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Matouš 5, 1–12 

 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

máme první listopadový den a s ním je tu i takové to typicky nevlídné podzimní 
počasí, ochladilo se, je vlhko, šedivo, pošmourno… Nevím, jak to máte vy, ale já, když 
přijde tohle období, mám tendenci vybavovat si vzpomínky na léto, popřípadě se 
zabývat myšlenkami na nějakou příští dovolenou. A tak mi to přišlo i tentokrát, když 
jsem se zamýšlel nad tím, o čem bych k vám chtěl tuto neděli hovořit.  

Vybavil se mi rozhovor, který jsme vedli na jedné návštěvě začátkem letošního srpna. 
Přišla řeč na architekturu a umění a my jsme přemýšleli nad tím, jak naprosto drtivá 
většina uměleckých děl vztahujících se k osobě Pána Ježíše Krista přináší v podstatě jen 
dva pohledy na něj. Prvním je dítě v betlémských jeslích a druhým muž bolesti, který 
padá pod tíhou kříže v uličkách Jeruzaléma a následně na tomto kříži umírá na pahorku 
za městem. V závislosti na tom, jak staré je ono dílo, a kde se nachází, vidíme nanejvýš 
určitou škálu vyjádření těchto pohledů od značné realističnosti, kterou vídáme 
v barokních chrámech, až po výraznou symboličnost či téměř alegorii, se kterou se 
setkáváme spíš v protestantských modlitebnách nebo církevních budovách navržených 
soudobými architekty. Ale co chci říct především – náš pohled prezentovaný v té 
rozmluvě byl ten, že v evangeliu spatřujeme daleko více momentů hodných vyobrazení 
– třeba ten, kdy Pán Ježíš žehná dětem, nebo když učí zástupy při svém Kázání na hoře. 
Ne, že by takové obrazy neexistovaly, ale zatímco variací na madony, piety a křížové 
cesty najdete tisíce, třeba právě to Kázání na hoře najdete tak v díle Vlámů Jana 
Brueghela st. a Franse Franckena ml., Itala Cosima Rosselliho – a nevím, jak vy, ale já 
končím. 

Právě text o tomto kázání jsem z Matoušova evangelia na té návštěvě našim 
hostitelům nakonec i četl. A právě nad ním se chci spolu s vámi zamýšlet i dnes. 
Otevřeme tedy Boží slovo v evangeliu podle Matouše a přečtěme si text, který je zapsán 
v 5. kapitole od 1. do 12. verše:   

1 
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. 
2 
Otevřel ústa a učil je: 

3 
„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je 

království Nebes. 
4 
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 

5 
Blahoslavení tiší, 

neboť oni dostanou zemi do dědictví. 
6 
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po 

spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
7 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství. 
8 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 

9 
Blahoslavení ti, kdo 

působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
10 

Blahoslavení ti, kdo jsou 

pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. 
11 

Když vás budou 

tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. 
12 

Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali 

proroky, kteří byli před vámi.“ 



Milí přátelé, určitě mi dáte za pravdu, že takzvaná blahoslavenství patří mezi 
nejznámější texty z evagelia. Proč tomu tak je? Myslím, mimo jiné i kvůli tomu, že je 
v nich něco, co nelze ztratit ze zřetele: Pán Ježíš do nich shrnul, co je v Božích očích 
perspektivní a k čemu Bůh člověku vlastně – dnešními slovy řečeno – gratuluje.  

Záměrně jsem četl z Českého studijního překladu, který zachovává slovo 
„blahoslavení“ a nenahrazuje ho slovy jako „blažení“ nebo „blaze vám“. Když člověk 
čelí projevům nenávisti nebo je mu do breku, musel by být nejspíš tak trochu masochista, 
aby tvrdil, že se cítí blaženě. A Pán Ježíš také rozhodně netvrdí, že jsou takové situace 
zdrojem blaha, a že bychom si je měli nějak hédonisticky užívat. On říká, že navzdory 
tomu, že takové situace nejsou zdaleka komfortní, naopak, někdy jsou i pořádně 
bolestné, je v nich pro lidi, kteří jimi procházejí, jistá naděje. Naděje, že se jejich bída 
nebude stále jen prohlubovat, že si nemusí zoufat, protože se jim otevírá Boží sláva. A 
to je něco docela jiného, na to se žádná slova vyjadřující pocity nehodí.  

První Boží blahopřání Pán Ježíš adresuje chudým v duchu. A hned tohle působí 
paradoxně. V tehdejším i dnešním světě gratulace patřily a patří bohatým, protože oni na 
všechno mají. Díky svým penězům mohou ovlivnit svět, ve kterém žijí, mohou se 
vyhnout mnoha nepříjemnostem, pojistit se, zabezpečit si pohodlný život a dopřát si, co 
je napadne. Nemusí se lopotit, jejich prostředky – šikovně investované – generují další 
zisk. Nemusí se nikoho o nic doprošovat, naopak, mnoho lidí je závislých na nich. 
Chudoby se svět bojí, protože znamená nedostatek, závislost, bezmoc. Chudoba 
odsuzuje k bezvýznamnosti a bezvýznamní jsou přehlíženi, ponižováni, pošlapáváni. 
Kdo je chudý, je slabý, a svět přece patří silným.  

Pán Ježíš však negratuluje silným a bohatým, ale těm, kdo patří k chudým. 
Negratuluje ovšem člověku k jakékoli chudobě. Má totiž na paměti, že existuje i chudoba 
silně neblahoslavená, taková, ve které člověk sice nic nemá, ale smýšlí stejně materiálně, 
stejně hmotařsky jako ti bohatí, jen v opačném gardu – je plný závisti a nenávisti vůči 
úspěšnějším a Boha obžalovává z nespravedlnosti, protože jiné nechal zbohatnout, 
a jeho ne, jiným dal možnosti, a jemu ne. A takové smýšlení evangeliu je uzavřené 
stejně jako sebejistota těch bohatých. Také člověka svádí, aby uctíval majetek a pozice 
a nečekal na Boha, který obdarovává, i když ten majetek a vliv je pro něj nedostižnou 
metou. Pán Ježíš dobře věděl, proč mluvil o blahoslavených chudých v duchu, nebo 
možná přesněji chudých pro Ducha. On nebyl tak krátkozraký jako třeba Karl Marx, aby 
si myslel, že chudoba sama udělá člověka lepším, a že dělnická třída bude méně sobecká 
než buržoazie. Dokonce se neztotožnil ani s těmi, kdo se nechtěli ušpinit hmotným 
bohatstvím a hromadili jen statky intelektuální, náboženské či spirituální. To proto, že 
i takoví ho ve své podstatě odmítají, neboť chtějí být sami sobě spasiteli a naději 
vkládají do svých výkonů, byť ne hmatatelných.  

Boží uznání vyslovil až těm, kteří si vedeni Duchem svatým nebudují vlastní pozici, 
ale zůstávají jako děti – maličcí, zranitelní, závislí, odkázaní na Boží milost i na dobrou 
vůli jiných lidí. Ti sice v tomto světě budou za blázny a často budou žít dosti 
nepohodlný život, ale uchovali si jednu podstatnou vlastnost, která jim umožní získat 



podíl na věku Božího kralování – totiž umění nechat se obdarovat, nechat si posloužit. 
Tito lidé nic nepovažují za samozřejmost, za své nezadatelné právo, protože si přece 
zaplatili, ale i ty hmotné prostředky k životu vnímají jako Boží dar, projev Boží lásky. 
Tito lidé si nezvykli pohrdat vším, co není provázeno leskem a silou, ale také rozpoznají 
poklad evangelia i v hliněné nádobě: Boha s námi i v podobě služebníka – Pána Ježíše 
Krista. Tihle lidé se neutíkají k sobě, ale k Bohu. Čekají naplnění života, obnovu světa 
i vysvobození od zlého v tom, že Bůh potvrdí svůj charakter a splní své sliby. A proto 
také budou při tom, až se tak stane. Oni žijí nadějí na dar Boží milosti, a proto ho také 
dostanou. Naopak ten, kdo se holedbá, že zbohatl, je bohatý a nikoho nepotřebuje, 
nemůže dostat nic a zůstane ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.  

Takže Pán Ježíš gratuluje všem, kdo se nezajišťují, neboť se upínají k Bohu a Jeho 
lásku považují za dostatečnou záruku svého života. Vůbec ho při tom nezajímá, kolik mají 
na kontě a jakou hotovost u sebe obvykle nosí, neptá se, kde se scházejí k bohoslužbám, 
je mu jedno, jestli jsou vegetariáni a abstinenti, neřeší, jestli jsou konzervativci či 
liberálové… Hledí k srdci a hledá tam pokoru dětí před nebeským Otcem. A s těmi, 
u nichž ji nalezne, chce sdílet nové nebe a novou zemi neposkvrněnou hříchem.  

V tomto kurzu pokračuje třetí z blahoslavenství, v němž Pán Ježíš gratuluje tichým 
a říká, že oni dostanou za úděl zemi. Tiší jsou totiž právě ti, kdo mají v srdci pokoru 
před Bohem, kdo se odevzdávají do jeho milostivých rukou, a proto žijí skromný, 
nenápadný život a nemají potřebu prosazovat se ostrými lokty. Na prvním místě je pro 
ně udržování neporušeného vztahu k Bohu, naslouchání Božímu Slovu a připravenost ke 
službě. Razí heslo: „Ne mocí ani silou, ale Duchem.“ Nepovažují za nutné každému 
vnutit svoji pravdu stůj co stůj, nepovažují za důležité se zviditelňovat a vyboxovávat si 
prostor ve strkanicích, ať už světských, nebo náboženských. Oni žijí s Bohem, čekají na 
něj, a proto jsou solí země a světlem v temnotách. Žijí a nechávají žít. A na svém Bohu 
nechávají, kam je postaví a jaký prostor jim vyhradí.  

A právě takovým Pán Ježíš slibuje, že se stanou věčnými dědici celé země. Bůh zemi 
nedá těm, kdo si ji dnes sebevědomě parcelují, kdo se na ní roztahují a je jim jedno, co 
zbude na druhé. Ti ji naopak navždy ztratí. On ji připravil těm, kteří na ní dnes umí žít 
jako hosté a příchozí, a kteří jsou druhými často považováni za slabé. Připravil ji jako 
dědický podíl těm, kdo jsou duchovními poutníky, slovy apoštola Pavla řečeno těmi, 
kteří „nic nemají, a přece jim patří vše.“ Vše, nebeské království i země. To může být 
povzbuzením nám, dnešním českým křesťanům. Nemusí nám být líto, že nemáme 
kdovíjaký vliv ve společnosti, že dostáváme jen zanedbatelný prostor v médiích, že se 
na nás nezřídka zapomínalo dokonce i při tvorbě proticovidových opatření.  

Můžeme se odvážit být v zemi těmi tichými, kteří jsou přesto požehnáním. Země, 
v níž si dnes můžeme připadat jako cizinci, přestože mluvíme jejím jazykem, je Boží 
země a je připravena těm, kdo na sebe zapomínají a žijí v odevzdanosti Bohu. Na to se 
můžeme spolehnout, i když o tom není v katastru nemovitostí ani zmínka, protože je to 
zapsáno v knihách, které se nikdy nemění, neboť je píše sám Bůh. Drobným paradoxem 
je, že když si církev hrála na pana domácího v celé Evropě, toto zaslíbení se jí netýkalo. 



Ale týká se církve, která putuje pouští a spoléhá na moc svého Pána, a přitom občas 
nemá ani tolik práv jako obyčejný spolek. 

Teď se chci ale ještě vrátit k té druhé Boží gratulaci, protože by bylo škoda ji jen tak 
pominout. Patří plačícím. Jakým plačícím, to sice není řečeno, ale ono to vlastně není 
tak úplně potřeba. Zarámování těmi už zmíněnými blahoslavenstvími nás vede určitým 
směrem a dává tušit, že jde o pláč před Hospodinem. Známe i jiný pláč, takový, který 
uzavírá člověku možnost být potěšen. Když někdo brečí ze vzteku, že není po jeho, 
a celý život tráví výčitkami, jak mu Bůh mohl udělat to či ono, jistě nejde o postoj, ke 
kterému by mu Pán Bůh mohl gratulovat.  

Ale obecně se dá říct, že plačícími v Kázání na hoře jsou míněni ti, kterých se dotýká, 
že tento svět není rájem. Když je tu ale Pán Ježíš, pak toto poznání není počátkem cesty 
k otrávenosti životem, nýbrž počátkem cesty k hlubší radosti, kterou přináší právě on. 
Ve světě je ideálem prosperita. U Boha tomu tak není, protože člověk, který nepoznal 
nic jiného než štěstí, si ho vlastně ani nedovede vážit. A stává se sebestředným 
jedincem, který si nic nepřipouští, je povrchní a svou lhostejností mohutně přispívá 
k tomu, aby byl tento svět dokonalým peklem.  

Takové nás Pán Bůh samozřejmě nechce. Když vám někdo bude tvrdit, že pravý 
křesťan musí být úspěšný, ukažte mu na toto blahoslavenství. U Boha je to jinak: 
Člověk, který se neubírá po umeteném chodníčku, dostává šanci stát se opravdovějším, 
zrevidovat svůj žebříček hodnot a poznat Boží věrnost, která pozdvihuje, vysvobozuje 
a dává nový začátek. Koho velmi silně a velmi osobně trápí, že náš svět není zahradou 
Eden, ten se může po ráji roztoužit a přijmout jako radostnou zvěst, že právě v Pánu 
Ježíši Kristu už obnova ráje započala.  

A tomu, kdo pláče s plačícími, je možno gratulovat dvojnásob, protože v něm jedná 
Kristův Duch lásky a platí pro něj i blahoslavenství páté, o kterém ještě bude řeč – 
blahoslavení milosrdní. 

Ten, kdo dovede plakat nad tím, co je zlé a z čeho se ostatní ve své hlouposti třeba 
ještě radují, není blázen, který si zbytečně otravuje život. Kristovi učedníci pláčou, když 
se ostatní radují z bezpráví, pláčou nad nemoudrými vládci. Církev pláče, když ostatní 
odmítají Krista a umlčují jeho Slovo. A přece to není projev slabosti nebo vlastní 
omezenosti. Vždyť sám Bůh nám v té chvíli gratuluje, že sdílíme jeho lásku k padlému 
stvoření. A dává radost, kterou nám nikdo nemůže vzít: Radost ze své přítomnosti. 
Radost z Boha, který v Kristu bojuje za nás, někdy dokonce i tak, že musí zakročit proti 
nám samotným. 

Vím, že ta blahoslavenství beru trochu na přeskáčku, ale ono to má vnitřní logiku. 
Takže teď se dostávám ke čtvrté Boží gratulaci: Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po 

spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  

Pán Bůh se rozhodně nesměje těm, kteří prahnou po lepším světě, po lepším řádu, 
v němž by každý dostal, co mu náleží, nebo co si zaslouží. Nepohrdá těmi, kterým chybí 
spravedlnost stejně jako chléb a voda, těmi, kteří se trápí nad postavením chudých, menšin, 
nad právy žen a dětí, nad drancováním přírodních zdrojů, nad lidskou nezodpovědností, 



potratovou politikou, nad stále novými formami otroctví. V jeho očích to nejsou 
opovrženíhodní blázni.  

Naopak, za bláznovství považuje, když se člověku líbí ve stávajícím neřádu. Těm, 
kterým se v něm nelíbí, blahopřeje, protože udělali první krok k tomu, aby se otevřeli 
jeho pořádkům, které v Kristu přináší. On poslal svého Syna, protože chce nasytit 
každou palčivou touhu po spravedlnosti. Nový, dokonalý řád založil v jeho vítězství nad 
hříchem. Tedy mnohem hlouběji, než ho může založit jakékoli lidské konání, ať už má 
formu revoluce, nebo reformy. Už dnes podle tohoto řádu spravuje svou církev a jednou 
ho prosadí dokonale. Církev už dnes ví, že každá touha po spravedlnosti dojde naplnění 
právě v Pánu Ježíši Kristu. Ať je to touha jedince po tom, aby nebyl svázán zlem, nebo 
touha po spravedlivých vztazích ve společnosti. Pán církve tady neblahoslaví ty, kteří se 
založenýma rukama čekají, až si to Pán Bůh s tímhle zkaženým a nespravedlivým 
světem osobně vyřídí, nýbrž právě ty, kdo se stavem světa znepokojují a snaží se již 
dnes léčit jeho nemoci za pomoci těch prostředků, které mají od Boha. Povzbuzuje nás, 
své následovníky, že to má smysl. A zároveň z nás nechce mít tvrďáky, co neznají 
slitování.  

O tom mluví další blahoslavenství: Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství. Podle světa je dobré neznat slitování, prý si tak člověk uhájí to své, ať 
jde o štěstí, prostředky, čas nebo nároky. Svět poplácává po ramenou ty, kteří tvrdě jdou 
po těch, kdo něco dluží, kteří se nějak provinili. Pán Bůh ne. On obnovil svět svou 
láskou a odpuštěním. A proto gratuluje těm, kteří umí přijímat a odpouštět. Přijímat 
hladové, nemocné a jinak potřebné, odpouštět vězňům nebo lidem ze svého okolí, kteří 
zranili, zklamali důvěru. On v Kristu nedolomí nalomenou třtinu, a proto gratuluje těm, 
kdo lidi na dně nedorazí, ale pozdvihnou. Oni se totiž stávají jeho obrazy, prostředníky 
jeho nového života. A jim se dostane milosrdenství.  

Pán Ježíš netvrdí, že nám naše milosrdenství oplatí lidé. Většinou to tak také nebývá. 
Daleko spíš chce říci, že když dáváme dál jeho milost, bude ji on mít pro nás. Ne proto, 
že vyměňuje něco za něco, ale proto, že jsme pochopili dosah jeho evangelia.  

Na to navazuje předposlední blahoslavenství: Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, 

neboť oni budou nazváni Božími syny. Protože pokoj se tvoří právě tím smířením, 
odpuštěním, milosrdenstvím. Ti, kteří umí nasadit sami sebe, aby přinesli Boží moc 
a překonali předsudky, nenávist, či následky hříchu, ti kdo přicházejí k ustrašeným 
lidem s Božím ujištěním, že není třeba se bát, protože on je s námi, ti jednají jako Boží 
jednorozený Syn a těm Otec Pána Ježíše Krista dává důstojnost i moc svých dětí. A to je 
také velké povzbuzení pro nás, které sem Pán postavil právě jako zvěstovatele milosti 
a smíření. Ta služba nás bytostně sjednocuje s Bohem, nyní i navždy. 

Když Pán Ježíš mluví o milosti v srdci, je pochopitelné, že dále gratuluje těm, kdo 

mají čisté srdce. Ale kdo je má? V čím srdci není ani troška zla, pokušení, nevěry, 
sobectví? Takové srdce je jen jedno, a to patří samému Božímu Synu. Král David o ně 
prosí Boha současně s vyznáním hříchů. Nejde tu tedy o blahopřání nějakým borcům 
v rozeznávání dobrého a zlého, nýbrž hříšníkům, kteří dospěli k pokání a nechali si 



Božím Duchem udělat pořádek ve svém nitru. Hříšníkům, kteří tenhle Boží pořádek 
chtějí respektovat, vzdávají se postranních úmyslů a nebrání Bohu, aby v nich tenhle 
pořádek udržoval. Takovým se dostává zaslíbení, že uzří Boha. Nejprve se jim vlastně 
dostává zaslíbení, že poznají Boha v prostém nazaretském tesaři. A pak také to, že 
prohlédnou k Boží podstatě, že uvidí Boha tváří v tvář, což nesměl ani Mojžíš. Stejně 
jako první a třetí je i toto blahoslavenství gratulací k pokoře, která nechává Boha jednat. 
Čisté srdce je dar a jen tomu, kdo o něj poprosí a přijme ho z Kristových rukou, Bůh 
otevře a zjeví mu svou pravou podobu. 

Poslední gratulace směřuje k pronásledovaným pro spravedlnost a následující 
komentář ji jasně vztahuje na neoblíbenost církve ve světě kvůli jejímu Pánu. Říká nám, 
že jsme-li pronásledováni, proklínáni a pomlouváni, nemusíme z toho dělat tragédii. 
Ano, měli bychom se sebekriticky ptát, zda jsme opravdu pronásledováni pro 
spravedlnost, a ne pro svou nevěrnost evangeliu. A když si to vyjasníme, budiž nám 
útěchou, že Boží pravda nikdy neměla ve světě na růžích ustláno. Chvíle, kdy Boží 
pravda strhává zástupy, a kazatelé jsou oblíbeni, jsou i v našem národě výjimkou – 
v době Husově, možná ve 30. letech 18. století v čase obnovy Jednoty bratrské, pak snad 
za První republiky... Kdy ještě? Doplní mě někdo? Pravidlem je, že starého člověka 
irituje, když mu někdo nabízí ukřižovaného Spasitele, když ho staví do pozice nic 
nemajícího hříšníka, když mu mluví do života. A proto je ochoten použít všech 
dostupných prostředků, jen aby Boží řeč umlčel.  

Ale církev, která Boží řeč tlumočí, se nemusí bát žádného nepřátelství, žádných 
pomluv, protože vede smysluplný zápas. Její Pán ji zná jako věrnou služebnici a neopustí 
ji. Poslední slovo nebudou mít její a jeho nepřátelé, ale on, který svou církev uvede 
do své slávy. Co jí daruje, to nesčíslněkrát převýší vše, co může nabídnout tento věk. 
Všechna blahoslavenství tedy ukazují, jak příchod Božího království v Kristu mění 
situaci: Už není třeba se bát nepříjemností, není třeba hájit sebe sama, ale je možno 
spolehnout se s důvěrou na Boží milosrdenství a najít tak životní perspektivu i moudrý, 
nesobecký vztah k celému lidskému společenství.  

Ve středu jsme si připomínali 102. výročí vzniku samostatného Československa. 
Vždycky se v souvislosti s tímto svátkem zamýšlím nad stavem naší země a naší 
společnosti – a už několikátým rokem po sobě mi před očima vždycky vyvstanou slova 
Žalmu 33: „Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za 

dědictví.“ A tak chci jen říct, že pokud budeme mít na zřeteli slova z Kristova horského 
kázání, pokud před sebou budeme mít hodnoty, které docházejí chvály u samotného 
Boha, a pokud je poneseme i k lidem v našem okolí, pak má skrze nás jako jednotlivce 
i náš národ šanci být tím národem blahoslaveným a vyvoleným dědictvím Božím. Kéž 
k tomu dovedeme přispět skrze praktické naplnění dnešního slova evangelia v našich 
životech i my. 

Amen. 
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