 8,13).  

Z předchozího stručného přehledu je patrné, že Matoušova blahoslavenství jsou 

v mnoha ohledech typická. Existují paralely s eschatologickým obsahem i se 

spojováním více blahoslavenství k sobě. Snad jedinou formální výjimku představuje 

nápadná stručnost blahoslavenství u synoptiků, zvláště pak v Lukášově evangeliu: 

blahoslavení vy „chudí,“ „kdo hladovíte,“ „kdo pláčete.“ (L 6,20–22). Pokud něco 

vyděluje Matoušova blahoslavenství nad uvedený rámec typických blahoslavenství, 

nebude to jejich forma, ale obsah a kontext daný Ježíšovým hlásáním a teologickými 

důrazy našeho evangelisty.
54

 

                                                 
52

 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 432. 

53
 Za zmínku stojí, že eschatologická blahoslavenství jsou obvykle adresována lidem ve značné tísni. 

Útěcha jim je pak přislíbena v budoucnu. Patrné je zaměření na budoucnost, která promění přítomnou 

situaci. Naplnění se nadále nehledá v tomto světě (jako například u blahoslavenství v mudroslovné 

literatuře), ale v novém světě, po Božím eschatologickém zásahu. Srovnej: Tamtéž, s. 432. 

54
 Tamtéž, s. 434. 
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Z hlediska exegeze není bezvýznamná souvislost blahoslavenství a 61. kapitoly knihy 

Izajáš.  

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 

radostnou zvěst chudým, poslal mě obvázat poraněná srdce, vyhlásit zajatcům svobodu 

a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, 

potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu 

čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je 

„Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě. (Iz 61,1–3) 

I když jsou některé narážky na Iz 61 nejisté, ty nejpřesvědčivější se nacházejí v Mt 5,3 

(chudí), 4 (zarmoucení, nebo truchlící) a 5 (tiší).
55

 V Novém zákoně je text Iz 61 

aplikován na mesiášské, nebo eschatologické události (Mt 11,5; L 7,22). Pozoruhodná 

je však implicitní christologie blahoslavenství. Utěšení zarmoucených a nesení radostné 

zvěsti chudým jsou podle Iz 61,1–2 eschatologické události. Vyslovil-li Ježíš ona 

blahoslavenství, musel tak činit s vědomím, že on je tím eschatologickým poslem, 

Bohem pomazaným, Duchem obdařeným. Davies zde mluví o eschatologii v procesu 

uskutečnění, neboť již přišel ten pomazaný posel Iz 61, již přinesl radostné poselství 

chudým a již utěšil truchlící. Eschatologie pronikla do přítomnosti.
56

 

S ohledem k našemu tématu, dostáváme se nyní k zásadní otázce, ke které nás exegeze 

Mt 5,3–12 přivádí: „jsou Matoušova blahoslavenství míněna jako vstupní požadavky 

pro Boží království, nebo jako eschatologická požehnání?“ Podle mnoha exegetů chtěl 

Matouš svá blahoslavenství „etizovat.“
57

 Tito vykladači tvrdí, že u Matouše došlo k 

modifikaci blahoslavenství vlivem mudroslovné tradice. Být „chudý v duchu“ a „tichý, 

pokorný“ se jakoby stávají ideálními vlastnostmi, hodnými napodobování. Přidáme-li 

ještě „tvůrce pokoje“ a ty kdo mají „čisté srdce,“ nemůže se čtenář ubránit vnímat zde 

nevyřčený imperativ: buď čistého srdce, buď tvůrcem pokoje… Jsou tedy Matoušova 

blahoslavenství zamýšlena primárně jako příkazy, imperativy? Zastínila zde myšlenka 

na etiku prvky útěchy a příslibu?  Komentář Allison a Davies předkládá několik 

důvodů, které vedou spíše k opačnému názoru:
58

 

– V textu se nenacházejí výslovné imperativy (kromě veršů 5,11–12, radujte se a 

jásejte). 
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 Srovnej: ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 437–438. 

56
 Tamtéž s. 439. 

57
 V originále použit pojem „ethicized.“ Srovnej: Tamtéž s. 439. 
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 Tamtéž, s. 439–440. 



 

22 

– Eschatologický obsah druhé části každého blahoslavenství řadí text Mt 5,3–12 

odkazuje k eschatologické tradici, kde je přednostní moment útěchy. 

– Velice řídký výskyt vlastností vyzdvihovaných v blahoslavenstvích 

v novozákonních seznamech ctností (zejména v pavlovských listech
59

). 

– Ve verších 5,10–12 jsou blahoslaveni pronásledovaní. Pronásledování není samo 

o sobě ctností, o kterou by navíc někdo měl usilovat. Někdo je pronásledován, 

protože někdo jiný pronásleduje. 

– Poslední dvě blahoslavenství předpokládají přítomný stav utrpení a 

pronásledování čtenáře a poskytují mu útěchu. Nemluví se zde o nějaké změně 

chování. 

– Blahoslavenství, která nejvíce vedou exegety k etickému výkladu (Mt 5,5, 7, 8, 

9), nemají paralelu v Lukášově evangeliu. 

– Pokud jsou blahoslavenství uspořádána původně pro uvedení do křesťanské víry, 

je důraz v Mt 5,3–12 kladen spíše na upomínku, než na příkaz.
60

 

– Tím, že text Mt 5,3–12 je strukturálně umístěn před parenetickou řeč samotného 

horského kázání, stojí mimo hlavní korpus příkazů. Blahoslavenství klade milost 

před rozkaz, požehnání před požadavek. Nejprve zazní slova útěchy, vyzdvihující 

Boží milost, až poté čtenář čelí požadavkům Mesiáše.  

To všechno jsou pádné argumenty proti etickému výkladu blahoslavenství. Nicméně, je 

nesnadné v Mt 5,3–12 ony nevyřčené, implicitní imperativy nevnímat. Otázka však stojí 

jinak: je morální funkce Matoušových blahoslavenství primární a vylučuje jejich 

morální rovina rovinu útěchy a příslibů? Zdá se, že odpověď musí být záporná:  

 

Blahoslavenství slouží prvotně jako požehnání věřících v jejich současném stavu. Když Ježíš 

promlouvá, každodenní lopota a obtíže života se vytrácejí a do přítomnosti probleskuje blaženost 

budoucího života.
61

 

                                                 
59

 Novozákonní soupisy ctností: 2 K 6,6–7; Ga 5,22–3; Ef 6,14–17; Ko 3,12–14; F 4,8; 1 Tm 3,2–3; 

6,11; Tt 1,7–8; Jk 3,17; 2 P 1,5–7. Srovnej: Tamtéž, s. 439. 

60
 Nicméně, lze poukázat na implicitní etický obsah Mt 5,3 kvůli rozšíření chudoby „v duchu.“ Zde je 

možné spatřovat výzvu ke ctnosti sebezáporu. Srovnej: ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical 

and exegetical commentary, s. 440. 
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 Tamtéž, s. 440. 
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2.4. Exegeze Mt 5,3–12 

 

Při exegezi vyjdeme z překladu blahoslavenství ve studii Ladislava Tichého, který se 

zdá být velmi přesný.
62

 

 

2.4.1. Blahoslavení chudí v duchu (Mt 5,3) 

 

Blahoslavení chudí v duchu,… Toto blahoslavenství převrací běžné světské pojetí, totiž 

že blažení jsou ti bohatí. Je třeba vysvětlit výraz „chudí“ a co znamená „v duchu.“ 

Výraz chudí, v originále ptóchoi,
63

 označuje ne pouze lidi s malým majetkem, ale 

doslova žebráky.
64

 Primárně zde jde o ekonomickou chudobu, nicméně již starozákonní 

tradice, zejména v Žalmech, výraz chudí používá pro ty, kteří potřebují zvláštní Boží 

péči. Později se výrazu užívalo k sebe-označení pro pokorný, ponížený a utlačovaný 

Boží lid. Chudoba se spiritualizuje. To je smysl, ve kterém se výraz chudý používá 

v blahoslavenstvích. Náboženský význam však nevylučuje význam ekonomický. 

Pravděpodobně většina Ježíšových posluchačů trpěla chudobou, nebo alespoň zakusili 

nespravedlnost s ekonomickým dopadem na ně samotné. Tento výklad má oporu ve 

spojení s již zmíněným Izajášem 61,1–2 (utěšení zarmoucených). Ježíš i jeho 

následovníci chápali pozemskou službu jako naplnění tohoto proroctví.  

                                                 
62

 TICHÝ, Ladislav. Studia theologica, s. 2. Jednak zachovává pořadí blahoslavenství jako ČEP a 

μακαριοι překládá nejvhodněji jako „blahoslavení.“ 

63
 „ …řecké slovo, které tím překládáme, má úplně jiný původ a je daleko ostřejší, ptóchos znamená 

žebrák. Vzniklo ze slovesa, které znamená zkroušenost, se kterou člověk žebrá; ptóssein může 

znamenat utíkat. Když se člověk lekne a uteče, nebo když ho někdo seřve a on se nějak schoulí do 

sebe, má strach, prosí o smilování, prosí o almužnu. Takže ptóchos je ten chudý. To není jenom ten, 

který toho nemá moc. To je člověk, který nemá z čeho být živ. Člověk, který nemá na živobytí, který 

je odkázán na almužnu a je to tedy prosebník, žebrák, člověk zkroušený, závislý na někom jiném. A 

tedy v každé normální společnosti je to ten poslední, o kom by se dalo říci, že je šťastný, blažený, že 

je Bohu blízký.“ Viz: Promluva Jana Sokola na ekumenickém shromáždění v Černošicích dne 24. 2. 

1991 [2015-06-05]. <http://www.getsemany.cz/node/1341>. 

64
 Absolutně chudí (ptóchoi), lidé žijící v Ježíšově době na hranici existenčního minima, nebo pod ní. 

Jejich život vyznačoval hlad, žízeň, hadry místo oděvu; byli bez obydlí, bez šancí na změnu a bez 

naděje. Patřili mezi ně žebráci, vdovy, sirotci, chronicky nemocní, postižení (slepí, chromí, 

malomocní). Byli odkázáni na přízeň bohatších a vlivných, na almužnu, sociální výpomoc, soucit 

druhých. Srovnej: RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 118.  
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Doplněk „v duchu“
65

 nijak nepřekrucuje význam slova „chudí.“ Spíše přesouvá důraz 

z ekonomické do duchovní sféry. Jde o to, že „chudí v duchu“ vědí o své naprosté 

odkázanosti na Boha. Jde tedy o zdůraznění vnitřní disponovanosti před vnějšími 

podmínkami chudých. Je to postoj, který všechno očekává od Boha.
66

 

… neboť jejich je nebeské království. Stejným příslibem končí i osmé blahoslavenství. 

Neznamená to, že chudí mají to království, ani že v království jsou jen chudí, ale spíše 

že chudí dostanou království nebes. Je zde veřejně oznámen výsledek posledního 

soudu! Přítomný čas použitý v tomto a osmém blahoslavenství (jejich je království) 

snad poukazuje na skutečnost, že království je v jistém smyslu již přítomné, (Mt 4,17) 

přiblížilo se. Ostatní blahoslavenství pak jakoby vyjadřují, co znamená, že jejich je 

království nebeské. Dobře to zapadá do popisu počátku Ježíšova veřejného působení, 

kdy kázal evangelium království (Mt 4,23). 

 

2.4.2. Blahoslavení truchlící (Mt 5,4) 

 

Blahoslavení truchlící,… Je to blahoslavenství o truchlících, kteří budou potěšeni. 

Ozývá se zde narážka na Izajáše 61,2 (potěšit všechny truchlící). Proč vůbec Boží lid 

truchlí? Církevní otcové tento stav vykládají jako zármutek nad vlastními hříchy. 

Lepším vodítkem zdá se být narážka na Iz 61,1–3. Ve starozákonním textu lid truchlí, 

protože spravedliví trpí a Bůh zatím nezasáhl, aby změnil jejich situaci. Stejná situace je 

i v textu Mt 5,4. Boží lid má teprve spatřit království Boží v jeho plnosti. Lid je stále 

pronásledován. Syn člověka ještě nepřišel ve své slávě, dosud ještě není Boží vůle na 

zemi, jako na nebi (Mt 6,10).  

… neboť oni budou potěšeni. Užití tzv. božského pasiva
67

 (budou potěšeni) oznamuje, 

že Bůh je ten, kdo utěší truchlící. Útěchou je zde myšleno zadostiučinění a naplnění, 

které může přivodit jen příchod Syna člověka. Toto blahoslavenství také nelze pochopit 

pareneticky. Těžko si představit, že Matouš zde své čtenáře povzbuzuje, aby truchlili. 

Bůh, který proměňuje zármutek v radost, je v židovské tradici běžné téma. Také v 
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 Zajímavé je užití výrazu „chudí v duchu,“ který fungoval jako čestný titul mezi esejci. To jsou ti 

chudí, jimž je dán Duch svatý. Viz: FLUSSER, David a R NOTLEY. Ježíš. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2002, s. 82. 
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 TICHÝ, Ladislav. Studia theologica, s. 8. 
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 Tzv. „divine passive.“ Srovnej: ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical 

commentary, s. 448. 
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novozákonních a rabínských textech najdeme doklady o tom, že Mesiáš byl považován 

za toho, kdo potěší. 
68

 

 

2.4.3. Blahoslavení tiší (Mt 5,5) 

 

Blahoslavení tiší, … Toto blahoslavenství staví na Žalmu 37,11 a má osvětlit 

blahoslavenství první (Matoušovi chudí). Původní řecké slovo „praeis“ (tiší) se běžně 

překládá jako pokorní a jeho smyslem zde bylo patrně ozřejmit spirituální význam 

chudoby. Mezi Mt 5,3 a 5,5 není žádný rozdíl ve významu. V některých vydáních 

Písma sv. je toto blahoslavenství zařazeno hned za prvním právě pro svou blízkost 

významu výrazů chudí (ptóchoi) a pokorní.
69

 Verš 5,5 bývá někdy považován za 

pouhou glosu, vypůjčenou ze Starého zákona. Výraz tichý se v Novém zákoně 

vyskytuje čtyřikrát. Třikrát právě u Matouše, kde na dvou místech je tichým nazván 

Ježíš (Mt 11.29;  21,5). On sám se stal ve své pokoře, tichosti vzorem. „Mesiášův život 

dává obsah jeho slovům.“
70

 

… neboť oni dostanou zemi za dědictví. Tiší, nebo bezmocní obdrží zemi, budou 

ustaveni nad mnohými. Jedná se o eschatologický obrat, kdy svět je vzhůru nohama. 

Vlastnění země jako eschatologickou naději najdeme i u Izajáše (Iz 60,21–22; 61,7). O 

jaké zemi se tu mluví? Je míněna země Izrael, nebo celý svět, nebo je zde země 

symbolem dědictví duchovního království nebes? Zdá se, že „dědictví země“ se v Mt 

5,5 spiritualizuje a představuje tak další zaslíbení, jako u ostatních blahoslavenství. 

 

2.4.4. Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti (Mt 5,6) 

 

Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti, … Ozývá se zde Žalm 107,5–9, kde 

Bůh sytí hladové a žíznivé. Hledání spravedlnosti je tu vylíčeno opravdově, jakoby se 

jednalo o potravu a pití. Ti kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti jsou totožní s těmi, 

kdo „hledají především jeho království a spravedlnost.“ (Mt 6,33). Hlad a žízeň mají již 

ve Starém zákoně význam duchovní touhy (Ž 63,1). A nejedná se o pasivní touhu po 

spravedlnosti, ale o její aktivní hledání (Sír 24,21–2). Spravedlnost zde má objasnit 
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 ALLISON, Dale C a W DAVIES. A critical and exegetical commentary, s. 449. 

69
 Např. JERUZALÉMSKÁ BIBLE: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. 1. české 
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povahu hladu a žízně a přiblížit toto blahoslavenství k horskému kázání, kde je 

výsadním tématem „vyšší“ spravedlnost. 

Co se však myslí onou spravedlností? Ospravedlnění jako Boží dar, daný těm, kdo o něj 

prosí? Eschatologická obhajoba vyvolených? Splnění Boží vůle ze strany člověka? 

Správné jednání, které vyžaduje Bůh?
71

 Zdá se, že představa daru zde není přítomná. 

Není ani zcela zřejmé, co vlastně získají hladovějící a žíznící po spravedlnosti. Nelze 

přehlédnout, že ve většině blahoslavenství neexistuje přímý vztah mezi vlastností a 

(eschatologickou) odměnou. Tichým se neslibuje tichost. Těm, kdo mají čisté srdce, 

není slíbena čistota a tvůrcům pokoje není přislíben pokoj.
72

 Můžeme si dovolit onu 

spravedlnost vyložit jako spravedlnost, která vyvrcholí teprve v novém věku, kdy se 

všichni budou bez odchylek držet Božího zákona.
73

 Je možné se zde přidržet představy 

spravedlnosti, jak ji prezentuje Matouš dále v horském kázání (Mt 5,10; 5,20; 6,1; 6,33), 

tedy jako správného, Bohem vyžadovaného jednání. Podobně u osmého 

blahoslavenství, jsou blahoslaveni ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Tato 

spravedlnost zde nepředstavuje Boží ospravedlnění, ale spíše spravedlnost, kterou 

učedníci mají a proto jsou pronásledováni. Verš Mt 5,6 nicméně nevyzdvihuje ty, kdo 

jsou ve skutečnosti spravedliví. Spíše vyvyšuje ty, kdo hladovějí a žízní po plnění Boží 

vůle. Nevyřčená myšlenka stojí v pozadí tohoto blahoslavenství: „Spravedlnost je třeba 

hledat stále, ona musí neustále představovat cíl, ke kterému jdeme. Nikdy ji nebudeme 

mít.“
74

 Blahoslavení jsou ti, kteří po spravedlnosti hladovějí a žízní, nikoliv ti, kdo se 

domnívají, že spravedlnost již naplnili. 

… neboť oni budou nasyceni. Budoucí čas zde opět odkazuje na eschatologický čas a 

pasivum k již zmiňovanému „božskému pasivu.“ V čem přesně tkví ona eschatologická 

odměna, zde není uvedeno. Můžeme si zde dosadit patření na Boží tvář (Ž 17,15), účast 

na mesiášské hostině (Iz 25,6–8). Nejvíce se však nabízí představa světa, ve kterém 

přebývají spravedliví (Iz 32,1; 32,16–17; 2 P 3,13). 
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2.4.5. Blahoslavení milosrdní (Mt 5,7) 

 

Blahoslavení milosrdní, … Ozývá se zde Přísloví 14,21 o blaženosti jako odměně za 

slitování vůči chudému. Matoušovo evangelium klade milosrdenství jako nejdůležitější 

požadavek Zákona (Mt 23,23; 9,13; 12,7),
75

 který je podpírán jak Ježíšovými slovy (Mt 

12,7), tak také jeho životem (Mt 9,27–31). Matouš zde uchovává kontinuitu se 

starozákonní a židovskou tradicí disponování se k milosrdenství. Milosrdenství je 

považováno za lidskou ctnost, ale také za boží vlastnost.
76

 Matoušův Ježíš však klade na 

přikázání prokazovat milosrdenství obnovený důraz tím, že ho staví do středu svého 

hlásání (Mt 9,13) a ozřejmuje, že milosrdenství se má prokazovat všem, dokonce i 

nepřátelům (Mt 5,43–48). Matoušův způsob užití pojmu milosrdenství implikuje to, že 

se jedná o konkrétní výraz loajality vůči Bohu, ale také to, že Bůh nežádá tolik aktivitu 

směrovanou vůči Němu (Chci … ne oběť), jako spíš láskyplnou aktivitu zacílenou ku 

prospěchu lidí (Chci milosrdenství …).
77

 

… neboť oni dojdou milosrdenství. Zde se hovoří o naději na obdržení milosrdenství při 

posledním soudu (Jk 2,13). A učedníci jsou uschopněni prokazovat milosrdenství, 

protože Bůh jej nejprve prokázal jim (Mt 18,21–32; L 6,36). 

 

2.4.6. Blahoslavení čistého srdce (Mt 5,8) 

 

Blahoslavení čistého srdce, … Ježíš sám je čistého (pokorného) srdce, viz Mt 11,29. 

Čisté srdce je ozvěnou Žalmu 24,3–4: „Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo 

stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo 

nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.“ 

V rámci biblické tradice se srdce považuje za skutečné a pravé lidské nitro, za nejhlubší 

úroveň duše, psyché. Tradice považuje srdce za sídlo emocí, vůle, intelektu a 

nejvnitřnější sféru, ve které se člověk setkává s Bohem.
78

 Záleží na tom, co se odehrává 

v lidském srdci, jak zazní v horském kázání (Mt 5,27–30). „Neboť kde je tvůj poklad, 

tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6,21). Další verše z horského kázání ukazují jasně, že 
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existuje pevná souvztažnost mezi viditelným chováním a skutečným nitrem člověka: 

„Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“ (Mt 7,16–

20). Čistota srdce se tedy týká integrity člověka, kdy vnější skutky odpovídají vnitřnímu 

smýšlení. Čistota srdce vylučuje dvojznačnost v úmyslech a především, zahrnuje touhu 

po Bohu. Řečeno stručně: „čistota srdce je toužit po jediném, po plnění Boží vůle.“
79

  

… neboť oni uvidí Boha. Uvidět Boha znamená poznat ho. V judaismu byl budoucí 

příslib spojován s poznáním, nebo patřením na Boha, což je privilegium určené zatím 

pouze andělům: „andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Mt 

18,10). Matouš zde nemluví o blaženém (mystickém) patření v tomto životě, ale o 

eschatologické budoucnosti. Stran patření na Boha existují dvě biblické tradice. Jedna 

z nich jej klade nad rámec možného (Ex 33,20), druhá z něj činí blažený cíl (Ž 17,15). 

Tyto dva směry lze harmonizovat v tom smyslu, že v prvním jde o fyzické patření, 

v druhém směru o vnitřní, nebo duchovním patření. Nebo ještě jinak: „první tradice se 

týká světa vezdejšího, druhá světa nadcházejícího.“
80

 

 

2.4.7. Blahoslavení tvůrci pokoje (Mt 5,9) 

 

Blahoslavení tvůrci pokoje, … Tvůrce pokoje, smírce. Ten kdo aktivně jedná ve smyslu 

působení pokoje, usmíření. V pozadí je starozákonní představa pokoje, šálóm, jakožto 

plnosti Božích darů, hojnosti všeho dobra a odpovídá pojmu „spása.“
81

 Původcem 

pokoje je však Bůh a plnost tohoto pokoje zakusíme až v Božím království.
82

 Na mnoha 

místech v Novém zákoně je sám Ježíš popisován jako nositel pokoje a učedníci jsou 

tvůrci pokoje natolik, nakolik napodobují svého Otce v nebesích, Boha pokoje (Ř 

16,20). Možná že právě toto blahoslavenství bylo prvně formulováno v době židovské 

války, nebo krátce po ní a odráží přesvědčení, že vzpoura proti Římu byla špatnou 

cestou.
83

  

… neboť oni budou nazváni Božími syny. Budou nazváni Bohem (nevyjádřený podmět). 

„Boží synové“ se u Matouše objevují pouze na tomto místě. Jinak také „synové 

nebeského Otce“ (Mt 5,45). V souladu s janovskou (J 1,12) a pavlovskou tradicí (Ř 
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8,14–15) jsou věřící dětmi Božími, nebo také syny Božími a Boha nazývají svým 

Otcem („Otče náš…“ Mt 6,9). Zároveň je zde patrné očekávání budoucího přijetí za 

syny (Ř 8,23). Eschatologické synovství, které je předmětem naší naděje, má dvě 

roviny: 

– Dosud nezakoušenou míru důvěrnosti s Bohem. 

– Zpodobení s Ním. 

„Sedmý makarismus tak může být označen jako určitý vrchol všech Matoušových 

blahoslavenství.“
84

 

 

2.4.8. Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost (Mt 5,10) 

 

Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, … Zmínka o spravedlnosti je ohlasem 

čtvrtého blahoslavenství (Mt 5,6) a připravuje požadavek vyšší spravedlnosti v horském 

kázání (Mt 5,20). Pravděpodobně jde o popis života učedníků matoušovské obce, kteří 

museli snášet různá příkoří.
85

 L. Tichý upozorňuje na užití slovesného tvaru, které 

vyjadřuje v přítomnosti trvající následky. Myslí se zde tedy na ty, kdo prošli 

pronásledováním a jeho následky jsou pro ně ještě živé, nebo dokonce trvají.
86

 V knize 

Moudrosti 1,16 – 5,23 máme doloženo pronásledování spravedlivého. Co se týče 

starozákonní tradice, nenajdeme zde žádné blahoslavení pronásledovaných. 

Spravedlnost zde nejspíš znamená něco, co je učedníkům vlastní: poslušnost, 

spravedlivé jednání a má tak blíže k plnění Boží vůle.
87

 

… neboť jejich je nebeské království. Zde je přesná citace prvního blahoslavenství. 

Uzavírá se jí, co do formy podobných, osm blahoslavenství. Následuje deváté, které je, 

opět co do formy, značně odlišné. Blahoslavenství Mt 5,10 funguje jako přechod k Mt 

5,11–12, které navzájem spojuje téma pronásledování. 

 

2.4.9. Blahoslavení jste, když vás budou tupit (Mt 5,11) 

 

Blahoslavení jste, když vás budou tupit, … Tento a další verš tvoří závěrečné, deváté 

blahoslavenství. Oproti čtyřem podobám pronásledování u Lukáše (L 6,22), Matouš 
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mluví o třech: učedníci jsou tupeni, pronásledováni a nepravdivě osočováni. 

Pravděpodobně naznačují probíhající konflikt v matoušovské obci.
88

 Matouš u tohoto 

blahoslavenství přešel ze třetí osoby v předchozích osmi blahoslavenství ke druhé osobě 

množného čísla. Vysvětluje se to buď reprodukcí pramene „Q,“ nebo pokusem zjemnit 

přechod k dalšímu pokračování horského kázání, kde je již užita druhá osoba:
89

 „Vy jste 

solí země“ (Mt 5,13). Kdo jsou ti, kteří budou tupit, pronásledovat? V tomto případě 

jsou nejspíš myšleni židovští vůdcové, o čemž nás může, spolu s Matoušem, přesvědčit 

další část horského kázání. Z hlediska obsahu rozvádí toto blahoslavenství myšlenku 

osmého blahoslavenství.
90

 

… pronásledovat … Toto slovo se vyskytuje celkem třikrát v Mt 5,10–12.  

… a říkat všechno zlé (lživě) proti vám kvůli mně. Pokud byli křesťané již v době vzniku 

Matoušova evangelia v synagogách takto odsouzeni
91

 a zlořečeni, jistě tomuto verši 

dobře rozuměli jeho tehdejší čtenáři. Nicméně, text vyznívá celkem obecně a je možné 

jej aplikovat na celou škálu možných situací, od náboženského zesměšňování křesťanů, 

až po obžalobu učedníků před soudem. 

 

2.4.10. Radujte se a jásejte (Mt 5,12) 

 

Radujte se a jásejte, … Tento verš obsahuje jediné dva imperativy z celých 

blahoslavenství. V souvislosti s výše uvedeným zde běží o toto: přestože jsou 

pronásledováni, tak jako byli staří proroci, musejí učedníci zůstat Božími služebníky. 

Proto je čeká veliká odměna a proto se mohou i nyní radovat a jásat. „Nenechat si vzít 

radost urážkami, pomluvami ani pronásledováním.“
92

 I když království ve své plnosti 

zatím nepřišlo, myšlenka na jeho budoucí požehnání proměňuje přítomnost a činí 

utrpení snesitelnější. Něco podobného čteme v Jakubově listu (Jk 5,10–11): 

Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, 

„blahoslavíme ty, kteří vytrvali.“ 
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… neboť vaše odměna je veliká v nebesích. Představa Boha, který odměňuje 

pronásledované, se nachází v některých židovských spisech.
93

 Že neběží o slávu nebo 

dobrou reputaci, je nasnadě. 

Tak totiž pronásledovali proroky před vámi. Jsou těmi pronásledovateli myšleni 

zákoníci a farizeové? Později je totiž Matouš jmenuje jako syny těch, kdo zabíjeli 

proroky (Mt 23,31–6). Ježíšovi učedníci jsou zde přirovnáni ke starozákonním 

prorokům, kteří byli jakožto zvláštní Boží poslové pronásledováni. A nejen to, oni byli 

také zabíjeni. Zmínka o zabíjení proroků staví Mt 5,12 do linie pevně ustavené (well-

established) tradice.
94

 

 

2.5. Závěrečné poznámky exegeze 

 

Blahoslavenství představují především požehnání, nikoliv požadavky. Takto pojatá 

blahoslavenství otevírají samotnou horskou řeč a umisťují ji tím do kontextu milosti.  

Fungují tedy velmi podobně, jako úvodní část k celému dějství (Mt 4,23 – 5,2), tak jak 

vcelku přesvědčivě navrhuje komentář Allison a Davies:  

 

Podobně jako uzdravení přichází před příkazem, tak požehnání přichází před požadavkem. Přednost 

milosti nemůže být zřejmější. Tvrdé požadavky Mt 5–7 předpokládají Boží milost a předchozí 

spásonosné působení.
95

  

 

Boží království přivodí podle Mt 5,3–12 eschatologickou útěchu, trvalé dědictví, 

skutečné zadostiučinění, milosrdenství, patření na Boha a Boží synovství. Pojem 

„Království“ u Matouše je téměř synonymem pro Boha a právě proto představuje v jeho 

evangeliu hodnotu nejvyšší. 

Závislost textu Mt 5,3–12 na Izajášovi 61,1–3 nevyřčeně naznačuje identitu toho, který 

následně pronese svou horskou řeč. Starozákonní postava, která přináší radostnou zvěst 

chudým a utěšuje zarmoucené, je ten pomazaný, nositel Ducha. Když tedy Ježíš 

blahoslaví chudé a truchlící, je nasnadě, a Matoušovi čtenáři to tak mohli vnímat, že 

právě on je tím pomazaným, nad nímž je Duch Panovníka Hospodina. On je ten Mesiáš. 
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V jeho osobě a díle se naplnila starozákonní proroctví. To Ježíše staví zcela mimo řadu 

všech různých učitelů a objasňuje autoritu, se kterou mluvil (Mt 7,28–29).  

Dále jsme ve verších Mt 5,1–2 rozpoznali mojžíšské motivy. Celá Matoušova 

blahoslavenství lze vnímat jako eschatologický kontext pro nadcházející kázání na hoře. 

Pro nadcházející „Mesiášskou Tóru,“ kterou, jako Mojžíš, vyhlásil v eschatologickém 

kontextu onen Bohem pomazaný. 

Pokud blahoslavenství přinášejí útěchu a posilu Ježíšovým obtíženým učedníkům, 

fungují také jako praktická teodicea.
96

  Blahoslavenství neobjasňují zlo a lidské utrpení, 

ale tím že staví problémy současnosti do jisté perspektivy, umenšují bolest a úzkost a 

působí jako povzbuzení vytrvalosti a naděje. 
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3. Přechod k teologické etice 

 

Jedna kapitola dokumentu Výklad Bible v církvi se věnuje vztahu exegeze a morální 

teologie. Úkol exegeze zde zní jasně: upřesnit význam hojného biblického materiálu pro 

práci morálních teologů.
97

 V některých případech je možná odpověď exegeze v tom 

smyslu, že konkrétní biblický text výslovně o morálních problémech nepojednává. Jaká 

bude odpověď v případě našich devíti blahoslavenství?  „Není to úkol snadný, protože 

biblické texty nedbají na rozlišování všeobecných mravních příkazů, předpisů o rituální 

čistotě a zvláštních nařízení. Všechno je smícháno dohromady.“
98

 Přesto by svědectví 

Bible nemělo chybět při snaze o vymezení správné orientace.  

Jiný významný dokument, Bible a morálka, předkládá pro hledání takové orientace dvě 

základní kritéria: soulad s biblickým pojetím člověka a soulad s Ježíšovým příkladem. 

Tedy kritéria, která lze aplikovat při hledání platných řešení pro lidské jednání.
99

 

Pojďme tedy nejprve shrnout a zhodnotit, jak nám předchozí exegeze pomohla upřesnit 

význam Matoušových blahoslavenství, abychom mohli přejít k pokusu o jejich etickou 

reflexi. 

 

3.1. Zhodnocení výkladů 

 

Při exegezi sledovaného textu jsme se opřeli o tři výkladové komentáře, zejména pak o 

velmi detailní komentář Allison a Davies.
100

 Přihlédli jsme také ke studii L. Tichého
101

 

v časopise Studia Theologica. Konstatujeme, že mezi jednotlivými komentáři nejsou 

zásadní rozdíly, naopak, v závěrech se víceméně shodují.  Všechny počítají s devíti 

blahoslavenstvími a kladou důraz zejména na jejich eschatologický kontext, který 

blahoslavenství navozují před vlastním horským kázáním. Naopak, liší se v pojetí 

struktury textu, nebo spíš každý nabízí vlastní osnovu, které se pak při výkladu drží. 

Allison a Davies do výkladu blahoslavenství zahrnuje perikopu Mt 4,23 – 5,2, zatímco 
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Harrington blahoslavenství pojednává v rámci úvodu k samotnému horskému kázání 

(Mt 5,1–10). Meinrad Limbeck se s blahoslavenstvími vypořádává vůbec jako 

s výchozím bodem horského kázání a nachází v něm zjištění, jaké lidské způsoby 

jednání se vyplatí.
102

 Byť má pro tento výklad oporu v přislíbené „veliké odměně“ 

v devátém blahoslavenství, je třeba zdůraznit, že se jedná o odměnu v nebesích, a tedy o 

odměnu eschatologickou, v budoucím věku Bohem darovanou. Všímá si také 

starozákonních blahoslavenství, které ukazují pozitivní následky plynoucí z konkrétní 

aktivity (Ž 1,1–3). Zajímavé je v jeho výkladu nabízené čtení blahoslavenství, 

zdůrazňující lidskou aktivitu.
103

 Té, podle Limbeckova tvrzení, platí zaslíbení.  Nakonec 

se ve svém výkladu vyrovnává s námitkou vůči blahoslavenstvím, zda nejsou pouhou 

planou útěchou. Je-li slíbena budoucí změna, proč Bůh nezasáhne již nyní? Klasická 

otázka teodicey. Ujištěním o Boží nezpochybnitelné moci a svrchovanosti, doloženou v 

Písmu sv., přechází výklad k vyznání víry v poslední, potěšující slovo našich dějin. 

Takto pevně uchopená víra, díky ujištění v blahoslavenstvích, uschopňuje učedníky 

k přijetí nároků horského kázání. Otázka po mravní kvalifikaci vlastností zmiňovaných 

v blahoslavenstvích zůstává nevyslovena. 

K podobnému výsledku se dobral i výklad Harringtonův. Také zde jsou zmíněna 

starozákonní blahoslavenství a poukaz k mudroslovné tradici. Velmi zajímavá je 

zmínka o vlivu esejské komunity na první tři blahoslavenství.
104

 Ve shodě s výkladem, 

který nacházíme i u Allisona a Daviese, pojmenovává nejnápadnější rozdíl 

novozákonních blahoslavenství, oproti mudroslovnému vzorci, a to v načasování 

odměny. Matoušova blahoslavenství zaslibují plnost života v Božím království. Jsou 

v prvé řadě eschatologická.
105

 Zvláštností je, že o vlastnostech uvedených 

v blahoslavenství se zde mluví jako o ctnostech,
106

 které blahoslavenství vyžadují 

k dosažení slíbené odměny. Matoušův důraz na „spravedlnost“ dává snad tušit pozadí 

konfliktu mezi židokřesťanskou obcí a ostatními Židy. Blahoslavenství tedy vybízejí 

k postojům, jež měli matoušovští křesťané projevovat tváří v tvář utrpení. Jedná se o 

reakci učedníků na danou situaci. Nejsou to však vstupní požadavky, ale do nekonečna 

otevřené postoje a činy. 
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Ve své studii L. Tichý shrnuje, že všechna blahoslavenství označují v zásadě stejnou 

skupinu osob, protože se v nich jedná o hodnoty, které odpovídají správnému vztahu 

k Bohu. V samém závěru své studie se vyslovuje k námi sledované problematice, tedy 

tzv. etizaci Matoušových blahoslavenství. V této záležitosti dochází v podstatě ke 

stejnému závěru jako komentář Allisona a Daviese, totiž že etický charakter 

Matoušových blahoslavenství by se neměl jednostranně přeceňovat. Přesto však 

poznamenává, že „jeho makarismy jistě působí dojmem jistého etického katalogu.“
107

 

Podobně čteme u Allisona a Daviese: „čtenář se nemůže ubránit touze vnímat zde 

nevyslovený příkaz: buď čistého srdce, buď tvůrcem pokoje.“ 

Abychom parafrázovali slovo o horském kázání: „výklad (blahoslavenství) je ztížen 

tím, že jej nikdy nemůžeme slyšet nezaujatě.“
108

 To samé jsme pověděli již v první 

kapitole o hermeneutice, čímž jsme zároveň vstoupili do „hermeneutického kruhu,“ 

nebo „spirály.“ 

 

3.2. Novost Ježíšovy řeči 

 

Na základě výše uvedeného zhodnocení exegeze si můžeme dovolit vyslovit se 

k zásadní otázce. 

Jestliže v blahoslavenstvích zaznívají mnohá starozákonní témata a myšlenky, co je na 

této řeči vlastně tolik nového oproti tradici? Vždyť Matouš píše své evangelium pro 

židokřesťanské čtenáře, které je celé zaplněno starozákonními tématy a Ježíš sám je 

v něm představen jako ten, kdo celou předchozí tradici nejenže neruší, nýbrž ji svým 

životem a dílem naplňuje. Co tedy přináší jeho řeč tak nového, jiného, co je tou 

změnou, kterou právě je nesnadné ze „starého  textu“ správně pochopit? 

V kapitole o teologické etice a bibli jsme vyslovili myšlenku, že ono specifické pro 

teologickou etiku je vztažení biblických etických pokynů ke Kristu, a že exegezí 

konkrétního textu se pokusíme ověřit, zda je takové pochopení správné. 

Přihlédneme-li ještě k výsledkům exegeze blahoslavenství a celému obsahu Matoušova 

evangelia, uvědomíme si, že vlastně sám Ježíš byl tichý (Mt 11,29; 21,5), byl také 

zarmoucen (Mt 26,37–38), byl spravedlivý a naplnil spravedlnost (Mt 3,15; 27,19) a 
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prokázal milosrdenství (Mt 9,27; 15,22; 17,15). Ježíš byl pronásledován a tupen (Mt 26 

– 27).  

Ježíš vlastně sám všechna uvedená blahoslavenství naplnil. „On je ztělesněním svých 

vlastních slov a stává se tak vzorem hodným následování.“
109

  

A v tom tkví ona novost Ježíšovy řeči, že obsahem jeho hlásání o Království je právě on 

sám.
110

 Nikoli nauka, příkazy a normy, ale v prvé řadě on sám, Boží syn, je obsahem 

svého sdělení. „V Ježíšově pojetí je Boží království také veličinou již přítomnou (a to 

v jeho osobě), pro niž se člověk rozhoduje už teď.“
111

 Rozhodování se pro Boží 

Království je rozhodování se pro Ježíše a pro očekávání eschatologického naplnění 

svrchované Boží přítomnosti. Ježíš hlásá blízkost Božího království (Mt 4,17) a zároveň 

učí nás prosit o jeho příchod „přijď království tvé.“ Tato touha po Božím příchodu, po 

jeho přítomnosti, ukazuje k teologickému základu křesťanské etiky a odhaluje její 

eschatologický rozměr. Skutečnost blížícího se, ještě ne přítomného, zároveň však 

jistým způsobem přítomného Království s sebou nese významné důsledky pro 

křesťanský mravní život.“
112

  

Ježíš vystupuje ve svých promluvách s neobvyklou autoritou (zástupy žasly nad jeho 

učením) a při vyhlašování Blahoslavenství a následné řeči vystupuje v roli zákonodárce 

(rozpoznali jsme Mojžíšské prvky v Mt 5,1–2). Za to nové v Ježíšově řeči je tedy třeba 

považovat vztah k němu samotnému. Nelze to tedy spatřovat ani v zakotvení 

v mudroslovné, ani v eschatologické tradici. Podobné výpovědi lze nalézt dokonce i 

v mimobiblické oblasti a jsou společným majetkem tehdejší židovské apokalyptiky.
113

 

Ani specifičnost biblické etiky nelze hledat v jejím obsahu.
114

 Přesto lze v Novém 

zákoně pozorovat posun, kdy převzaté obsahy dostávají nové akcenty. Téma správného 

jednání vůči sobě samému, typické pro mudroslovnou tradici, ustupuje tématu jednání 

vůči bližnímu. „V popředí u Ježíše nestojí já, nýbrž bližní.“
115
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3.3. Teze 

 

V rámci naší eticko-teologické reflexe si dovolíme, na základě řečeného, vyslovit 

pracovní tezi: Blahoslavenství u Matouše nepředstavují žádný katalog ctností ani přesně 

vymezené, bezprostřední etické normy, ale přinášejí zaslíbení spásy, a to zvláště těm, ke 

kterým se obracejí – shromážděnému Izraeli a učedníkům, jakožto důsledek jejich 

křesťanské existence. Nejedná se o etické kázání, ale o hlásání o blízkosti Božího 

království. 

V tomto prvním přiblížení jsme odpověděli na otázku po přítomnosti výslovných 

etických norem v Matoušových blahoslavenstvích: text výslovně o morálních 

problémech nepojednává. Tím jsme na základě exegeze hermeneuticky opravili naši 

původní otázku a nyní se můžeme k textu vrátit zpět a postoupit k otázce po etických 

implikacích Matoušových blahoslavenství. Postupujeme od tázání k textu a zpět. Co 

z obsahu blahoslavenství je pro nás relevantní z hlediska křesťanské morálky?   

Ve výkladech sledovaného textu jsme viděli, že jejich autoři jsou, co do evaluace 

etických obsahů blahoslavenství, poměrně zdrženliví. Exegeze nám poskytla solidní 

základ pro další úvahy, nicméně, i v jejím rámci byla tato otázka nastolena a my s ní 

budeme dále pracovat. 

 

3.4. Etické implikace Blahoslavenství 

 

Při zachování respektu k autonomii textu Matoušových blahoslavenství, který nám 

zjednala jeho exegeze, můžeme učinit tento vědomý krok a pokusit se rozpoznat jeho 

etické implikace. 

„Z Ježíšova centrálního postavení ve vztahu člověka k Bohu vyplývá také jeho centrální 

postavení v morálním životě. On představuje ve své osobě Boží království, novou 

smlouvu, ale také Zákon. Je tedy třeba jednat v jeho Duchu a podle jeho příkladu kráčet 

po Boží cestě.“
116

 Jestliže hlavním úkolem Ježíšova poslání je zjevovat Boha jako Otce, 

zjevovat jeho království a jeho způsob jednání, uskutečňuje se toto vše prostřednictvím 

celého Ježíšova působení, v jeho kázání, mocných činech, jeho umučení a vzkříšení. 

„Tím vším Ježíš současně zjevuje normy správného lidského jednání a vyzývá 
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k usilování o dokonalost, podobnou dokonalosti nebeského Otce (Mt 5,48).“
117

 Zde se 

ozývá veliké téma Ježíšovy etiky, téma povolání k následování.
118

 Již jsme ukázali, že 

Ježíš svým životem blahoslavenství sám naplnil.
119

 Cesta, kterou Ježíš vytyčil, 

nepředstavuje autoritativní normu uloženou zvnějšku. On sám po ní jde a učedníky 

vyzývá k následování jeho příkladu.
120

 

Helmut Weber uvádí zajímavé srovnání blahoslavenství a starozákonního Desatera, kde 

názorně ukazuje, jak navzdory podobnostem,
121

 daleko více převažují rozdíly. Tím že 

blahoslavenství uvádějí přislíbení, povzbuzují k dobrému. Oproti zapovězeným činům v 

Desateru, jsou formulována pozitivně. Blahoslavenství nepožadují konkrétní konání 

nebo nekonání, ale uvádějí pouze aktuální situaci člověka, čímž oslabují důraz na výkon 

v lidském jednání. U blahoslavenství jde o slabé a utiskované a jejich reakci na vzniklé 

bezpráví. Desatero obsahuje rozumovou a okamžitě zřejmou morálku, zatímco 

výpovědi blahoslavenství překvapují a provokují. Z tohoto srovnání s Desaterem Weber 

dovozuje, že blahoslavenství přinášejí nové a bohatší etické akcenty:
122

 

– Více než o vyhýbání se zlému jde o konání dobra. 

– Charakter milosti v jednání je patrnější. Boží přízeň předchází jednání. 

– Hlubší chápání etického úkolu: východisko ne tolik v konání, ale spíše v bytí a 

charakteru člověka (uplatňuje se zde lidská reakce na již vytrpěné bezpráví). 

– Blahoslavenství dovolují cosi tušit o osudu a jednání samotného Ježíše. 

Můžeme si snad nyní dovolit nabídnout několik eticky relevantních důrazů, které lze 

v blahoslavenstvích rozpoznat. 
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3.4.1. Blahoslavenství jako zvlášť zdůrazněné postoje 

 

Dokument Bible a morálka podává velmi pěkné zhodnocení Blahoslavenství z hlediska 

lidského i Božího jednání, čímž z hlediska etického. „V blahoslavenstvích se nachází 

celá řada základních ctností a postojů.“
123

 Evangelisté v nich představují jistý druh 

souhrnu celého Ježíšova učení.  

Viděli jsme, že jako literární forma jsou blahoslavenství známá ze Starého a částečně i 

Nového zákona. Vždy se v nich určitým osobám nebo postojům připisuje radost, štěstí, 

často s příslibem budoucího požehnání. U Matouše jsou dokonce za vlastníky 

nebeského Království označeni chudí v duchu a pronásledovaní. Víme také, že Boží 

Království je ústředním tématem Ježíšova hlásání a že blahoslavenství jej zde kladou do 

úzké souvislosti s takto zdůrazněnými postoji. Chudí v duchu žijí v nejisté situaci, vědí 

a uznávají, že nic nemají ze sebe, vědí o své bídě, o své naprosté závislosti na Bohu. 

Truchlící nebo plačící nejsou uzavření do sebe, ale jsou schopni soucitu, účasti na 

potřebách a bolesti druhých. Tiší odmítají násilí a uznávají autonomii druhého. 

Hladovějící po spravedlnosti žijí v očekávání Království, a proto jednají podle Boží 

vůle. Milosrdní jsou připraveni k účinné pomoci potřebným a ochotní odpouštět. Čistí 

srdcem, hledají Boží vůli z celého srdce. Tvůrci pokoje se celou silou zasazují za 

uchování a obnovu pokojného soužití. Pronásledovaní zůstávají věrni Boží vůli i přes 

nesnáze, které postoj věrnosti přináší. 

Všechny uvedené „ctnosti a postoje“ odpovídají Ježíšovu učení, jak ho nacházíme ve 

všech evangeliích a odrážejí tak jeho vlastní chování. Tak věrné následování Ježíše vede 

k životu prodchnutému těmito postoji, ctnostmi. Dokument zde zdůrazňuje těsnou 

souvislost mezi lidským chováním a Božím jednáním, nebo Božím královstvím.  

Ježíš v Blahoslavenstvích nepředkládá nějaký kodex abstraktních norem a povinností. 

Když však ukazuje správné lidské jednání, zjevuje současně budoucí jednání Boží. 

Blahoslavenství je tak možné vidět jako jedno z „nejhutnějších a nejzřetelnějších 

zjevení Boha v evangeliích.“
124

 Budoucí Boží jednání představuje jednak odplatu za 

správné lidské jednání, jednak tvoří „základ a pohnutku, která činí požadované lidské 

jednání možným a rozumným.“
125
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Uvedený výklad řadí blahoslavenství do proudu etiky Ježíšova následování. Podle 

jiného výkladu lze vidět Ježíšovu etiku ve třech rozměrech: jako etiku podle Tóry, etiku 

mudroslovnou a etiku eschatologickou.
126

 V rámci pochopení eschatologické etiky jsou 

zhodnocena také blahoslavenství: jedná se zde o etiku soucitu, slitování a milosrdenství. 

Evangelium se přednostně zvěstuje chudým, nemocným a slabým.  Bůh vystupuje na 

jejich straně a jim zaslibuje spásu, která je vyjádřena v blahoslavenstvích jako slib nové 

reality chudých, hladovějících a žíznících. Právě na nich se realizuje Boží vláda 

uzdravováním.
127

  

 

To, co Ježíš hlásal, nebylo odkazem na normy platící někdy v budoucnosti Božího království, nýbrž 

radikálním nárokem na člověka, následovníka Ježíšova, aby je uskutečnil ve svém životě, a tak 

prosazoval Boží království, Boží vládu na zemi. Blahoslavenství jsou programem, který má být 

uskutečňován tady na zemi, programem, který znamená radikální přehodnocení dosavadně platných 

hodnot. A takovým programem zůstávají až podnes.
128

 

 

Biblická exegeze sledovaného textu se vyslovila k etickým implikacím Blahoslavenství 

přinejmenším zdrženlivě. Zohledníme-li však, při tomto druhém pokusu o přiblížení se 

k textu, osobu Ježíše a jeho mesiášské dílo, lze v něm nalézt řadu eticky relevantních 

obsahů. Blahoslavenství u Matouše skutečně nejsou koncipována jako příkazy, ale jako 

zaslíbení budoucího Božího jednání, které nám evangelia umožňují poznat na příkladu 

Ježíšova života. V jeho osobě je Boží království zvláštním způsobem již přítomné a tato 

skutečnost vyžaduje již nyní konkrétní reakci: buď jeho přijetí, nebo odmítnutí. Se 

všemi důsledky, které z toho plynou pro přítomný život Ježíšových učedníků. To platilo 

pro Matoušovy židokřesťany na sklonku prvního století a platí to i dnes. 

 

3.5. „Skrytá christologie“ - blahoslavenství jako portrét Ježíše Krista 

 

V Katechismu katolické církve čteme v článku 1717 následující: „Blahoslavenství 

vykreslují tvář Ježíše Krista a popisují jeho lásku; vyjadřují povolání věřících majících 

podíl na jeho utrpení a jeho vzkříšení; osvětlují skutky a charakteristické postoje 
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křesťanského života; jsou paradoxními přísliby, které udržují naději v protivenstvích; 

ohlašují požehnání a odplatu, kterých se učedníkům již ve skrytosti dostává.“
129

 

Uvedený citát nás přivádí ke kapitole, inspirované spíše meditativně pojatými studiemi 

o blahoslavenstvích, která však může vhodně doplnit morální reflexi o další impuls. 

Tuto kapitolou zároveň zakončíme naše pojednání o blahoslavenstvích. 

Vstupujeme zde do proudu, který při výkladu blahoslavenství zdůrazňuje spíše 

christologický pohled. Ten je vedle morálního výkladu druhým možným způsobem 

čtení blahoslavenství.
130

 My jsme již řekli, že Ježíš sám svým životem a dílem vlastně 

blahoslavenství naplnil. Ještě jsme však neučinili krok k tvrzení, že blahoslavenství jsou 

zobrazením Ježíše, že jsou něčím jako jeho (auto)portrét. „Učte se ode mě, neboť jsem 

tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29). Toto prohlášení, položíme-li jej vedle 

blahoslavenství tichých, nás opravňuje k takovému pohledu. Blahoslavenství nás vtahují 

do patření na Ježíšovu tvář, jsou výhledem na Boží království, přítomné zvláštním 

způsobem v jeho osobě.  

V průběhu dějin se objevují dvě odlišné interpretace evangelijních blahoslavenství: 

morální a christologická. Christologický přístup chápe blahoslavenství spíše jako 

tvrzení o Kristu a novém člověku, který je utvářen podle Pánova vzoru.
131

 Jakoby šlo 

zároveň o zvláštní fyziognomii Ježíšových učedníků. 

Asi nejlepší je oba zmíněné přístupy zkoušet propojovat. Blahoslavenství, jak jsme 

viděli, jsou vlastní určité postoje a ctnosti a od člověka vyžadují, aby je ve víře přijal a 

dále rozvíjel. Základ Blahoslavenství je však christologický, protože zejména ozřejmují, 

kdo je Ježíš.  

 

„Je to právě Kristova osoba a jeho život, co činí z blahoslavenství a z celé horské řeči něco mnohem 

většího než nějakou úžasnou etickou utopii, protože tomu všemu dává rozměr historické skutečnosti, 

z níž každý může čerpat sílu, a to na základě mystického společenství s osobou Spasitele. 

Blahoslavenství tudíž nepatří pouze do řádu povinností, nýbrž zároveň také do řádu milosti.“
132
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Strhující pohled na Blahoslavenství předložil ve své monografii Ježíš Nazaretský Joseph 

Ratzinger. Ze zkušenosti, dosvědčené zejména ve spisech svatého Pavla, dovozuje, že 

Blahoslavenství vyjadřují, co znamená být učedníkem: oddané následování Pána. 

Blahoslavenství tak spojuje s jeho christologickým charakterem.
133

 Zvláště Matoušova 

blahoslavenství působí jako Ježíšova zastřená biografie, jako jeho portrét. Ten, který 

nemá, kde by hlavu složil, je vpravdě chudý. On je to, kdo má čisté srdce, a proto 

neustále vidí Boha…  

 

V blahoslavenstvích se nám vyjevuje tajemství samotného Ježíše, jsme tu voláni do společenství 

s Kristem. Ale právě kvůli svému skrytě christologickému charakteru jsou blahoslavenství i ukazateli 

cesty…
134

 

 

Tvrdíme tedy, že všechna blahoslavenství je možné správně pochopit a přijmout, 

budeme-li je interpretovat také christologicky. „Ježíš v blahoslavenstvích odhaluje své 

vlastní postoje a zve nás k následování, zjevuje v nich sám sebe, své osobní tajemství a 

uvádí nás do něho, abychom na něm měli účast.“
135

 

Morální pohled bylo třeba doplnit o pohled christologický, aby se ozřejmilo, že 

„křesťanská morálka má základ ve víře, svou sílu v radosti spásy.“
136

 Čímž se oklikou 

vracíme k výsledku dosaženému exegezí Mt 5,3–12: Milost je před přikázáním, víra 

před morálkou.  

Jednání Boží předchází jednání člověka. Morálka je až na druhém místě. „Pro Bibli je 

morálka důsledkem zkušenosti, kterou v člověku čistě zdarma daným darem působí 

Bůh.“
137

 Toto tvrzení v zásadě relativizuje jak morální úsilí, tak morální selhání, neboť: 

„ctností nelze všechno získat, proviněním není všechno ztraceno.“
138

 

 

                                                 
133

 Ježíš Nazaretský. Vyd. 3. Brno: Barrister & Principal, 2011, s. 63. 

134
 Tamtéž, s. 63. 

135
 BROŽ, Vojtěch. Ježíš a blahoslavenství, s. 18. 

136
 HÄRING, Bernhard. Láska je víc než přikázání. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 22. 

137
 Bible a morálka, článek 4. 

138
 WEBER, Helmut. Všeobecná morální teologie, s. 70. 



 

43 

Závěr 

 

Při našem pokusu o etické zhodnocení Ježíšových blahoslavenství, jak nám je zachovala 

tradice v Matoušově evangeliu, jsme nejprve představili způsob, jakým budeme 

s textem pracovat. Protože se jedná o „starý text,“ který k nám promlouvá z hloubky 

času, byla nezbytná hermeneutická odbočka.  

Zde jsme vymezili základní přístupy k výkladu textů a popsali předporozumění, se 

kterým vždy k nějakému textu přistupujeme. Neboť vždy již nějak, byť netematicky, 

víme, proč se daným textem hodláme zabývat. Tušíme jeho význam pro náš život. 

Výklad textu jsme pak nahlédli jako rozhovor s textem a cestu k lepšímu porozumění 

sobě samým. 

Obrat k Písmu sv. po druhém Vatikánském koncilu ústí v morální teologii k otázkám po 

vztahu biblického poselství a morálky a po správném zacházení s biblickými texty. 

Právě v Písmu sv. jsme nalezli místo sebepochopení nejen pro jedince, ale pro celé 

společenství věřících.  

Pro správné zacházení s biblickými texty jsme odkázáni jednak na exegezi, ale nezbytná 

je také vědomě zaujatá, osobní četba Písma. Jde přeci o nás. Tak může zkušenost 

dosvědčená v Písmu rezonovat s naší zkušeností a promlouvat k nám, v naší aktuální 

situaci.  

Shledali jsme také, že biblické texty nenabízejí konkrétní zákony nebo příkazy 

k bezprostřední aplikaci, ale že pro teologickou etiku je specifické vztažení biblických 

etických pokynů ke Kristu. To je novou perspektivou, ze které vyrůstají motivace 

mravního jednání. V Písmu nacházíme východiska pro porozumění okolnímu světu a 

sobě samým. Takové porozumění je vždy nutně dílčí. Žádný výklad textu proto nemůže 

být výlučný. 

Před samotným výkladem sledovaného textu bylo třeba jej zasadit do kontextu celého 

Matoušova evangelia a tak jsme stručně nastínili dobu, vznik a zakotvení evangelia ve 

Starém zákoně.  

Respektovali jsme strukturu exegetického komentáře a zabývali se nejprve perikopou 

Mt 4,23 – 5,2. Ta líčí počátek Ježíšova veřejného působení a vytváří základní rámec 

milosti. Do něj je pak zasazeno celé horské kázání se svým úvodem, Blahoslavenstvím, 

jakožto programovou řečí, pronesenou s autoritou „nového Mojžíše,“ předkladatele 

mesiášské Tóry. Tato odhalená identita Ježíše je oporou a východiskem etické reflexe. 
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Výzvy horského kázání a odhalené eticky relevantní důrazy v Blahoslavenstvích se 

opírají právě o tuto Ježíšovu autoritu. 

Blahoslavenství jsme identifikovali jako literární žánr, který byl známý v antické 

literatuře, rozšířen je také ve Starém zákoně a částečně přítomný je také v Novém 

zákoně. Na formování jednotlivých blahoslavenství měla vliv jak mudroslovná tradice, 

tak pozdější eschatologická, která byla v Ježíšově době velmi živá. Blahoslavenství jsou 

v mnoha ohledech typická a najdeme je i mimo svět Písma sv.  

Pro údajnou „etizaci“ Blahoslavenství, jak ji podávají někteří vykladači, jsme nenašli 

přímou oporu. Exegeze vlastních Blahoslavenství odhalila jeho pevné ukotvení ve 

Starém zákoně, přičemž všechny obsažené přísliby byly rozpoznány jako 

eschatologické. Výsledkem exegeze je zjištění, že Blahoslavenství jsou koncipována 

jako eschatologická požehnání, nikoliv jako bezprostřední vstupní požadavky pro Boží 

království. Mají navodit kontext milosti a připravit posluchače, nebo čtenáře, na přijetí 

autoritativní řeči horského kázání. Blahoslavenství přinášejí útěchu a posilu Ježíšovým 

učedníkům a povzbuzení k vytrvalosti. 

Nezůstali jsme však jen u výsledků exegeze. Provedli jsme vyhodnocení výkladů a 

následně se pokusili o přechod k teologické etice a zhodnocení Blahoslavenství z její 

perspektivy. 

Použité výkladové komentáře v zásadě docházejí k podobným závěrům, kde největší 

důraz kladou na eschatologický kontext Blahoslavenství. Našli jsme i zajímavé návrhy 

k jejich čtení, o jakousi aktualizaci. Každý se však nějak vyjádřil k námi sledované 

problematice, k etickým implikacím Blahoslavenství. Mluví se např. o ctnostech, ke 

kterým Blahoslavenství vybízejí, nebo o postojích, které měli (Matoušovi) křesťané 

projevovat. Žádný komentář však etický charakter Matoušových Blahoslavenství 

nepřeceňuje. Spíše jsou v Blahoslavenstvích spatřovány hodnoty odpovídající 

správnému vztahu k Bohu. Přesto se autoři komentářů shodně nemohou ubránit dojmu, 

kterým Blahoslavenství působí jako svého druhu etický katalog. Stěží se brání touze 

vnímat v nich implicitní mravní imperativy. Setkáváme se zde s příkladem 

předporozumění: Blahoslavenství nelze vnímat nezaujatě. 

Dotkli jsme se také tématu novosti Ježíšovy řeči. Ta spočívá v tom, že Ježíš sám je 

obsahem svého hlásání, sděluje nám v Blahoslavenstvích i v evangeliích sám sebe. Ježíš 

sám blahoslavenství naplnil, sám byl chudým, tichým, pronásledovaným… Boží 

království, které je centrálním motivem Ježíšova hlásání a také největší hodnotou 
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Matoušova evangelia, je již zvláštním způsobem přítomné v samotné osobě Ježíše. Pro 

něj se má člověk rozhodovat již nyní. To je východiskem křesťanské etiky. 

Na základě zjištěného jsme vyslovili tezi, že Matoušova Blahoslavenství nepředstavují 

katalog ctností ani bezprostřední etické normy. Ona zaslibují spásu především těm, na 

které se obracejí, shromážděnému Izraeli a učedníkům jako důsledek jejich křesťanské 

existence. Pro takové tvrzení jsme nalezli dobrou oporu exegezí textu. Od této zjištěné 

opory jsme se však pokusili udělat krok směrem k otázce po přítomnosti eticky 

relevantních postojů v Blahoslavenstvích.  

Vyšli jsme z toho, že Ježíš má, ve vztahu člověka k Bohu, naprosto zásadní postavení. 

Z toho plyne také jeho centrální místo v morálním životě (věřícího) člověka. Jestliže 

Ježíš představuje Boží království a zjevuje Boha jako Otce, zjevuje zároveň způsob 

Božího jednání. Tím však také zjevuje normy správného lidského jednání a zve člověka 

k úsilí o dokonalost, podobnou dokonalosti nebeského Otce.  

V Blahoslavenstvích neběží o nic menšího, než o budoucí Boží jednání a lidskou reakci, 

o jednání lidí. Postoje a ctnosti, které Blahoslavenství zdůrazňují, odpovídají étosu 

Ježíšova jednání, jak jej poznáváme v evangeliích. 

Eschatologické Boží jednání nás má ujistit, že je správné založit život na takových 

postojích, které vyplývají z osobního vztahu k Ježíši Kristu. Nejde o povinnosti, o 

abstraktní normy a otázku jejich splnitelnosti nebo nesplnitelnosti. Jde o statečnost, 

vytrvalost, věrnost a ochotu odpouštět. Jde o žití vztahu se všemi důsledky. 

Blahoslavenství se nám postupně odhalovala jako Ježíšův skrytý autoportrét, který 

výrazně ozřejmuje, kdo je Ježíš. V tomto smyslu by bylo dobré dále rozpracovat téma 

vztahu christologie a morální teologie. Protože křesťanská morálka má základ ve víře 

v Krista.  
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Seznam použitých zkratek 

 

OT – Optatam totius 

KKC – Katechismus katolické církve 

Mt – Matouš 

Mk – Marek 

L – Lukáš 

J – Jan 

Ř – Římanům 

1 K – První list Korintským 

2 K – Druhý list Korintským 

Ga – Galatským 

Ef – Efezským 

F – Filipským 

Ko – Koloským 

1 Tm – První list Timoteovi 

Tt – Titovi 

Jk – Jakubův 

2 P – Druhý list Petrův 

Zj – Zjevení Janovo 

Ex – Druhá Mojžíšova (Exodus) 

Dt – Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 

Ž – Žalmy 

Př – Přísloví 

Iz – Izajáš 

Kaz – Kazatel 

Da – Daniel 

Oz – Ozeáš 

Sír – Sírachovec 

ČEP – Český ekumenický překlad: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně 

deuterokanonických knih). 7. přeprac. vyd., 5. v ČSB. Praha: Česká biblická společnost, 

1996. 

Citace z Písma sv. jsou převzaty, není-li uvedeno jinak, z ČEP.  
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